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Levengevaarlijke
situatie
Wilnis - ‘Je moet er toch niet
aan denken wat er had kunnen gebeuren’, was een van
de reacties van de aanwezige brandweermannen. Zondag
bleek namelijk dat een grote boom langs de N212 halverwege was ingezaagd. Een wandelaar ontdekte deze levensgevaarlijke situatie en waarschuwde direct de politie. De
kettingzaag die de (nog) onbekende vandalen hadden gebruikt, stak nog in de stam. De
boom van ruim 15 meter hoog,
zwiepte al gevaarlijk heen en
weer in de pittige wind. Om
te voorkomen dat de boom op
de rijbaan zou vallen met alle gevolgen van dien, heeft de
brandweer de boom direct geveld. De politie heeft de zaak in
onderzoek.

Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl

Vijf inwoners benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau
De Ronde Venen - Vijf inwoners
van De Ronde Venen hebben vrijdagmorgen 26 april uit handen van
burgemeester Divendal een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Allen zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer G.J. Alberts (1933, Amstelhoek) heeft zich de afgelopen twintig jaar met veel passie, enthousiasme en betrokkenheid ingezet, en
doet dit achter de schermen nog
steeds, voor de belangen van de bewoners van Amstelhoek en omstreken, met name rondom de ontwik-

kelingen van het industrieterrein
Amstelhoek. Om de belangen te behartigen heeft de heer Alberts in
1998, samen met andere buurtbewoners, een stichting opgericht met
als doelstelling: ‘Het verbeteren en
beschermen van bestaande natuuren landschappelijke waarden, floraen fauna, de kwaliteit van het milieu,
de leefbaarheid en het bewaken van
en het leveren van bijdragen aan de
verkeersveiligheid en goede ruimtelijke ordening in de polder Ringdijk Eerste Bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij, Amstelhoek en
Uithoorn’. Om deze doelstelling te
bereiken heeft de heer Alberts zijn
bestuursverantwoordelijkheden af-

gelopen jaren zeer serieus genomen en is lange tijd de spreekbuis,
het aanspreekpunt en de intermediair richting derden geweest voor de
buurt, aangaande de onderwerpen
die voor de buurt van belang waren
en nog steeds zijn. De heer Alberts
heeft om gezondheidsredenen zijn
functie in 2011 overgedragen, maar
is nog steeds achter de schermen
zeer actief en een belangrijke informatiebron voor het huidige bestuur.
Tevens werden onderscheiden de
heer A. Ligtvoet uit Abcoude, de
heer B. Samplonius uit Baambrugge, de heer W.J. Wessel uit Abcoude en de heer A. Schrikenberg uit
Abcoude.

Politie houdt
autokraker aan

Sterk in elk merk
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Wilnis - Vrijdagochtend 26
april heeft de politie een man
aangehouden die mogelijk in
meerdere auto’s had ingebroken.
Rond 05.10 uur kreeg de politie de melding dat er was ingebroken in een auto die geparkeerd stond op parkeerplaats
Krommeland in Wilnis. Agenten
kwamen direct ter plaatse en
troffen een man aan die spullen aan het verslepen was. De
meldster was nog op de parkeerplaats aanwezig en gaf aan
dat dit de man was die in de
auto’s had ingebroken. De politie sprak hem aan en de 31-jarige man uit Mijdrecht leek vrij
verward. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het
politiebureau voor verhoor. De
politie onderzoekt de betrokkenheid van de man bij de verschillende auto-inbraken.

Catsman Auto’s

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)

Naschoolse activiteit ‘Ik denk
me sterk’ feestelijk afgesloten

Bij de uitrit van de Waterwolftunnel is de afslag rechts naar Schiphol-Oost en de A9 afgesloten.

N201 in de knoop met de
infrastructuur
Regio - Veel weggebruikers zeggen
(terecht) blij te zijn met de openstelling van steeds een volgend stuk
provinciale weg N201. Het voordeel
is dat veel gemotoriseerd verkeer
wordt weggezogen uit de woonkernen Aalsmeer en Uithoorn. Als naar
verwachting volgend jaar alle werkzaamheden van het Masterplan
N201+ zijn voltooid, is de regio een
prachtige doorgaande route rijker.
Maar openstelling van delen van
deze nieuwe weg volgens het beleid van Provincie en gemeenten,
hoe goed bedoeld ook, blijkt tevens
een aantal minpunten op te leveren
waardoor onverwachte verkeersproblemen (kunnen) ontstaan. De
infrastructuur heeft de nieuwe weg
in sommige gevallen nog niet helemaal omarmd en ook zijn in de omliggende gemeenten aansluitprojec-

ten kennelijk nog niet allemaal klaar
om volop van de weg gebruik te willen of kunnen maken. Dat blijkt uit
recente reacties van lezers van deze krant die regelmatig van het infrastructurele wegennet gebruikmaken. Die wijzen ons erop dat nog
lang niet alle aansluitingen en werkzaamheden die met het Masterplan
N201+ te maken hebben of ermee
zijn verbonden, volgens plan verlopen. Waarvoor onze dank! De plannen en de uitwerking daarvan zijn
in de loop der tijd door de Provincie
en gemeenten aan de media aangeboden die daarover hebben gepubliceerd. Het gaat hier bijvoorbeeld
om de kruising met de Zijdelweg en
het aquaduct in Amstelhoek. Andere liggen wat verder uit het zicht van
De Ronde Venen en Uithoorn. Zoals
de Bosrandbrug en de werkzaam-

heden rond Schiphol-Oost met de
fly-over naar en de aansluiting op
de A9 bij Amstelveen. Wijziging en
vertraging daarin hebben ook grote consequenties voor de verkeersstromen vanuit en naar onze regio. Met name voor inwoners uit De
Ronde Venen en Uithoorn die hun
werk hebben op Schiphol-Oost, in
Amstelveen of Amsterdam-West is
het nog steeds een grote ellende
om per auto op hun plaats van bestemming en weer naar huis te komen. Komt bij dat (gedetailleerde)
communicatie tussen Provincie en
gemeenten richting de media niet
altijd vlekkeloos verloopt waar het
wijziging van de plannen door uitlopende werkzaamheden, omleidingen en afzettingen bij de verschillende projecten betreft.
Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - De Stichting Samen Sterk voor Kinderen
werkt samen met alle basisscholen in Mijdrecht, Wilnis en De Hoef.
Zij organiseert naschoolse activiteiten en zorgverbredende cursussen. De naschoolse activiteit ‘Ik
denk me sterk’ is inmiddels feestelijk afgesloten. Tijdens de diplomauitreiking presenteerden de kinderen aan de uitgenodigde gasten,
wat zij tijdens de cursus hebben geleerd over de kracht van gedachten.
Ouders, broertjes en zusjes luisterden aandachtig en deden enthousiast mee tijdens de quiz die de kinderen in elkaar hadden gezet. Als je
positief denkt voel je je prettiger en
sterker en durf je meer. Je kunt ook
denken vanuit je hart, dan houd je
van jezelf en kan je gemakkelijker
omgaan met een ander. De kinderen hebben vijf weken lang met el-

kaar gekletst, spelletjes gedaan, getekend en toneel gespeeld en natuurlijk het spel ‘Ik denk me sterk’
gespeeld. Thuis konden zij werken
uit een werkboekje en alle tips nog
eens terug lezen.
Natuurlijk werd de activiteit ook geevalueerd. De kinderen gaven aan
dat zij de bijeenkomsten heel gezellig hebben gevonden. Ze hebben
vooral geleerd wat helpende gedachten zijn en dat je zelfs in kleuren kunt denken. Het was ook fijn
om te leren hoe je eigen negatieve gedachten, die niet helpend zijn,
kunt veranderen in helpende gedachten.
Als aandenken ontvingen alle kinderen, naast het diploma, ook een
spel ‘Ik denk me sterk’ om thuis
nog eens te spelen met vriendjes of
vriendinnetjes en het eigen gezin.
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Feestelijke koningsspelen

op De Fontein

Mijdrecht – Op vrijdag 26 april was het zover! Na weken
van voorbereiding samen met ouders en sponsors deed basisschool De Fontein mee aan de Koningsspelen! De school
was prachtig versierd met vlaggen, ballonnen, wimpels, slingers en wat al niet. Ook de kinderen waren er helemaal klaar
voor: in oranje shirts van de Koningsspelen startten ze de
Koningsspelen allemaal samen met een gezond en feestelijk Koningsontbijt in een feestelijk aangeklede hal. Toen iedereen zijn/haar buikje vol had, werden de kinderen verrast
door hoog bezoek: de burgemeester zelf kwam langs! Hij
overhandigde het eerste officiële Koningsspelencertificaat
aan twee leerlingen en een juf die deze week jarig zijn geweest. Daarna werd met z’n allen live op TV gekeken naar de
opening van de Koningsspelen door prins Willem-Alexander
en prinses Máxima, onze nieuwe koning en koningin! Toen
was het tijd om de spieren los te maken voor de sportdag.
Dat deden ze met de speciale dans op de muziek van ‘Bewegen is gezond’ van Kinderen voor Kinderen. Samen dansen is
natuurlijk ook ontzettend leuk!
Actief
Na deze feestelijke aftrap gingen de kinderen actief aan de
slag met allerlei koninklijke spellen. De kinderen van de onderbouw gingen heerlijk sportief bezig met ‘de paleispoorten’, het ‘kroontjeswerpen’, klimmen en klauteren in de gymzaal, tennissen met ballonnen en nog veel meer. Vooral de
levensgrote kroon van het kroonwerpen trok volop de aandacht. De bovenbouwkinderen leefden zich uit met Oudhollandse spellen, ‘koninklijk skilopen’, dweilhockey en ballontrappen. Tussendoor kregen alle kinderen nog een heerlijke
traktatie van een van de sponsors. Dankzij de enthousiaste
hulp van de ouders zagen de speciaal gemaakte spullen er
prachtig uit! Wat was iedereen sportief! De ijscoman kwam
iedereen nog een welverdiend ijsje brengen waarna de Koningsspelen op De Fontein met z´n allen werden afgesloten
door nog een keer te dansen onder leiding van twee dansmoeders. Na afloop kreeg iedereen natuurlijk het certificaat
voor sportieve deelname aan de Koningsspelen!
Omgegooid
Hoewel de plannen op het laatste moment omgegooid
moesten worden vanwege het weer, was de dag er niet minder feestelijk om. Het was een heerlijke en koninklijke dag
op De Fontein. Zonder de hulp van ouders en de vele sponsors was dit niet mogelijk geweest. De Fontein wil iedereen
die heeft meegeholpen om de Koningsspelen tot een succes
te maken dan ook heel hartelijk bedanken!
Een beetje moe maar erg voldaan konden de kinderen beginnen aan de meivakantie, en natuurlijk keek iedereen nu
nog meer dan anders uit naar 30 april!

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
OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS:
Tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
Extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde
Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek Actueel.
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen
gesloten.
SERVICEPUNT WONEN,
WELZIJN EN ZORG
Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

Mijdrecht
Oosterlandweg 45
Tuinderslaan 8

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 156
Wilnis
Bovendijk 38a
Oudhuijzerweg 28

Dempen en vergraven
van een sloot
Bouwen van een
biovergassingsinstallatie

Datum
ontvangst

- Aanleg

W-2013-0236

23-4-2013

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)
- Inrit/Uitweg

W-2013-0233

24-4-2013

Vervangen beschoeiing/steiger

- Bouwen

W-2013-0232

22-4-2013

Plaatsen van een feesttent
Realiseren van een drijvende
steiger

- Bouwen
- Aanleg

W-2013-0235
W-2013-0237

23-4-2013
23-4-2013

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.
GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn geweigerd:
Straatnaam
Mijdrecht
Zwaluw 45 en 47

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
weigering

Vergroten van de terrassen
(vlonder) bij twee woningen

- Bouwen

W-2013-0017

22-4-2013

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Wilnis
Amstelkade 49

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Plaatsen van deuren in de
wagenschuur

- Bouwen

W-2013-0164

23-4-2013

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

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

Evenement

Locatie

Activiteit

1 juni 2013
10.00-16.00 uur

Campina Open
Boerderijdag

Demmeriksekade 25,
3645 AZ te Vinkeveen

Diverse activiteiten in het kader van
de Campina Open Boerderijdagen

16 t/m 24 juni 2013
18.00-24.00 uur

TVM Open
Toernooi

Tennis Vereniging Mijdrecht
Dr. J. van der Haarlaan 7,
3641 JW Mijdrecht

Tennistoernooi

29 t/m 30 juni 2013
Za van 10.00-22.00 u
Zo van 11.00-19.00 u

Rap en Ruig
Race

Eiland één (1), Vinkeveense
Plassen, Vinkeveen

Bouwen op locatie van een boot
en wedstrijd varen vanaf eiland 1

6 juli 2013
09.00-18.30 uur

Nationaal
Regenboog
Evenement

Zandeiland vier (4),
Vinkeveense Plassen,
Vinkeveen

Zeilwedstrijd met walactiviteiten
voor de jeugd.

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag t/m donderdag 08.30-16.00 uur en vrijdag 08.30-12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze
kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus 250, 3640
AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via t. 0297-291671 en/of 0297-291835.
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 een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
- A.T. van Dijk voor het uitbreiden van een dierverblijf voor de huisvesting van landbouwhuisdieren, op het
adres Gagelweg 3 in Wilnis.
- De Adelaar B.V. Betonwarenindustrie voor het veranderen van een betonwarenbedrijf, op het adres Hofland 203 in Mijdrecht.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van de melding op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg
66a in Breukelen, elke werkdag van 08.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 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 team
A&D van de Omgevingsdienst, t. 0346-260600.
VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 13 MEI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 mei 2013.
VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 14 MEI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Blans.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 mei 2013.
VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 15 MEI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 mei 2013.
VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN
16 MEI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer P.B. Kooijman.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 mei 2013.
VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

het Veenweidebad, die daarvoor het
wedstrijdbad ter beschikking heeft
gesteld! Ze kregen les in Zumba (Edith Blok) en Capoeira (Frans
Roodvoets) op de Vlinderbosschool
en er is een groep kinderen gaan
golfen op het golfpark Wilnis, die
les kregen in de beginselen van het
golfen. Alle mensen waren direct
bereid om mee te helpen om deze
bijzondere dag te laten slagen. De
plusgroep heeft van deze sporten
een mooie presentatie gemaakt. Die
hebben ze voor de kinderen gehouden, waarnaar zij een keuze konden
maken. De plusgroep kreeg toen de
moeilijke taak om al die 120 kinderen (uit de groepen 5 t/m 8) te verdelen over 6 sporten, waarbij ze rekening proberen te houden met de
wensen van elk kind.

Bijzondere Koningsspelen
op de Vlinderbosschool
Wilnis - De plusgroep op Vlinderbos had de speciale opdracht ge-

kregen om voor alle kinderen van
school een hele leuke Koningsspe-

lendag te organiseren. Ze hadden al
eerder een idee om een bijzondere
sportdag te organiseren, dus kwam
deze opdracht eigenlijk op het juiste moment. De kinderen (12 kinderen uit de groepen 5 t/m 8) hebben eerst veel vergaderd. Ze hebben daar voor ook Erik Leus uitgenodigd. Hij is sportconsulent in De
Ronde Venen. De kinderen hadden
vragen voorbereid over hoe ze het
beste verschillende sporten konden
benaderen en waar ze daarbij eventueel op moesten letten. Erik gaf ze
adviezen en de kinderen hebben 6
bijzondere sporten uitgekozen. In
tweetallen zijn ze aan de slag gegaan. Zo zijn ze gaan gaan bowlen (daarvoor moest uitgeweken
worden naar Woerden), waterpoloen (met medewerking van zpv-de
Amstel) en reddingszwemmen (met
medewerking van ZDRV) in het
zwembad. De plusgroep bedankt
daarvoor ook de medewerking van

Vroeg
Op de grote dag zelf waren de kinderen al vroeg om de laatste voorbereidingen te doen. Al gauw barstte het feest los. Ze ontbeten heerlijk in de groepen en daarna dansten ze mee met de koning en koningin (live op het digibord). Een aantal meiden uit de bovenbouw had
een hockeytoernooi georganiseerd.
In de regen werden fanatieke wedstrijdjes gespeeld.
Ook voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 heeft de plusgroep een
leuke activiteit uitgewerkt. Koninklijk levend ganzenbord met sportieve opdrachten door de school heen,
zoals zak lopen, koek happen, lopen
en zwaaien als een koningin en ze
kregen bij 1 opdracht ook een zoen
van de koning.
Eén deelnemer van de plusgroep
maakt er een mooie reportage van.
Het zou een kroning op hun prestatie zijn dat ze daarmee de hoofdprijs
mogen winnen, namelijk een ontmoeting met de koning en koningin!
“Onze plusgroepkinderen hebben in
ieder geval al een superervaring opgedaan: het voorbereiden van zo’n
mooi groot feest, waarbij de kinderen hebben leren overleggen, samenwerken, plannen, besluiten nemen en leren omgaan met werkdruk. Het was een geslaagde dag
voor de deelnemers en de organisatoren. Ze hebben het samen gedaan!”, aldus een trotse juf Renate
die deze kinderen mocht begeleiden in dit proces.

Kinderen van De Trekvogel
lopen de Koningsmarathon
Mijdrecht - Op vrijdag 26 april begonnen alle feestelijk verklede kinderen van De Trekvogel met een
Koningsontbijt. Er stond de kinderen een sportieve en inspannende
dag te wachten, dus een goed ontbijt is dan altijd een mooie start. Na
het Koningsontbijt was het wachten
op de gezamenlijke aftrap van de
Koningsspelen. Om half tien gaven
prins Willem-Alexander en prinses
Máxima in Enschede het startschot
voor de landelijke Koningsspelen.
Op een groot scherm in de hal konden de kinderen allemaal meegenieten van dit moment. De Koningsspelen begonnen met een massale
warming-up, welke door iedereen
goed was voorbereid. De hele week
hadden de kinderen het lied ‘Bewegen is gezond’ van Kinderen voor
Kinderen gezongen en vooral ook
gesprongen en gedanst op de vrolijke muziek. Hierna ‘vlogen’ de kinderen van De Trekvogel naar buiten
voor een gezellige spelletjesochtend. De kinderen van groep 8 hadden voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 een spellencircuit uitgezet op het grasveld aan de Roerdomp. Kroontje poepen, Koninginnebal, Koningsmuur, de Kroontjesdans, de Lakeienrace en Kroontjeprik waren een paar van de spel-

letjes die op het programma stonden. Voor de kinderen van de groepen 5 t/m 7 was een vijftal spellen
uitgezet op de twee schoolpleinen.
De Koningsspelen waren nu echt
begonnen. Helaas werkte het weer
niet mee en moesten na een uurtje de spelen gestaakt worden! Na
de tomsoesjes, gesponsord door de
plaatselijke HEMA, en de limonade
werden de Koningsspelen voortgezet in de school. De kinderen van de
bovenbouw speelden gezelschapsspelletjes met de kinderen van de
onderbouw. Om half twaalf gingen
alle kinderen van De Trekvogel naar
buiten voor de Koningsmarathon. Er
werden verschillende rondjes gerend rond de school en bij de finish
stond een ijswagen en werd iedereen getrakteerd op een oranje ijsje,
welke werd aangeboden door ijssalon Cadore. Met een prachtig T-shirt
van de Koningsspelen en een certificaat van deelneming gingen de
kinderen naar huis. ’s Middags was
er voor de leerlingen van de bovenbouw nog een leuke en gezellige
spelletjesmiddag. Het laatste uurtje
van de middag werd er door iedereen geskatet, gewaveboard, gerolschaatst en gestept op het plein. De
kinderen van De Trekvogel hebben
een geweldige Koningsdag gehad.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146
brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

psychoLoGische
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening,
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stichtinG thUis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht, Raadhuislaan: Rood-witte kater van 17 jaar oud. De kat
heet Willie.
- Uithoorn, Burgemeester van Kootlaan: Zwart-grijze cyperse poes.
LoeLoe heeft 2 zwarte vlekjes op haar voorvoetjes.
- Abcoude, Landzicht: Cyperse bruin witte gecastreerde kater. Zijn
naam is Mailo.
- Waverveen, Proosdijdwarsweg: Grijs-zwart-witte 1 jaar oude kat.
Hij kan geweldig mauwen.
Gevonden:
- Mijdrecht, Molenland: Zwart-witte poes van 2 jaar oud.
- Uithoorn, busstation: Rood-witte kat met stukje uit oor. Hij hee
Timmy. Zijn chipnummer is 528210002413097.
- Vinkeveen, Proosdijk: Zwarte niet-gecastreerde kater.
- Mijdrecht, Industrieweg: Vaalrode poes.
- Uithoorn, omgeving Thamerlaan: Rood-witte kat met abces op
kopje.
- Vinkeveen, omgeving Achterbos: Rood-witte kat.
- Vinkeveen, Reigerstraat: Zwarte poes met witte bef en sokjes.
- Waverveen, Waverdijk: Grijsblauwe poes.
- Amstelhoek, N201: Zwart-grijze gestreepte cyperse kat met wit.
- Vinkeveen, Vinkenkade: Rode kat.
- Wilnis, Veenweg: Cypers rode kat. De kat is erg mager.

Man aangehouden

Mijmeringen

N201
Deze week wilde ik eigenlijk schrijven over het festijn wat heel Nederland in zijn ban houdt. Het aftreden van de koningin en de kroning van Willem-Alexander. Iedereen heeft het erover. Op school is
het een thema en leren de kleuters al wat er allemaal hoort bij Koninginnedag en Koningsdag. Mijn oudste van 7 weet me haarfijn te
vertellen hoe bijzonder het is dat we nu weer een koning krijgen en
dat het wel meer dan 200 jaar geleden is dat we een koning hadden. De buitenschoolse opvang had een Kroningsfeest op de donderdag georganiseerd en op vrijdag was er natuurlijk het Koningsontbijt en de Koningsspelen. Stuk voor stuk allemaal bijzondere en
leuke dingen, maar ik zie mijn kinderen stuiteren van de ene belevenis naar de ander. Het leven is druk, vol en soms overdadig. En dan
moet de dertigste april zich nog aandienen! Oftewel, ik vind het heel
leuk allemaal maar wil er niet meer aandacht aan besteden dan anders. Er is al genoeg georganiseerd, over gepraat, geschreven en
kritiek gegeven. Ik hoop gewoon dat de essentie van Koninginnedag
blijft hangen in de toekomst. Het feestelijke, oranje Hollandse gevoel
waar we allemaal van houden. Maar het koningshuis blijft voor mij
toch ver van mijn bed.
Ik blijf dan liever dichtbij huis, het echte leven dat bestaat uit werk,
gezin en vrije tijd. Van de week vertrok ik richting Amsterdam voor
mijn werk. Normaliter rij ik via het Amsterdamse bos waarbij ik dan
een klein stukje file moet verduren. Maar na jaren en maanden werk
zijn er weer wat stukjes weg klaar in de omgeving. Ik kon dan ook
nu voor het eerst de nieuwe N201 op om aldaar door de nieuwe Waterwolftunnel te rijden en dan te zien waar ik uit zou komen. Het is
een vreemde gewaarwording om op een nieuwe weg te rijden, in
een omgeving die je op zich wel kent maar toch voor het eerst op
deze manier ziet. De nieuwe ervaring begon al bij het eerste stukje.
Aan het einde van de oprit werd iedereen verzocht om even te stoppen alwaar je een kopje koffie kreeg aangeboden. Een koffie to go
met een folder over de nieuwe weg en een vriendelijke wens voor
een ‘goede reis’. Het is misschien een marketingtrucje, een PR ding
maar ik vond het wel leuk. Het stukje weg dat eindigde bij SchipholRijk was mij nog te kort, ik heb een snelle aansluiting nodig op de
A9 of de A4. Maar ik kan me zo indenken dat voor een aantal mensen dit al betekent dat ze een stuk sneller op hun plaats van bestemming kunnen zijn.
Of het nu om Kronings- of Koningsdag of de N201 gaat, het kost allemaal geld, veel geld, geld van de gemeenschap. In tijden van bezuinigingen soms wat moeilijk te behappen dat er miljoenen worden
uitgegeven aan een feestelijke dag in plaats van miljoenen te spenderen aan de zorg in Nederland. De miljoenen die in de N201 zijn
geïnvesteerd, of in de Noord/Zuidlijn vind ik dan logischer, dat zijn
lange termijntrajecten die afgemaakt moeten worden, anders is het
bij voorbaat al weggegooid geld. Aan de andere kant wordt er ook
veel geld verdiend met dit soort zaken. De middenstand kan goed
profiteren van deze unieke gebeurtenis en dat doen ze dan ook.
Wellicht dat dan de nieuw geslagen munten met Willem-Alexander
erop wat meer gaan rollen. Dat kan haast niet anders, want sparen
heeft niet meer zoveel zin nu de inflatie hoger is dan de gemiddelde spaarrente. Laten we maar gewoon weer in het klein beginnen
met de kinderen die hun oude spulletjes op de vrijmarkt verkopen,
om daarna meteen hun verdiende geld weer te investeren in nieuw
‘tweedehands’ speelgoed. Kinderen weten hoe ze hun geld moeten
laten rollen en leven heerlijk in het moment. Misschien moet ik daar
wat meer een voorbeeld aan gaan nemen, genieten van het moment
zonder te denken aan de dag van morgen. Nou en, dat we in een
week wel 5 feestjes hebben. Dan hebben we toch elke dag extra veel
plezier? Nou, dan sta je even in de file, dan zing je toch even lekker
mee met de muziek op de radio? En dan hebben we straks een koning, dan zingen we gewoon Oranje boven met zijn allen.

IVN-lezing over het
heelal en de sterren
Regio - Op dinsdag 7 mei is er
weer een lezing van IVN De Ronde Venen & Uithoorn. Deze keer
zoeken we het letterlijk hoger op
en verder weg: ‘to the stars and
beyond’. Kortom: een lezing over
sterren en andere ruimtelijke wetenswaardigheden die we vanaf
de aarde kunnen waarnemen.

uur, de zaal is open vanaf 19.45
uur en de toegang is gratis.
Veel natuurliefhebbers brengen
regelmatig tijd in het donker door.
Bijvoorbeeld om nachtvlinders of
vleermuizen waar te nemen. En
dan, in een heldere nacht, worden
ze ook gegrepen door wat er allemaal zichtbaar is aan de hemel.

Hiervoor heeft IVN Roland Taams
van Sterrenwacht De Ronde Venen uitgenodigd. De lezing vindt
plaats in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in
Wilnis. De lezing begint om 20.00

Maar wat zien ze eigenlijk precies? Wie daar eens wat meer
over wil weten, is van harte welkom op deze lezing. Het belooft
een interessante lezing te worden,
met veel fraaie foto’s!

Antoniusschool doet mee aan project Talentenkijker!
De Hoef - In het project Talentenkijker onderzoeken de leerlingen van groep 7 en 8 van de Antoniusschool of een beroep in het
vakgebied Wetenschap & Techniek (“W&T”) voor hen geschikt
is. Dit doen zij door onderzoek

te doen naar hun eigen talenten.
De uitkomst van dit onderzoek
vertaalt zich in een talentenlijstje, waarin de individuele talenten
van de leerlingen naar voren komen. Daarnaast komen de leerlingen van groep 7 en 8 in contact

met diverse beroepen en beroepsbeoefenaren uit de W&T.
Bezoek beroepsbeoefenaar
Op vrijdag 19 april kreeg groep
7/8 in dat kader een bezoek van
een apothekersassistente. In de
voorbereidingsles hadden de leer-

lingen in groepjes vragen en talenten bedacht voor het beroep van
apothekersassistente.
Anneke van der Voort, als apothekersassistente werkzaam bij
apotheek Boogaard in Uithoorn,
gaf vrijdag 19 april jl. uitleg over
haar beroep. Zij vertelde over haar
werkzaamheden in de apotheek,
waar zij onder andere vragen
van patiënten over hun gezondheid en medicijnen beantwoordt.
Daarnaast maakt zij doktersrecepten klaar en zorgt zij ervoor dat de
voorgeschreven geneesmiddelen
passen bij de leeftijd en het gewicht van de patiënt, alsook bij de
andere geneesmiddelen die de patiënt gebruikt.
Op het moment dat de geneesmiddelen worden opgehaald,
geeft Anneke van der Voort informatie over eventuele bijwerkingen, alsook over op welke wijze
en hoe lang het medicijn gebruikt
moet worden. De les was zeer interessant waarin de leerlingen onder andere hebben geleerd dat
nauwkeurigheid één van de talenten is die je nodig hebt om het beroep van apothekersassistente uit
te oefenen.

Waverveen - Agenten hielden op
zondagmiddag 28 april een man aan
op verdenking van brandstichting in
zijn eigen woning. Rond 12.45 uur
kregen de brandweer en politie de
melding van een brand in een woning aan de Nessersluis. Ter plaatse
bleek dat de twee bewoners uit de
woning waren en dat een buurman
de brand met twee brandblussers
en een tuinslang te lijf was gegaan.
De brandweer nam het van hem
over. Eén van de bewoners verklaarde dat hij op de eerste verdieping
lag te slapen en wakker was geworden van de rookmelder, die afging.
Hij zag dat er beneden brand woed-

de en kon via een ladder, die tegen
de voorgevel stond, de woning verlaten. Hij had rook ingeademd en
werd ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde
niet naar het ziekenhuis te worden
gebracht.
De andere bewoner, een 55-jarige man, bleek geestelijk in de war
te zijn en verklaarde de brand zelf
te hebben gesticht. Daarop hielden
agenten hem aan en brachten hem
over naar het politiebureau. Daar is
hij door een arts van de crisisdienst
bezocht. Hij is opgenomen in een
inrichting voor geestelijke gezondheidszorg.

Politieman mishandeld
Mijdrecht - Een verwarde man mishandelde op zondagavond 28 april
een politieman. Rond 21.05 uur
kreeg de politie de melding dat een
verwarde man op de Wipmolen op
de ramen van meerdere woningen
had gebonkt en mogelijk een tuinhekje had vernield. Agenten gingen ter plaatse en troffen daar een
29-jarige Poolse man aan. Toen zij
hem om zijn identiteitsbewijs vroegen, reageerde hij verbaal agressief. Toen hij een agent begon te duwen, wilde hij hem wegduwen, maar

daarbij pakte de man een vinger van
de agent beet en overstrekte die. De
agent zag zich genoodzaakt om de
verdachte tegen zijn been te trappen, waardoor hij losliet en ten val
kwam. Het kostte de agenten de
nodige moeite de verdachte onder
controle te krijgen en te boeien. Zij
brachten hem over naar het politiebureau, waar hij voor nader onderzoek is vastgezet. De agent hield
een pijnlijke vinger aan de mishandeling over en deed aangifte. Het
tuinhekje bleek niet te zijn vernield.

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

Kruisbestuiving

Hebben we het over bestuiven, dan denkt iedereen met
name aan bijtjes en bloemetjes.
In werkelijkheid zit het hele
bestuivingssysteem zeer ingenieus in elkaar.
In deze periode wordt u, bij
iedere stap buiten, omgeven
door stuifmeelkorrels.
De producent van stuifmeelkorrels zijn de meeldraden.
Een meeldraad bestaat uit
een helmdraad en helmknop
met de stuifmeelkorrels. Als
u in een bloem kijkt, ziet u
de meeldraad als een steeltje
met een knopje erop. Stuifmeelkorrels zijn mannelijk en
moeten trachten om bij een
vrouwelijke stempel te komen. De stempel is het bovenste gedeelte van de stamper,
met onderin het vruchtbeginsel. De stamper bevindt zich
meestal in het midden van
de bloem. Bereikt de stuifmeelkorrel via de stempel
het vruchtbeginsel, dan vormt
zich een vrucht met daarin
opgeslagen de zaadjes. Een
vrucht kan zacht zijn: bijvoorbeeld een tomaat, maar ook
hard: bijvoorbeeld een pinda.
Het proces, dat de stuifmeelkorrel de stempel bereikt,
noemen we de bestuiving.
Bomen doen dit meestal door
heel veel stuifmeel het luchtruim in te sturen. Zo kan uw
terras helemaal geel of groen
zijn van het stuifmeel. De
hoop is dat de stuifmeelkorrel door de wind vanzelf een
stempel bereikt. Dit noemen
we windbestuivers. De windbestuivers zijn de hooikoortsveroorzakers.
Zelfbestuiving treedt op als
de stuifmeelkorrel komt op de
stempel van dezelfde bloem.

Een niet altijd wenselijke situatie want er is dan sprake van
inteelt.
Om dit te voorkomen kan een
plant allerlei strategieën ontwikkelen. Bijvoorbeeld ongelijk rijp zijn van meeldraad en
stempel (aardbei) of meeldraad en stamper zijn van
ongelijke lente (primula).
Bij kruisbestuiving wordt de
stuifmeelkorrel van de ene
bloem getransporteerd naar
de stempel van andere bloem.
Die andere bloem kan aan
dezelfde plant zitten maar
ook aan een andere. Voor de
kruisbestuiving hebben we insecten nodig. Insecten waarbij het stuifmeel aan hun lijf
blijft hangen en die van bloem
naar bloem gaan. We denken
dan aan bijen maar ook hommels, vliegen, kevers, mieren
en vlinders doen mee. Soms
kan een plant maar door één
insect bestoven worden. Een
voorbeeld is de grote wederik
die de slobkousbij nodig heeft
voor de bestuiving.
Interessant is nog om te weten dat voor de fruitteelt, voor
een goede kruisbestuiving en
vruchtzetting je twee ‘verschillende’ rassoorten nodig hebt.
Niet voor niets zie je in een
boomgaard meerdere rassoorten. Een goede boomkweker zal je dus al gauw
twee ( soorten) appelbomen
verkopen in plaats van één.
Ik zou zeggen, ga lekker naar
buiten en geniet van het bestuivingsfeestje.
En voor hooikoortspatiënten:
eet honing met stuifmeelkorrels waarvoor je allergisch
bent. Het schijnt te helpen.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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OBS DE PIJLSTAART
viert Koningsspelen samen

Vinkeveen - Voor de Pijlstaartschool begon de laatste
dag voor de meivakantie op
een bijzondere manier. Net als
alle andere scholen in Nederland, werden de kinderen getrakteerd op een gezond koningsontbijt en na het gezamenlijk kijken naar landelijke
aftrap van de Koningsspelen,
stortten de kids zich op een
gezellige spelletjesochtend.
Al om half negen ’s ochtends
stond iedereen op het schoolplein te dansen en te zingen op
diverse feestelijke nummers en
natuurlijk op ‘Bewegen is Gezond’ van Kinderen voor Kinderen. De afgelopen weken
had iedereen druk geoefend
op de tekst en de bijbehorende choreografie. De meesters
en juffen stonden op de tafels te springen en ook enkele
ouders waagden zich in de
vroege morgen aan een dansje.
Het ontbijt dat hierop volgde

werd mede mogelijk gemaakt
door Jumbo Vinkeveen en een
initiatief van het Nationaal
Comité Inhuldiging. Het idee
erachter is dat een gezond ontbijt de beste start van de dag is
en… een goede voorbereiding
geeft op bewegen! Omdat De
Pijlstaart de sportdag in mei al
gepland had staan, is door de
school gekozen voor een spelletjesprogramma met het thema ‘samen’. En samenwerken:
dat kunnen ze wel in Vinkeveen, zo bleek al snel! De bovenbouw hielp de onderbouw
met tal van spelletjes met een
koninklijk tintje. De hele school
was oranje gekleurd doordat iedwer kind hetzelfde ‘koningsspelenshirt’ droeg.
En hoewel een stralende zon
het feest misschien wel nog
completer had gemaakt, liet
niemand zich van de wijs brengen door de paar spetters die
vielen. De aftrap van de inhuldigingsfeesten was voor ieder
kind zeer geslaagd! En nu...
vakantie!

Klus aan uw huis te klaren? Vraag de brandweer!

De brandweer vraagt de hulp van
inwoners tijdens een oefening
De Ronde Venen - Dinsdagavond
7 mei a.s. wordt gemeente De Ronde Venen het toneel van incidenten. De brandweer zet een avond
met storm en slecht weer in scène. De brandweer krijgt die avond
een groot aantal meldingen binnen
en oefent om deze meldingen spoedig en adequaat op te lossen. Om
de brandweer geoefend te houden
voor mogelijke inzetten in De Ronde
Venen vindt deze oefening plaats.
Laat uw klus door de brandweer
klaren!
De brandweerkorpsen Abcoude,
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis oefenen 7 mei a.s. om een groot aan-

tal meldingen op een avond op te
lossen. Hierbij kan worden gedacht aan weghalen van takken die
over de weg hangen, het verplaatsen van zware spullen, een schutting die weggehaald mag worden of
dakpannen die scheef liggen. Heeft
u zo’n klus die de brandweer voor
u binnen 30 minuten kan klaren?
Geef uw naam, adres, telefoonnummer en klus door aan Danny Vrolijk
via d.vrolijk@vru.nl. Na beoordeling
van de klus krijgt u te horen of uw
klus geklaard kan worden en worden er afspraken gemaakt.

nen oefent wekelijks om voorbereid te zijn op mogelijke incidenten. Grootschalige oefeningen worden een paar keer per jaar gehouden. Het doel is om de samenwerking tussen de brandweerploegen
verder te oefenen. En om ervaring
op te doen bij het bestrijden van
de gevolgen van een groot aantal
meldingen. Een avond zoals 7 mei
wordt beoefend, kan de brandweer
echt meemaken. De oefening levert
een positieve bijdrage aan de vakbekwaamheid van de brandweermensen.

Waarom deze oefening?
De VRU brandweer De Ronde Ve-

Wat merkt u als inwoner ervan?
Tijdens de oefening kunt u meerde-

re brandweervoertuigen zien rijden
en aan de slag zien. Tussen 19.30
en 22.00 uur is de oefening in volle gang. De brandweer probeert de
overlast tot een minimum te beperken.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de heer Danny Vrolijk
van VRU Brandweer, bereikbaar op
(088) 878 41 60 of d.vrolijk@vru.nl.
Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht is een
samenwerkingsverband van de 26
Utrechtse gemeenten. De VRU coordineert de veiligheid van alle
inwoners in de provincie Utrecht.

‘Twistvliedschool goes to
the children’s farm’
Mijdrecht – De lente liet nog even
op zich wachten, maar de kinderen
van groep 1 en 2 van de Twistvliedschool hebben van alles geleerd
over boerderijdieren en hun jongen. Afgelopen woensdag brachten
ze een bezoek aan de dieren van de
kinderboerderij in Aalsmeer.
Het bijzondere van dit project is dat
ze dit voor het eerst in het Engels

Hizi Hair 30 jaar!

deden. Ze leerden over: the cow,
horse, pig, sheep, chicken, duck
and goat. Niet alleen konden ze alle dieren in het Engels benoemen,
ze leerden er ook Engelse liedjes en
versjes over zingen. De juf las ook
een Engels prentenboek voor. Vanaf dit schooljaar wordt Engels gegeven in alle groepen van de Twistvliedschool.

Wilnisse gezelligheid op de rommelmarkt
Wilnis - Zaterdag 4 mei aanstaande is het al weer tijd voor de 39e
Wilnisse Rommelmarkt, waarvan
de opbrengst zal gaan naar de
aanleg van een waterpomp bij de
Redeemed Gospel Church in de
sloppenwijken van Mathare Valley in Nairobi, Kenia. De aanleg van
de waterpomp zal de hygiëne bevorderen, want door grote waterschaarste in heel Kenia en met name in de sloppenwijken van Mathare Valley, is er weinig hygiëne waardoor veel ziektes ontstaan.
Door de aanleg van een waterpomp zal schoon drinkwater toe-

gankelijker worden voor de kerk
en de omgeving en zal de kerk beter onderhouden kunnen worden,
waardoor bijvoorbeeld de schoolkinderen en de HIV-supportgroep
die de kerk bezoeken, minder risico
lopen om besmet te worden met de
watergedragen ziektes.
Sorteren
De afgelopen maanden zijn de leden van de jeugdvereniging van de
Hervormde Kerk al iedere dinsdagavond druk geweest met het sorteren van spullen. Zij hebben al aardig wat mooie spullen voorbij zien

komen, maar er kan altijd meer
bij. Dus als u bent begonnen aan
de grote voorjaarsschoonmaak en
spullen tegenkomt die u niet meer
gebruikt of als u spullen overheeft van Koninginnedag: ze sorteren voor het laatst op woensdag
1 mei, dus u kunt uw spullen nog
opgeven zodat de leden ze op komen halen of u kunt uw spullen zelf
brengen naar de familie Meijers op
de Mijdrechtsedwarsweg 19, Wilnis (niet op zondag). Het opgeven van spullen kunt u doen via
hun site: of door te bellen naar 0631244485 (maandag t/m zaterdag

tussen 18.00 en 20.00 uur). Meer
informatie over de rommelmarkt en
het doel vindt u tevens op hun site:
www.rommelmarktwilnis.nl.
Verloting en opbod
De rommelmarkt, die plaatsvindt
op het kerkplein van de Hervormde Kerk in Wilnis, zal ook dit jaar
worden geopend om 9.30 uur en
de sluiting zal zijn om 15.00 uur.
Om 12.00 uur zullen de verloting
en het opbod plaatsvinden. De artikelen voor het opbod worden met
foto op de internetsite geplaatst,
zodat u deze vast kunt bekijken.

Mijdrecht - Op 1 mei is het feest
bij Hizi Hair in Mijdrecht en alle
overige 59 vestigingen. De gehele organisatie bestaat dan die
dag 30 jaar en dat is reden voor
een feestje! U maakt kans op een
exclusieve reis naar Parijs voor
2 personen. Heeft u de Hizi Hair
Card? Vraag dan naar de voorwaarden om zo kans te maken
op deze mooie reis. De gehele
maand mei hebben ze op zaterdag iets extra lekkers bij de koffie
en (alcoholvrije bubbles). In 1983
is Hizi Hair opgericht door Rudy
Last onder de naam Haarmode
2000. Ook toen al had de organisatie belangrijke pijlers, o.a.: werken zonder afspraak, betrokken
en gemotiveerd personeel, een
goede klantbehandeling, dat is
nog steeds te zien in de klantbeleving waar zij erg trots op zijn als
organisatie. Door de jaren heen
is er veel kennis opgedaan, niet
alleen vaktechnisch maar voor-

al wat de klant verwacht van een
kapsalon. Gegroeid van 1 vestiging in Amsterdam naar inmiddels 60 vestigingen. Met franchisemogelijkheden. Hizi Hair staat
voor ‘hij/ zij’, dus zowel dames
als heren zijn welkom in de salon
en uiteraard ook kinderen. Al jaren hebben ze een filosofie met 3
kernwaarden: De consument ervaart: personalisering, expertise
en prestatie, u ervaart in de salon hun passie voor het kappersvak en hun passie voor de mens.
Hizi Hair zegt niet voor niets: You
and Hizi Hair, a Perfect Pair.
Speciaal voor deze feestelijke gelegenheid heeft kunstenares Jenneke van Wijngaarden (dorpsacademie in Wilnis) deze prachtige muur met graffiti bespoten
(zie de foto). U vindt Hizi Hair aan
de Dorpsstraat 46 (t.o. Zeeman)
in Mijdrecht. Zij werken zonder
afspraak.
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N201 in de knoop met
de infrastructuur
Vervolg van voorpagina
Nog een jaar wachten
In het weekend van 21, 22 en 23 juni a.s. gaat volgens recente informatie van het Projectbureau N201+ de
Zijdelweg ter hoogte van het viaduct
van vrijdag 18.00 uur tot maandag
06.00 uur dicht. De nieuw aangelegde rotonde ter hoogte van Carpetright wordt ingericht en aangesloten op de bestaande Zijdelweg.
Ook wordt de aansluiting gemaakt
naar de op- en afritten. Aan de andere kant van de weg wordt de toegang van het Shell-station op de
nieuwe situatie aangesloten. Niets
mis mee. Wat later niet aan de media werd gemeld is dat de op- en afritten dan nog niet worden opengesteld, dit met name op verzoek van
de gemeente Amstelveen. Als de
op/afrit aan de Uithoornse kant nu
al in gebruik zou worden genomen
betekent dit extra verkeer op de Zijdelweg. Aangezien men nog volop aan het bouwen is aan de Amstelveense kant is dit niet wenselijk. De N201 ligt op het grondgebied van Amstelveen. “Volgens de
huidige planning is de tweede rotonde aan de noordkant (Amstelveense kant) medio 2014 (…) klaar.
Dit heeft alles te maken met het feit
dat de gronden voor de rotonde aan
de noordkant pas vorig voorjaar zijn
verworven. Dit werk is dus een jaar
later in de planning genomen dan
de rotonde aan de zuidkant,” zo
laat een woordvoerster van het Projectbureau N201+ weten. Conclusie: rond juni 2014 zal de aansluiting pas worden opengesteld. Een
jaar later!! Anders gezegd: bewoners uit de Legmeer, Legmeer-West
en de Meerwijk hebben er voorlopig geen profijt van. Die kunnen
ter plaatse de N201 niet op en af,
of moeten dit doen bij de Legmeerdijk of de Amsterdamseweg. Vanaf maandag 22 april jl. is de Water-

wolftunnel tot blijdschap van velen
opengesteld voor het verkeer. Ongeveer drie weken éérder dan verwacht. De Amsterdamseweg en de
doorgang onder de busbaan via de
Thamerlaan/Pr. Bernhardlaan in Uithoorn zijn dan nog lang niet gereed
om het verkeer via deze ‘hoofdontsluiting’ in Uithoorn te verwerken.
Als het meezit einde van dit jaar…
Mijd de Bosrandbrug
Intussen is vanwege de werkzaamheden aan de fly-over bij SchipholOost de afrit naar Schiphol-Oost bij
de Waterwolftunnel afgesloten. Men
kan wel naar Schiphol-Rijk en verder naar de A4 vice versa, maar nu
nog niet naar Schiphol-Oost.
Een woordvoerster van het projectbureau N201+ laat hierover weten:
“De afsluiting betreft een tussenfase die zal duren tot eind juni. Tijdens een lang weekend van 20 tot
en met 25 juni, met een volledige afsluiting van de rotonde op de kop
van de Schipholdraaibrug, wordt
de verkeerssituatie geheel omgebouwd naar de eindsituatie en kan
de weggebruiker nog meer gaan
profiteren van de nieuwe N201. Dan
wordt het project rond de Bosrandbrug en de A9 in de definitieve fase opengesteld. Op dat moment
kan men vanuit de Waterwolftunnel naar de A9 en omgekeerd rijden en is de verkeerssituatie op de
Bosrandbrug, Fokkerweg en Schipholdijk volledig gereed. Tot dat moment is de situatie qua verkeersafwikkeling ter plaatse kritisch. Vooral
op de kruising Fokkerweg-Kruisweg
en rond de Bosrandbrug. Het advies
is: mijd de Bosrandbrug tot eind juni. We sturen automobilisten zoveel
mogelijk over de A9 en A4, ook al
is het omrijden. Het stroomt daar
waarschijnlijk beter door. Ook bij de
Bosrandbrug, omdat we daar voorrang geven aan het lokale verkeer
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boven het doorgaande sluipverkeer.
Het werk aan de aansluiting op de
A9 geeft voor veel mensen dagelijks
overlast. Daar zijn wij ons terdege
van bewust. Wij proberen zo snel
als mogelijk in een gebied waar het
heel druk is nieuwe infrastructuur te
realiseren, maar dat duurt door onvoorziene omstandigheden langer
dan wij hadden verwacht.” Aldus de
woordvoerster.
Aansluiting A9
Zij gaf verder aan dat maandag
22 april jl. de nieuwe Bosrandbrug
opengesteld is voor al het verkeer.
Gelijktijdig is de Schipholdraaibrug
afgesloten en niet meer beschikbaar voor het doorgaande autoverkeer, maar wel voor fietsers en
voetgangers. De afsluiting is nodig omdat de Burgemeester Colijnweg vanaf de draaibrug heringericht
wordt voor de toekomstige situatie.
Vanwege werkzaamheden aan de
Fokkerweg en de fly-over is op de
Bosrandbrug slechts één rijstrook
voor het autoverkeer open.
Dit is besloten door de wegbeheerders waarin verenigd zijn de gemeenten, de provincie en Schiphol.
Volledige openstelling zou een te
grote druk op de smalle en toch al
drukke weg geven. De bouw van de
fly-over heeft door allerlei onvoorziene zaken en (weers)omstandigheden meer tijd gekost dan was ingepland. Reden dat die ook eind juni pas in gebruik wordt genomen,
zodra de Burgemeester Colijnweg is
omgebouwd tot toerit naar de A9 en
de rotonde bij de Schipholdraaibrug
aan de nieuwe situatie is aangepast.
Wie van dit alles in een animatiefilm
meer wil zien kan dat doen via de
website www.n201.info. Kies in het
linkerrijtje Aansluiting A9. Boven het
plaatje staat een zin dat u de film
kunt downloaden in een nieuw venster en afspelen.

De Bosrandbrug bij Schiphol-Oost met links de fly-over in afbouw
(Foto: Richard van der Brule, RHDHV)

Mijdrechtse Glashandel B.V.
Glashandel, schildersbedrijf
en Industriespuiterij
Een rubriek waarin lokaal
gevestigde bekende en minder
bekende bedrijven door
middel van een kort profiel
redactioneel worden belicht.
De Mijdrechtse Glashandel is ontstaan uit Schildersbedrijf en Industriespuiterij Van Zuylen & Zn. Het
bedrijf is in 1964 opgericht door
J. van Zuylen sr. Vervolgens deden
de zoons Joost van Zuylen (schildersbedrijf) en later Fred (Industriespuiterij) hun intrede. In 1994
zijn de bedrijfsactiviteiten uitgebreid met de glashandel, geleid
door de derde zoon, Arie van Zuylen. Sinds de oprichting concentreert deze tak zich op het leveren
en monteren van glas. De glashandel is inmiddels uitgegroeid
tot een onderneming met medewerkers die zich vol passie inzetten voor hun klanten. Iedere opdracht is voor hen een uitdaging,
ongeacht het formaat van het project. De glashandel biedt altijd de
beste oplossing voor elke situatie. “Wij volgen stelselmatig de
nieuwste glastrends zodat wij onze klanten op verzoek helder kunnen informeren over alle beschikbare mogelijkheden,” laat Arie
weten. “Er kan tegenwoordig heel
veel met glas, ook in het interieur.
Vanaf complete gevels en trapportalen tot met glasplaten beklede muren als achterwand in de

keuken, de badkamer, voor decoratiedoeleinden, displays, deuren
voor douchecabines, natuurlijk alle soorten glas voor in de gevel en
raampartijen en ga zo maar door.
In talloze kleuren, transparant en
mat. Wie daarvoor belangstelling
heeft moet maar eens op onze
website kijken. Daar staan allerlei projecten op die door ons zijn
uitgevoerd. Je kunt het beter laten
zien dan omschrijven. Het gaat
overigens niet altijd om grote projecten. Als er bij iemand een raam
sneuvelt kan hij of zij ons meteen bellen en bieden we een oplossing. Maar ook leveren wij een
glasplaatje voor in de koelkast of
badkamermeubel, een windlichtje
dat stuk is, spiegels op maat enzovoort. Wij leveren aan alle opdrachtgevers, zoals winkelbedrijven, aannemers, maar ook particulieren.”
Synergie
Het is niet alleen de glashandel
die alle aandacht verdient. Zo is
broer Joost een vakman in schilderwerken en Fred heeft zich gespecialiseerd in industriespuitwerk. Geen auto’s, maar bijvoorbeeld meubels, frames, kasten, ledikanten, radiatoren en verwarmingselementen, muren enzovoort. Voor de verschillende doeleinden wordt gebruik gemaakt
van spuitcabines. Joost die tevens

Ronde Venen Belang wil evaluatie
defosfatering

Is het water van de
Vinkeveense Plassen niet
te schoon?

Leerlingen geslaagd voor
examen boekhouden

De Ronde Venen - Ronde
Venen Belang heeft vorige
week donderdag tijdens de
raadsvergadering een motie
ingediend waarin zij het college opdracht geeft in contact te treden met AGV over
de defosfatering van de Vinkeveense Plassen.
Volgens Anco Goldhoorn, fractievoorzitter van Ronde Venen
Belang is in 2000 een uitgebreid rapport uitgebracht door
de Organisatie ter Verbetering
van de Binnenvisserij. In dit rapport wordt het Visserijbeheerplan Vinkeveense Plassen beschreven. In dit rapport werden vraagtekens gezet ten aanzien van de verdere terugdringing van de hoeveelheid fosfaat
in het water.
Dat zou ten koste kunnen gaan
van de flora en fauna in en rond
het water. Dit rapport is geschreven voordat de defosfateringsinstallatie door AGV in
werking is gesteld. Met de defosfatering wilde AGV de doorzicht van het water in de Vinkeveense Plassen verbeteren.
Duidelijk is dat AGV in deze opzet is geslaagd. Het water in de
Vinkeveense Plassen is veel helderder geworden.
Volgens Anco Goldhoorn is bij
veel inwoners van Vinkeveen,
maar ook bij sportvissers, de indruk ontstaan dat de variëteit
aan flora en fauna de laatste jaren door de defosfatering is afgenomen.

Regio – Vorige week donderdag 25 april was er een feestelijke bijeenkomst in de aula voor de havo- en atheneumleerlingen van het VeenLanden Colllege locatie Mijdrecht. Zij hebben hun diploma boekhouden behaald. De resultaten waren zeer bevredigend, zelfs boven het landelijk gemiddelde. Reden genoeg om trots te zijn op deze groep,
die zo vlak voor het eindexamen deze extra inspanning wilde leveren.

De algehele indruk bij hen is dat
het water zo voedselarm is geworden dat planten en dieren

zich minder kunnen ontwikkelen en de totale biomassa is afgenomen. Een objectief onderzoek is hiernaar niet gedaan.
Volgens Ronde Venen Belang
lijken de fosfaatwaardes bijzonder laag. Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor met name waterplanten. En waterplanten zijn weer belangrijk voor de
waterdieren, zoals vissen.
Ronde Venen Belang roept
daarom het College op om samen met AGV een evaluatie
te doen. Aangezien een goed
leefmilieu voor planten en dieren in de Vinkeveense Plassen
en het daaraan verbonden gebied Botshol bijzonder belangrijk is, is onderzoek noodzakelijk om erachter te komen of
de defosfatering op het huidige niveau haar doel niet voorbijschiet en niet ten koste gaat
van de hoeveelheid en variëteit
van flora en fauna. Een duidelijke afstemming tussen gemeente en AGV is daarom gewenst,
aldus de fractie van Ronde Venen Belang.
Belachelijk
De fractievoorzitter van D66,
Cees Houmes, nam deze motie
niet erg serieus. Hij maakte hem
zelfs belachelijk:
“Wat wil Ronde Venen Belang
nu eigenlijk? Dat de Vinkeveense Plassen weer een bruine drap
moeten worden, waarbij je bruin
van het vuil uit het water komt?”.
De overige fracties echter begrepen het heel goed en ook
wethouder Schouten. Deze zei
direct de motie over te nemen
en zo snel mogelijk contact op
te gaan nemen met AGV.

namens zijn broer Fred spreekt:
“Eigenlijk vormen wij met de drie
bedrijven samen een eenheid, ook
al werken we zelfstandig. Maar de
synergie tussen onze specialismen werkt in ons aller voordeel,
ook in dat van de klant. Om die
reden hebben we ook vandaag de
dag niet te klagen over werk. We
spuiten veel (houten) onderdelen
in hechtprimers, vullende primers,
spuitplamuren en twee componenten verven om een goede
voorbereiding te realiseren. Daarna spuiten we het in de uiteindelijke kleur, hoogglans, zijdeglas of
mat af. Het is ‘nat lakken’ wat wij
hier doen, dus geen poedercoating. Net zoals bij de glashandel
kan iedereen bij ons terecht, van
aannemer tot particulier.”
Bijna zestig jaar bestaat het bedrijf nu en ook vandaag volop in
de running. Dat zegt iets over het
vakmanschap, de kwaliteit van
de producten en de service. Dit
verenigd in klantvriendelijkheid
vormt de basis van goed ondernemerschap.
U kunt vrijblijvend informatie
opvragen als u gebruik wilt
maken van de expertise
bij de Gebr. Van Zuylen,
Constructieweg 19 in Mijdrecht.
Tel. 0297-286336.
Of bezoek de website:
www.mijdrechtseglashandel.nl.
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Koninginnedag 2013
in De Ronde Venen een groot feest

De Ronde Venen – De laatste Koninginnedag (volgend
jaar is het Koningsdag) is in de gemeente De Ronde
Venen groots gevierd. Aangezien onze krant vandaag
bij u op de mat moest liggen, konden we niet de gehele dag op de foto vastleggen. Tot 13.00 uur hebben we
zoveel als mogelijk bezoekjes gebracht bij de velen diverse evenementen, maar alles na de middag mist u
in dit fotoverslag. Maar waar we wel waren, was het
feest. Blije, vrolijke mensen. Een heerlijk zonnetje, veel
oranje en lachende gezichten.
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Hoflandschool sluit lustrumfeest
af met de Koningsspelen

Mijdrecht - Bij de Hoflan
sluitstuk ook nog de Ko dschool in Mijdrecht was het de afgelopen week
prachtige oranje T-shirt ningsspelen met een ontbijt. Het kon niet op! Na dubbel feest. De school vierde haar 40-jarig be
heerlijk ontbijt dat was welke zij ontvingen van de organisatie van de Kotuurlijk begon het feest vrijdag jl. met het uitdestaan en als
Op het schoolplein werdgesponsord door de Jumbo. De opening van de ningsspelen. Daarna werd er gezamenlijk ge len van het
op de muziek. Na een nahet lied ‘bewegen is gezond’ van Kinderen voorkoningsspelen konden ze volgen op het digibostart met een
rd.
alle ouders die deze och tte start buiten hebben ze de spelletjes allemaaKinderen gezongen. De kinderen bewogen entho
ten
l
na
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Oudhollandse spelletjes
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mochten ze hun cake ver
deren hebben de hele och
ppen, zaklopen en skipp
opgeruimd. De kinderen sieren met mooie chocoladekrullen en chocol yballenrace. Natuurlijk kregen ze iets lekkers tend leuke
te
aatjes. Dankzij alle oude
hebben een hele leuke, spo
rs waren de spullen heeldrinken en
rtieve en gezellige ochten
vlot weer
d gehad.

VVD: “Vertrouwen wij onze inwoners?”

Inwoners krijgen meer inspraak
over gemeentelijke bomen

Koningsspelen op de Driehuisschool
Mijdrecht - De Driehuisschool
heeft afgelopen vrijdag 26 april natuurlijk ook meegedaan aan de Koningsspelen. Dit konden zij niet ongemerkt voorbij laten gaan. De dag
begon gezamenlijk met een lied van
‘Kinderen voor Kinderen’, namelijk

‘Bewegen is gezond’. De kinderen
hadden goed geoefend en iedereen
deed mee. Daarna kregen ze een
ontbijt aangeboden door Jumbo,
waarvoor hartelijk dank namens alle
kinderen van de Driehuisschool. Ze
hebben heerlijk gegeten. Zo hadden

ze energie opgedaan om aan de
spelletjes te gaan beginnen. De onderbouw en de bovenbouw hebben
verschillende spelletjes gedaan, zoals verkleedrace met oranje kleren,
stelten lopen, krattenrace, zaklopen, blik gooien, skippybalrace etc.
Ze begonnen vol goede moed buiten, helaas werd het slecht weer en
kon alles snel verplaatst worden. Zo
konden de kinderen gewoon verder
spelen en genieten. In de pauze kregen ze van de ouderraad een heerlijke versnapering, oranje limonade en een soesje. Rond een uur of
11 was er een vossenjacht gepland.
De kinderen van groep 8 waren de
leden van het Koninklijk Huis. Gelukkig zijn ze gevonden en op elke
kroon stond een letter waar de kinderen een woord van moesten gaan
maken. Het woord was Alexander.
Als afsluiting van deze ochtend kregen alle kinderen een leuke medaille om deze dag nooit meer te vergeten.
De teamleden van de Driehuisschool willen alle ouders die hebben meegeholpen en de OR leden
bedanken voor hun inzet op deze
feestelijke dag.

De Ronde Venen - We schreven er
de laatste weken al veel over. Het
nieuwe beleid voor gemeentelijke
bomen, geschreven door Jonathan
van Diemen van het CDA. Het initiatiefvoorstel is donderdag jl. door de
meerderheid van de raad omarmd
en nu is het aan het college om het
uit te voeren. In het kort komt het er
op neer dat de inwoners van de gemeente De Ronde Venen meer inspraakmogelijkheden krijgen en de
gemeente niet meer ‘ zomaar’ bomen kan omzagen en dan achteraf bekendmaken dat de bomen zijn
omgezaagd. Ook heeft de gemeente
vanaf heden herplantplicht. De bomen die niet van de gemeente zijn
maar van de bewoners kunnen worden gekapt zonder vergunning, mits
deze boom niet op de ‘waardevolle
bomenlijst staat’ .
Tegen
Zoals verwacht bleef de fractie van
SVAB tegen en vreemd genoeg ook
de fractie van PvdA/GroenLinks. Tijdens de behandeling in de commissie was de fractievoorzitter van deze fractie, Ernst Schreurs, zeker niet
tegen. Tijdens deze vergadering was
hij er echter niet en bleven er in zijn
fractie twee bewoners uit Abcoude over en die zijn tegen tegen elke vorm van bomenkap. In Abcoude
moesten de bewoners tot voor kort
voor elke boom een kapvergunning
aanvragen en dat zouden ze het
liefst zo houden. Maar de meerderheid van de raad was blij met
dit voorstel. De VVD was heel duidelijk. Sandor Harmens: “Ik wil mijn
verhaal beginnen met het stellen
van de vertrouwensvraag: ‘Vertrouwen wij onze inwoners?’ De VVD
kan deze vraag volmondig met JA
beantwoorden. Wij vinden dat onze inwoners zelf heel goed kunnen
zorgen dat onze gemeente groen
blijft. Moeten we dan geen regels
stellen? Met een beperkt aantal afspraken houden we onze gemeente groen: De VVD vindt dat de overheid verantwoording moet afleggen

indien zij vindt dat er bomen gekapt
moeten worden. Overheidsinstellingen moeten een vergunning aanvragen. De inwoners kunnen zonder
meldingsplicht of vergunning bomen kappen op hun eigen perceel.
Mogen inwoners dan zomaar alle bomen kappen? Nee, die bomen
die een beeldbepalende/c.q. monumentale waarde hebben en dus op
de gemeentelijke bomenlijst staan,
mogen niet zonder vergunning gekapt worden. Deze afspraken staat
prima verwoord in het raadsvoorstel
van het CDA, waar de VVD dan ook
heel goed mee kan instemmen”, aldus Harmens.
Vertrouwen?
Raadslid Melkman van SVAB kon
het niet aanhoren: “Dat is het nu
juist. U vertrouwt de burger. Ik vertrouw ze alleen als ze zich aan regels moeten houden.” “Deze discussie lijkt wel een discussie tussen
Abcoude en de rest van De Ronde
Venen. Er zijn partijen die elke boom
beeldvormend vinden in haar omgeving. Maar moet het dan zo zijn dat
wanneer de inwoner besluit om zijn
auto in zijn voortuin te parkeren, in
plaats van een bloemenperk, hij bij
de gemeente een vergunning moet
halen? Het meest bepalend beeldvormend element in een straat zijn
auto’s. Moeten we niet afspreken
dat in een straat alle auto’s dezelfde kleur hebben? In feite is dit het
huidige beleid sinds de gemeentelijke herindeling. Natuurlijk waar regels zijn, zijn er ook incidenten. De
VVD doet niet aan incidentenbeleid,
maar heeft het volste vertrouwen
dat inwoners zelf het goed kunnen
regelen. Bij elk beleidsvoornemen
stellen wij ons de vraag: is er een
probleem. Ik heb deze vraag verschillende keren aan de wethouder
gesteld en steeds is het antwoord
nee. Meldingsplicht of vergunningplicht lost geen probleem op,” aldus Harmens. Wethouder Schouten feliciteerde raadslid Van Diemen
met zijn goed uitgewerkte plan: “ Wij

staan er positief in en gaan ons uiterste best doen om in de raad van
juni de waardevolle bomenlijst in orde te hebben”, aldus de wethouder.

Sandor Harmens VVD
Jonathan van Diemen CDA

12 Nieuwe Meerbode

• 1 mei 2013

Oranje boven!

Ook op de Julianaschool
Wilnis - Voorafgaand aan de Koningsspelen sloot de Julianaschool het project Oranje Boven af.
Het was een enorme drukte in de
school van ouders die kwamen kijken naar de werkstukken van de
leerlingen. De leerlingen waren bijna allemaal in het oranje gekleed en
hadden voor deze feestelijke avond
een prachtige zelfgemaakte hoed
op. Tijdens de avond kon gestemd
worden op de Troon voor de zoon.
In elke groep was een schitterende
troon gemaakt voor de zoon van onze koningin, Willem-Alexander.
De volgende dag waren er de Ko-

ningsspelen. De leerlingen begonnen met het heerlijke ontbijt en deden natuurlijk, net als alle basisscholen, mee met het liedje ‘Bewegen is gezond’. Ondanks het regenachtige weer was er veel enthousiasme. Tijdens de spelletjes deden
ze ook nog een vorstenjacht!
En... als afsluiting kwamen in de aula van de school onze koningin en
de kroonprins Willem-Alexander
langs. Daar werd bekendgemaakt
welke groep de mooiste troon voor
de zoon had gemaakt. Natuurlijk nam Willen-Alexander vol trots
plaats in zijn mooie troon.

STICHTING

DE BOVENLANDEN

Hertha’s Graziano Clement
scoort dubbele hattrick
Vinkeveen - Als klapstuk van een
mooie, internationale en vooral zonnige voetbalzondag, kwamen de
trainers van SV Hertha in actie tegen het “Veteranen-team” van het
Japanse J-Dream.

Manchester mini’s van Hertha
spelen tegen Japanse mini’s
Vinkeveen - Nadat de vorige editie
niet door kon gaan in verband met
het slechte weer, was het zondag 28
april dan zover.
Op een zon overgoten sportpark
de molmhoek werden verschillende wedstrijdjes gespeeld. De mini’s
van Hertha speelde voor het eerst
een wedstrijd tegen een echte tegenstander. Het japanse J-Dream
is een verzameling kinderen die in
Nederland wonen van wie hun ouders hier wonen en werken. Onze mini’s waren alleen gewend om
onderling hun wedstrijdjes te spelen. Het team van Manchester united begon dan ook hevig onder de
indruk van de tegenstander aan de
wedstrijd.Het team van Manches-

ter united bestond vandaag uit de
volgende spelers Thiago, Kick, Milan, Bo en Mik. Al gauw bleek dat
het team van J-Dream het voetbalspel al aardig onder de knie had
en moesten de mannen van manchester met vereende krachten proberen het doel schoon te houden.
Maar de mannen van het japanse JDream waren echter een maatje te
groot en wonnen de wedstrijd met
8-0. Al met al was het een geweldige ervaring voor onze mannen. Het
team bedankt de organisatie voor
een zeer geslaagde ochtend en met
speciale dank voor Mathijs en Toine
die zich dit seizoen voor de jongens
hebben ingezet.
Foto: sportinbeeld.com

COLUMN

Leiders Marco Kroon en Hiroyuki Shirai hadden hun selectie voorbereid op een sportieve wedstrijd.
Scheidsrechter Rob Mooij zette
om 12.45 de wedstrijd in gang onder een strakblauwe lucht op het
kurkdroge kunstgras. De Japanners schoten werkelijk als kometen
uit de startblokken en zij zetten de
Vinkeveense verdediging flink onder druk. Na tien minuten waren
de mannen van J-Dream uitgeraasd
en kreeg het gelegenheidsteam van
Hertha het overwicht in de wedstrijd. Vooral vanuit de razendsnelle
Vinkeveense omschakeling werd er
snel gekozen om spits Graziano Pelle Clement, ook wel bekend als Don
Leo, in stelling te brengen. Dit recept resulteerde binnen acht minuten in liefst drie doelpunten van de

technisch zeer vaardige spits. Daarna werd de voorsprong snel uitgebreid. De Hertha-trainers gingen
steeds beter voetballen en combineerden er lustig op los. Naast nog
twee goals van spits Clement, pikten Jan-Pieter van Zijtveld en John
Bakker allebei een doelpuntje mee
en ging men rusten met een 7-1
ruststand. De warme omstandigheden zorgden voor een gezapige
en vermoeide tweede helft, waarin
de trainers veelvuldig op eigen helft
werden vastgezet. Het balbezit kon
door J-Dream niet omgezet worden
in goals. Daarentegen kwamen de
Vinkeveners er in de omschakeling
zeer efficiënt uit. Uit de drie grootste
kansen werd er opnieuw gescoord
door Graziano Clement, Van Zijtveld
en Bakker. Zij brachten de 10-1 op
het scorebord. Na de wedstrijd werd
er besloten dat de clubs volgend
jaar absoluut op herhaling gaan. Op
deze zeer respectvolle manier wedstrijden afronden werd door beide
clubs als zeer prettig ervaren.
Foto:sportinbeeld.com

Fietsen langs de Kromme Mijdrecht. Een geliefde bezigheid voor
velen. Aan de ene kant het water met bootjes, vogels en een visser.
Aan de andere kant het prachtige bovenland met boerderijen,
bomen en bosjes. Veel van de weilanden zijn van Staatsbosbeheer
en worden de komende jaren ingericht als natuurgebied.
Eén van die bosjes is het terreintje Voorn van Stichting De
Bovenlanden. Het bestaat eigenlijk uit twee bosjes met daartussen
lage begroeiing en twee poelen. Het terrein ligt aan de Amstelkade,
net zuidelijk van de fietsbrug bij camping De Kromme Mijdrecht.
Vanaf de weg is het uitstekend te overzien en er staat een
informatiebord bij. Voorheen was Voorn eigendom van het
recreatieschap, maar die gaf het aan Stichting De Bovenlanden en
wij beheren het stukje natuur al bijna 20 jaar.
Het noordelijk bosje heeft vooral grote essenbomen met
fluitenkruid eronder. Eén van de bomen is geringd en sterft af
in het bos. Dit trekt spechten aan. Het zuidelijk bosje is lager en
gevarieerder met vogelkers, elzen, iep en wilgen. Er staan enkele
mooi uitgegroeide essenbomen in. Door de struiken periodiek op
kniehoogte af te zagen, kan de zon het water in de poelen beter
opwarmen, wat weer gunstig is voor het onderwaterleven.
Jaarlijks wordt het terrein rond de poelen tweemaal gemaaid en het
maaisel wordt afgeruimd. Hierdoor neemt de voedingswaarde van
het gewas af en de natuurwaarde toe. Het werk wordt uitgevoerd
door vrijwilligers van Knotgroep De Ronde Venen en krachten van
Landschap Erfgoed Utrecht. De poelen zijn afgelopen winter fors
uitgediept door Koos van der Vaart en kunnen weer jaren mee.
De bomen worden jaarlijks bijgehouden door Stichting De
Bovenlanden zelf. Van vrijkomend takhout worden lage takkenrillen
voor kleine zoogdieren, vogels en insecten gemaakt.
Zo werkt Stichting De Bovenlanden aan kleine landschapselementen
in onze mooie gemeente. Wilt u daar meer van weten of wilt
u helpen dit goede doel te
realiseren? Kijk dan op onze
website www.debovenlanden.nl. U
bent al donateur voor een bedrag
van 7 euro per jaar.
Stichting De Bovenlanden
Jan van der Meij

Meisjes CSW F3M
De Vinken D2 wint return ongeslagen kampioen!
van Reflex D1

Tim Oliemans scoort
hattrick voor CSW E2
Wilnis - De E2 van CSW en de E2
van sv Hertha zijn dit voetbalseizoen ingedeeld bij diverse clubs uit
o.a. Hilversum, s’Graveland en Nigtevecht. Allemaal boeiende tegenstanders in een spannende competitie, maar alle pupillenspelers uit
deze 2 teams en hun begeleiders en
ouders kijken uiteindelijk toch het
meest uit naar de derby tussen Vinkeveen en Wilnis.
Afgelopen zaterdag was het dan
zover. Op een prachtige grasmat en
met het zonnetje op de bol kwam
Hertha op eigen veld al snel in de
wedstrijd op een 1-0 voorsprong.
Maar het antwoord van CSW was
duidelijk. Tim Oliemans was na-

melijk niet te stoppen, hij scoorde
een hattrick en bracht CSW op een
1-3 voorsprong. Hertha probeerde het nog wel in de 2e helft door
meer aan te dringen maar CSW gaf
het initiatief niet meer uit handen.
Hertha scoorde nog 2 keer maar
met een pegel van linkspoot Wisse Walder en opnieuw een goal van
Tim werd de eindstand bepaald op
3-5 voor CSW. De 3 punten werden
dus meegenomen naar Wilnis, maar
Hertha krijgt zeer binnenkort al een
kans op revanche want de thuiswedstrijd voor CSW E2 tegen Hertha E2 staat nog op het programma:
Leve de derby, we kijken er weer
naar uit !
Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Deze zaterdag stond
voor D2 de return tegen Reflex D1
op het programma. Reflex is een
gelijkwaardige tegenstander. In de
zaal heeft de D2 deze ploeg 3 keer
ontmoet en werd er 1 keer gewonnen, 1 keer gelijk gespeeld en 1
keer verloren. Kortom de punten
werden verdeeld. Op het veld heeft
het D viertal van De Vinken de uitwedstrijd gewonnen en was het nu
ook van plan om de punten thuis te
houden!
De eerste tien minuten startte De
Vinken D2 met Romy de Jong, Niké
van de Mars, Jiska Kroon en Stijn
van Bemmel. De D2 begon sterk
met goed combinatiespel. Al gauw
bleek dat iedereen wel kans had tot
scoren. De 1-0, gescoord door Jiska, was een afstandschot achter de
korf nadat eerst een uitwijk van Romy maar net mis ging.
Na de time-out ging de D2 verder
met de bijna jarige Melanie Leeflang en Mark de Rooij op de plaats
van de geblesseerde Jiska en Stijn.

Terwijl het zonnetje er ook lekker
bij kwam kijken, speelde de Vinken
met veel plezier verder. Dat resulteerde in een doelpunt van een kleine afstand door Romy. Met 2-0 gingen we rusten. Na de limonade verving Stijn Romy. De Vinken D2 was
nog bezig met de rust en de eerste
helft terwijl Reflex snel begon. Reflex was veel alerter en maakte verdiend met een mooi doelpunt 2-1.
Niké dacht dat kan ik ook en scoorde vervolgens de 3-1. Reflex deed er
nog een keer een schepje bovenop
en scoorde vervolgens vlak voor de
time-out nog een doorloopbal 3-2.
De laatste tien minuten werd Romy er weer in gewisseld voor Niké.
Het laatste kwart was erg spannend. Het spel werd nog meer afgewisseld met mooie afstandschoten.
Ondanks vele kansen van o.a. Mark
werd er niet meer gescoord. Gelukkig ook niet meer door Reflex en zo
behaalde de D2 haar tweede overwinning van dit voorjaar met 3-2.
Foto: sportinbeeld.com

Wilnis - De meiden van CSW F3M
zijn zaterdag in een bloedstollende
wedstrijd tegen de jongens van Altius uit Hilversum kampioen geworden in de jongenscompetitie. Het
werd geen gemakkelijke wedstrijd,
in de eerste helft kwamen ze zelfs
met 0-3 achter.
De spanning van het kampioenschap was goed zichtbaar. Na rust

kwam de kwaliteit gelukkig snel terug en werd in rap tempo de gelijkmaker gescoord. Met nog 10 minuten op de klok werd jacht gemaakt
op de overwinning en door uitstekend ‘tikkie-takkie’ voetbal werd het
uiteindelijk zelfs 5-3. Meiden, een
ware TOP-prestatie . Jullie hebben
heel wat jongens een slechte zaterdag bezorgd. Klasse!

Succesvolle eerste editie van SV Hertha vs. J-Dream
Vinkeveen - Zondag 28 april stond
Vinkeveen volledig in het teken van
internationale voetbalwedstrijden.
SV Hertha speelde namelijk wed-

strijden in allerlei leeftijdscategorieen tegen het Japanse J-Dream.
J-Dream is een voetbalvereniging
van in Nederland wonende Japan-

ners die één keer per week samen
trainen bij het Amstelveense RKAVIC. Vanaf half 10 tot half 3 was
“Sportpark De Molmhoek” het de-

cor van leuke, interessante wedstrijden. Van de allerkleinsten tot
de D-pupillen werden er jeugdwedstrijden gespeeld met een internationale insteek. Trainer van de D1,
Leo Clement, had deze dag weten
te regelen in zijn eigen netwerk. Hiroyuki Shirai, oud trainer van SV Argon, is zeer actief bij de door Keitaro Kawai opgerichte voetbal vereniging. Het gehele programma
werd onder een schitterende lentezon afgewerkt en van beide kanten
was het al snel duidelijk: dit doen
we volgend jaar weer. Vooral het
respect, plezier en de gezelligheid
gedurende de dag smaakte absoluut naar meer. Dergelijke evenementen zorgen er voor dat voetballen bij Hertha een leuke bezigheid
is en blijft.
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Hertha MF1 kampioen
Vinkeveen - Zaterdag moest het
gebeuren, een echte kampioenswedstrijd. Nadat vorige week concurrent FC Abcoude was verslagen konden de toppers van de MF1
kampioen worden.
Deze wedstrijd zonder Daniek, Sterre, Ismene en Kyra maar trainer Don
Leo had snel een speler gecontracteerd en wel Britt Kok. Dit 6-jarig
supertalent kwam Hertha MF1 versterken. Hertha MF1 mocht aftrappen en binnen de minuut kwamen
de meiden al op voorsprong, Mandy knalde de bal onhoudbaar over
de keeper in de goal, 1-0 en een
droomstart voor de meiden. De
mannen van Hertha F6 kwamen er
af en toe nog doorheen maar de
verdedigers Femke en Mo gaven
niets weg en anders stond Anne-

Atlantis 2 komt
net tekort

bel er wel. Op het middenveld met
Britt en Kyra en Noa stond het uitstekend en spits Mandy was messcherp als de Hertha girls weer eens
de aanval zochten. Het werd snel
2-0, door goed doorzetten van Britt
en Sienna was het wederom Mandy die de verdiende 2-0 maakte. Na
rust waren de meiden erg goed op
dreef, Femke maakte na een mooie
actie de 3-0. Nou, nu was de MF1
trein op volle vaart en er was geen
houden meer aan voor Hertha F6,
Annebel maakte de 4-0 na goed
wegdraaien van haar tegenstander
en Mandy maakte de 5-0. Wederom
Femke de 6-0 en 7-0 weer van Mandy, het slotakkoord was van Noa die
de 8-0 binnenknalde en na het laatste fluitsignaal kon het feest losbarsten, kampioen.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
27 mei speelde het tweede korfbalteam van Atlantis een cruciaal
duel uit tegen het Haagse GKV.
Er moest gewonnen worden, wilde de door de Rabobank gesponsorde formatie nog een kans maken op de tweede plaats die mogelijk in aanmerking komt voor
promotie naar de derde klasse.
Na een fysiek en bij tijd en wijle
hard duel bleven de punten achter in Den Haag. Atlantis verloor
uiteindelijk met 9-8.

Mooi gelijkspel voor
Argon E4 tegen Pancratius

Korfbalteam Vinken E3
overklast Atlantis E3
Vinkeveen - Op het zonovergoten
sportpark de Molmhoek in Vinkeveen was deze keer Atlantis de tegenstander van de Vinken E3. De
afgelopen weken is hard getraind
onder leiding van coach Robin van
der Vliet.
Onder het toeziende oog van vele ouders van beide partijen begon
de wedstrijd in een rustig tempo. De
bal ging heen en weer maar Atlantis had een licht veldoverwicht. Het
eerste viertal Nieko Dankelman, Ellen de Rooij, Sanne en Tessa Fokker
moest weer even wennen aan het
veld en de omstandigheden. Al vrij
vlot scoort Atlantis een doorloopbal.
Dat was een streep door de rekening van de Vinken. Na tien minuten kantelt de wedstrijd. Ellen wordt
gewisseld voor Joas Leeflang. De
stormloop richting de korf van Atlantis begint. De wedstrijd kantelt
want Joas scoort via een afstand-

schot de 1-1. Al heel snel daarna wordt het middels een prachtige dieptebal van Nieko 2-1, eveneens door Joas. Ook Sanne Fokker
zit lekker in de wedstrijd. Na een
mooie boogbal van haar zus brengt
zij de score op 3-1. Nog voor de rust
wordt het beslissende gat geslagen.
Een Atlantis verdediger wordt voorbij gelopen door Joas die een bijnazuivere-hattrick scoort en de ruststand op 4-1 brengt. Na de rust herpakt Atlantis zich. Na een doelpunt
van de Mijdrechtenaren is het slotakkoord voor de Vinken. Eerst is het
snelle Nieko die via een mooi kansje
vlakbij de korf 5-1 scoort. De wedstrijd wordt vervolgens afgerond
met een afstandsschot door Sanne
en een doorloopbal van Joas. Met
uiteindelijk een 7-2 eindstand blijven de punten in Vinkeveen en gaat
het Vinkeveense E3 voor het kampioenschap.

Mijdrecht - De E4 van Argon verzamelde zaterdag 27 april om uit te
spelen tegen Pancratius E6 uit Badhoevedorp. De aftrap was om 10.15
uur en werd met goede moed begonnen, alleen gelijk in de 3e minuut
wist Pancratius te scoren en zette de
stand op 1-0. Pancratius had hiermee het vertrouwen hoog zitten en
scoorde kort daarop ook de 2-0.
Maar de E4 ging steeds harder strijden, Stan nam een corner, hij gaf de
bal voor, maar de bal ging van het
doel af waar Jesper liep, die de bal
op zijn schoen neemt. Hij schoot met
een mooi afstandsschot de bal in het
doel en zette de stand op 2-1. Stan
krijgt een kans maar werd weggewerkt, daarop een kans voor Oualit, maar deze werd gehouden. Voorzet van Joey op Stan maar hij redde
het niet om de bal bij de keeper te
krijgen, Pancratius reageerde hierop
met een schot over het doel van Jesse. De E4 kreeg weer een kans, net
voor rust gaf Oualit de bal voor, maar
Jesper kreeg hem niet op tijd voor

zijn goede been. Argon E4 ging de
rust in met een 2-1 achterstand, dus
dat word nog een helft hard werken. De jongens van de E4 speelden goed samen en creëerden kans
op kans. Kans Stan gestopt, Corner
Joey Stan kopte net naast. Joey en
Stan wisten een mooie actie te maken en hiervan profiteerde Julian
en scoorde de gelijkmaker, 2-2. Gelijk hierop reageerde Pancratius met
een uitbraak en zette de E4 wederom op achterstand 3-2. Door goed
verdedigend werk van Jesper kreeg
Pancratius niet de kans om uit te lopen. Julian probeerde het nog eens
met een schot op doel, maar deze
miste de kracht. Stan ving de bal op
en schoot weer naar Julian die dan
toch de score weer gelijk wist te zetten, 3-3 Het einde naderde en Jesper probeerde nog een keer een afstandsschot, maar deze werd gehouden. De scheidsrechter floot af,
en de E4 ging richting Mijdrecht
met een mooi gelijkspel na hard
werken.

Atlantis startte ongeconcentreerd en was de eerste tien minuten niet bij de les. Binnen no
time keek de ploeg tegen een 4-0
achterstand aan. Dit was mede te
wijten aan het feit dat de ploeg
veel balverlies leed na haar eerste schot. Het tweede gedeelte
van de eerste helft herpakte Atlantis zich enigszins, maar was
de ploeg toch nog meer bezig
met het uitvechten van persoonlijke duels en de scheidsrechter
dan dat het zich concentreerde
op haar eigen spel. Bij een stand

KDO 1 veroordeeld tot de
nacompetitie
De Kwakel - Voor het eerste van
KDO stond afgelopen zondag het
restant van de wedstrijd KDO-Kampong op het programma. Op 17
maart jl. werd de wedstrijd na negentien minuten vroegtijdig gestaakt vanwege een zware enkelbreuk van een speler van Kampong.
Trainer Raymond de Jong kon deze middag niet beschikken over de
geblesseerden Sven Vlasman, Erik
Verbruggen en Peter Onderwater.

Atlantis 3 wint bloedstollende wedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 27 april stond
voor Atlantis 3/H.W. van der Laan
de thuiswedstrijd tegen Kios op het
programma. Geen onbekende tegenstander voor het derde van Atlantis, want er werd ook al een uitwedstrijd tegen Kios gespeeld die
toen nipt gewonnen werd. Na een
wat stroef begin wist Atlantis 3 alle
aanvallen van Kios af te slaan, met
als eindstand een mooie 14-12 zege. De wedstrijd begon met in de
eerste aanval Arjen Markus,Timo
Jongerling, Chantal Poolman en
Cynthia Sassen. In het eerste ver-

dedigingsvak begonnen Barry van
der Waa, Jan-Willem van Koeverden
Brouwer, Iris Schaeffer en Sandra
Pronk. Het begin van beide ploegen
was vrij stroef. Arjen Markus maakte met een zogeheten ‘onehander’
de 1-1. Na die gelijke stand bleef
het steeds gelijk. Tot bij 6-6, toen
besloot Atlantis de gaskraan helemaal open te draaien. Na een aantal
mooie aanvallen wist het door H.W.
van der Laan gesponsorde Atlantis
gemakkelijk uit te lopen naar een
comfortabele 9-6 voorsprong. Dit
was tevens de ruststand. In de rust

van 7-4 gingen de ploegen richting de kleedkamer.
De tweede helft liet Atlantis zich
duidelijk van een andere kant
zien. Er werd slimmer gekorfbald, waardoor meerdere schoten op de verdediging van GKV
konden worden afgevuurd. Langzaam kroop de ploeg dichterbij.
Met nog een minuut of tien op de
klok was het gat bijna gedicht en
stond de 9-8 reeds op het scorebord. Een spannende fase brak
aan waarin beide ploegen nog
veel kansen kregen. In de laatste minuut kreeg Atlantis nog de
beste mogelijkheid om de stand
gelijk te trekken. Een fraaie doorloopactie miste net de juiste precisie.
Gezien het spelbeeld over de hele wedstrijd was een gelijke stand
misschien wel terecht geweest.
Echter, de door de Rabobank gesponsorde formatie verloor de
wedstrijd in de eerste tien minuten en dat mag het vooral zichzelf
aanrekenen. De volgende wedstrijd wordt gespeeld op 11 mei
om 14.00 uur in Kesteren.

werden er goede tips gegeven door
coach Harold Taal en medespelers Martijn de Horde en Kim Stolk,
waardoor iedereen weer scherp begon aan de tweede helft. Atlantis
speelde geconcentreerd, maar toch
wist Kios steeds een beetje terug te
komen in de wedstrijd. Toen er acht
minuten voor tijd 12-12 op het scorebord stond, dacht Kios zelfs aan
een overwinning. Maar met een
mooie omdraaibal van Cynthia Sassen en een wat ‘gelukkig’ afstandschot van Timo Jongerling werd de
zege veiliggesteld. Eindstand 14-12.

Daarnaast was Jelle de Jong geschorst. Na drie minuten spelen
wist KDO, tot groot genoegen van
de Kwakelse aanhang, al snel op
voorsprong te komen. Na een prima
bal vanaf de rechterkant van Bobby Uitermarkt, ontving Joeri Stange de bal. Joeri bracht de bal vanaf links hoog bij de tweede paal,
waarna Rick Kruit alert was en de
1-0 van dichtbij kon binnentikken.
Een paar minuten later kon Kampong echter eenvoudig op gelijke
hoogte komen, nadat er achterin bij
KDO matig werd ingegrepen, 1-1.
Vlak voor rust ontsnapte KDO aan
een achterstand, toen doelman Tim
ten Brink de bal ongelukkig tegen
de spits van Kampong aanschoot,
maar de bal ging ternauwernood
langs de goede kant van de paal.
Zorgvuldig
In het begin van de tweede helft
liet Kampong zien zeer zorgvuldig
om te gaan met de geboden vrije
trappen rond het zestienmetergebied. In de 55e minuut verdween
een vrije trap aan de linkerkant van
het veld in de linkerbovenhoek, 1-2.
Twee minuten later kreeg de ploeg
uit Utrecht opnieuw een vrije trap,
ditmaal aan de rechterkant van het
veld. De bal draaide om de Kwakelse muur heen, zodat er een 1-3
tussenstand op het scorebord verscheen. In het vervolg van de tweede helft was Ferdi Rademaker
dichtbij de 2-3, maar zijn schot vanaf twintig meter belandde op de
lat. Vlak voor tijd kwam invaller Elton Shehu één op één met de doelman van Kampong te staan, maar
zijn bal belandde op de paal. Door
deze nederlaag zijn de Kwakelaars
veroordeeld tot het spelen van nacompetitie voor lijfsbehoud. Aankomende zondag speelt KDO 1 om
14:00 uur thuis zijn laatste competitiewedstrijd tegen rode lantaarndrager Seastum.
Hopelijk kan KDO de nacompetitie
met een goed gevoel in gaan door
voor het eigen publiek te winnen.

Hertha A1 pakt alle punten tegen verrassend sterk DOB
Vinkeveen - Zaterdag 27 april
speelde de A1 van SV Hertha tegen
het uit Nigtevecht afkomstige DOB.
In de ranglijst stond SV Hertha op
een gedeelde 4e plaats en had het
in 2103 pas één competitiewedstrijd
verloren. DOB stond 7e, maar met
drie wedstrijden minder gespeeld.
Om 14.30 uur werd afgetrapt op het
hoofdveld van sportpark de Molmhoek, waar een zonnetje het enigs-

zins aangenaam maakte, maar waar
de voorjaarstemperatuur nog te
wensen overliet. Zonder ausputzer
Lars Pierrot, startte Hertha fanatiek,
maar kon het niet voorkomen dat
DOB in de eerste fase van de wedstrijd grote druk uitoefende op de
verdediging. Die stond echter goed
en keeper Kelvin Doornekamp was
ook niet van plan om een bal door
te laten. Na het eerste kwartier goed

door te zijn gekomen, begon Hertha grip te krijgen op het middenveld
en kwam de wedstrijd in evenwicht.
Na iets meer dan een half uur leidde dat tot een grote kans voor spits
Jeremy de Jong. Die kans werd nog
gemist, maar Rik Roling wist de tegenaanval meteen te smoren en –
na een goede combinatie met Jeremy, de 1-0 binnen te scoren met een
mooi geplaatst schot in de rechter-

benedenhoek, buiten bereik van de
DOB-keeper. In de rust werd door
trainer en coaches aangegeven dat
de bal meer en sneller moest worden overgespeeld en dat de ruimte
op het veld beter benut moest worden. Dat werd in de 2e helft goed
gedaan. Ondanks dat kreeg DOB
nog enkele goede kansen in deze spannende wedstrijd. Ongeveer
een kwartier voor het einde maakte Robin Everix een eind aan de
spanning door twee verdedigers
van DOB op snelheid te passeren
en de bal op schitterende wijze in
te schieten. In de eredivisie zou dit
doelpunt zeker 10 keer herhaald zijn
geworden; een van de mooiste van
het seizoen. Zeer terecht was dan
ook de publiekswissel die hij kreeg.
Hertha A1 speelt nog drie wedstrijden. Op 1 mei treden ze aan tegen
Huizen dat dan al kampioen is. Op
4 mei en 11 mei volgen dan de uitwedstrijden tegen Kampong en
OSM. Als uit deze wedstrijden nog 6
punten mee naar huis zouden worden genomen, dan ligt een 3e plaats
op de ranglijst in het verschiet. Dat
zou een mooie beloning zijn voor
een seizoen waarin het team steeds
beter is gaan voetballen.

Fietsen in en om
De Ronde Venen
Mijdrecht - Dinsdag 7 mei start de fietsgroep van Rondeveense dames weer. Om 09.00 uur vertrekken ze vanaf Dorpsstraat 22 in Wilnis,
voor de eerste route van het nieuwe seizoen. Tussen mei en september verkennen dec dames elke dinsdag De Ronde Venen en de wijde omgeving, op de gewone fiets of op de elektrische. Rond het middaguur zijn ze weer terug in Wilnis. Bewegen, buitenlucht, gezelligheid: doe mee!
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Help deze jongens met hun actie

De ‘ Drie Musketiers’ uit
Wilnis gaan de berg op...

Succesvol vriendjes- en
vriendinnetjestoernooi HSV’69
De Hoef - Op 24 april jl. werd het
jaarlijkse vriendjes- en vriendinnetjestoernooi voor de handbal georganiseerd in de Hoef. Er was een
hoge opkomst! Veel aanmeldingen
van kinderen uit de Ronde Venen
en Uithoorn. Om 15.00 uur begonnen we met een algehele warming
up door Jill en Anouk, de trainsters van de D. Daarna gingen de
kinderen in groepjes het handbalveld op om diverse handbalspellen
onder de knie te krijgen. Om 16.15
uur werden de nieuw geleerde regels en vaardigheden uitgetest in
een heus handbaltoernooitje. Dit leverde een aantal leuke wedstrijdjes
op met enthousiaste kinderen. Om
17.00 uur brulde de oranje leeuw dat
het einde van het toernooi in zicht
was en kregen alle kinderen een
oorkonde en de nodige versnape-

ringen. Dankzij de hulp van de vele vrijwilligers was ook deze middag
weer zeer geslaagd.
HSV’ 69 kan nog best wat handbalsters gebruiken. Lijkt handbal je
ook wel leuk? Kom eens een keertje meetrainen, geheel vrijblijvend.
HSV’ 69 ligt aan de Schattekerkerweg 6 in De Hoef. Stuur een mail
naar: Lyanne@van-Loenen.net en
al uw vragen worden beantwoord!
Wist u dat er bij HSV geen wachtlijsten zijn? Wist u dat je bij HSV elke week competitie speelt? Wist u
dat het echt heel gezellig is om bij
een kleine vereniging te sporten?
Wist u dat we elk jaar afsluiten met
een Sport en Spel weekend voor de
jeugd? Wist u dat handballen bij
HSV niet duur is? Kom daarom gezellig een keer meetrainen!

Wilnis - 1 op de drie Nederlanders
komt in aanraking met kanker. Het
KWF is op de goede weg, er genezen steeds meer mensen, maar vele
van ons moeten vroegtijdig afscheid
nemen van een dierbare, Om deze
groep een toekomst te geven fietsen de drie musketiers, 6 keer de legendarische berg de Alpe D Huez
in Frankrijk op. De drie Musketiers
zijn drie jonge jongens, Robert en
Jeroen van Goor uit Wilnis en Frankling Wessels uit Aalsmeer respectievelijk 18, 15 en 17 jaar jong. Zij
hebben van dichtbij mee gemaakt
hoe vernietigend deze ziekte kan
zijn. Hun onmacht zetten zij, op 6 juni as om in kracht. De motivatie van
de jongens is bewonderenswaardig te noemen, om het benodigde
startgeld 2500 euro pp bij elkaar te
sprokkelen, hebben zij verschillende acties bedacht . Diverse bedrijven familieleden en kennissen hebben reeds een donatie gedaan. Statiegeldbonnen bij de Albert Heijn
en de fietsactie bij de Karwei in
Mijdrecht , de verkoop van broodjes worst geheel gesponsord door
de JUMBO Supermarkt in Vinkeveen hebben een mooi bedrag opgeleverd. Daardoor staat nu de teller op bijna 4000 euro!!!
Maar er is meer nodig...
Daarom organiseren de jongens
een BBQ feestavond op 11 mei as
met muziek van”The StereoVonix en
ook komt zanger Quincy Smolders
de avond belangeloos opluisteren. Het wordt een geweldig spektakel, er is een veiling waar bijzonder items onder de hamer gaan, zoals een kunstwerk van Akke Fed-

dema en van VVP een dag sloepvaren. Ook is er een loterij De prijzen van de loterij zijn allemaal beschikbaar gesteld door de middenstanders van De Ronde Venen. De
BBQ is volledig gesponsord door
diverse slagers zoals; Gelderblom
slagerij en party service uit Wilnis,
slagerij Bob van der Spruijt Vinkeveen, Volendammer Visdelicatessen Smit Mijdrecht, Poelier van Egmond Mijdrecht , Keurslager Kruijswijk Aalsmeer, Salades; Wessels
Groente en fruit Amsterdam, overheerlijke zelf gebrande nootjes van
Kastino Vinkeveen; JUMBO Supermarkt Vinkeveen zorgt voor de frisdrank en de wijn en maakt de BBQ
compleet. Stoelen en andere zaken
zijn door; Vedama Verhuur Wilnis,
van Dijk tenten uit Kokengen, Oliehandel Vis uit Wilnis. en niet te vergeten SV Hertha Vinkeveen die geheel belangeloos de accommodatie beschikbaar heeft gesteld. Door
al deze mensen is het mogelijk gemaakt dat de gehele opbrengst ten
goede komt voor de Stichting Opgeven is geen Optie. Autobedrijf
Rovemij Mijdrecht stelt een Hyundai beschikbaar voor een veilig en
comfortabel vervoer naar Frankrijk.
Hartverwarmend zijn deze gulle gevers, zonder hen geen actie en zonder u geen morgen.
Kom ook in actie en schrijf u vandaag nog in voor de BBQ feestavond op 11 mei as bij vv Hertha
Vinkeveen. Het weer kan hen niet
tarten zij hebben zowel binnen als
buiten gelegenheid voor het feest.
Aanmelden via e-mail de-drie-musketiers@outlook.com

De Vinken D1 als
kampioen in Ahoy
Vinkeveen - Zaterdag 20 april was
voor De Vinken D1 een bijzondere
(korfbal)dag. ‘s Morgens speelde de
ploeg de returnwedstrijd tegen het
sterke OVVO D1.

Atlantis 1 verliest tegen
koploper
Mijdrecht - Aflopen zaterdag 27
april speelde het door Rabobank
gesponsorde Atlantis 1 in Den Haag
tegen de koploper GKV. In de eerste
helft werd Atlantis afgebluft door
een zuiver schietend GKV. De tweede helft verliep een stuk beter voor
Atlantis, maar er kon niet meer worden aangehaakt. De wedstrijd is geeindigd in een 19-13 nederlaag.
Afgelopen week werd er door de Atlantisselectie op gras getraind, want
de wedstrijd bij GKV zou ook plaatsvinden op het gras. Atlantis stond
op de tweede plek achter de koploper GKV. Het team uit Mijdrecht
wilde het GKV zo moeilijk mogelijk
maken en er graag een spannende
wedstrijd van maken. De reis naar
Den Haag verliep voorspoedig en
ook de weersomstandigheden waren voldoende. Tijdens het inschieten stond er wel wat wind, maar het
veld was ondanks de gevallen regen
op vrijdag prima te bespelen.
De wedstrijd kon beginnen. De score in de wedstrijd werd geopend
door GKV met een strafworp, maar
Atlantis kon direct aansluiten met
een ver afstandschot. Tot een stand
van 2-2 kon Atlantis goed meekomen, maar toen kwam er een peri-

ode met veel goede acties en goals
van GKV. Atlantis maakte in deze
periode veel plaatsfouten en maakte de kansen niet tot nauwelijks af.
De thuisploeg kon gemakkelijk uitlopen en dit resulteerde in een 127 ruststand.
In de rust werd aangestipt dat Atlantis zeker in de verdediging niet
scherp genoeg was. De beleving en
winnaarsmentaliteit waren onvoldoende en dit moest in de tweede
helft natuurlijk worden verbeterd. Er
werden twee wissels geplaatst om
een verandering in te brengen.
De tweede helft begon Atlantis
fel en scoorde al snel twee doelpunten, de achterstand werd verkleind. Maar GKV toonde haar klasse en begon ook weer te scoren. De
tweede helft heeft Atlantis meer van
zichzelf laten zien, maar GKV speelde de wedstrijd goed uit. Dit resulteerde in een 19-13 eindstand.
Na de wedstrijd bleek dat concurrent voor de tweede plaats, VZOD
uit Kudelstaart, ook had verloren.
Atlantis kan dus haar gewilde tweede plek behouden. 11 mei speelt Atlantis uit tegen Kesteren. De volgende thuiswedstrijd is op 25 mei
om 15.30 uur.

Fietspuzzeltocht op
Hemelvaartsdag
Wilnis - Donderdag 9 mei a.s. kunt
u met het hele gezin meedoen
aan een gezellige fietspuzzeltocht
ten bate van het gemeenteproject
UMOJA samen één, hulp aan de
bewoners van de krottenwijken in
Nairobi Kenia. De hulp bestaat dit
jaar door het bouwen van een waterpomp in de sloppenwijk Mathare.
Tussen 14.00 en 14.30 uur kan gestart worden bij de Roeping, Kerkstraat 12 Wilnis (naast de kerk van
de Hervormde Gemeente van Wilnis). De route is ongeveer 25 km
lang en aan het einde is een pitstop
waar u ten bate van het doel kof-

fie, thee, frisdrink etc kunt kopen.
Tevens kan daar het antwoordformulier ingeleverd worden en onder
degenen die alle antwoorden goed
hebben ingevuld wordt een heerlijke taart verloot. Deze wordt thuis
bezorgd. Deelname kost € 2,50 per
persoon maar maximaal € 7,50 per
gezin.
Bewegen is goed voor de gezondheid en u steunt tevens een goed
doel. Wanneer op 9 mei de weersomstandigheden zodanig zullen zijn
dat fietsen geen plezier is, wordt
deze uitgesteld naar 2e Pinksterdag
27 mei. Van harte welkom.

De eerste ontmoeting hadden de
Vinkeveners in winst weten om te
zetten (7-6). Ook nu waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Lange tijd
zag het er naar uit dat de punten
wederom in Vinkeveen zouden blijven, maar uiteindelijk werd het een
meer dan verdiend gelijkspel (8-8).
In de wedstrijd lieten de talentvolle Vinkeveners opnieuw zien dat ze
niet voor niets een klasse hoger ingedeeld waren en dat ze het niveau
prima aan konden.

ciale tribune en kon het tijdens de
finale van de A-junioren alvast een
beetje sfeer proeven. Na de finale
bij de jeugd was het de beurt aan de
kampioenen van onder andere De
Vinken om onder luid applaus een
ererondje in Ahoy te maken. Bovendien kregen de spelers een medaille

Spannend slot Donkereinds
Biljartkampioenschap 2013
Vinkeveen - In het buurtschap
Donkereind in Vinkeveen wordt elk
jaar onder auspicien van de Vrije
Biljartbond Nederland, kortweg
VBN, het Donkereinds kampioenschap gehouden.
De winnaar van 2012, Cees Verweij, werd verrassend laatste op deze slotavond van het kampioenschap. Cees startte met een aantal
mooie series, maar liet het op het
eind van de avond helemaal afweten. Gert van Kreuningen had een
mooie eindspurt en werd daarmee

verrassend 2e, maar moest uiteindelijk Ruud van der Vliet voorlaten. Wim en Jan van Schie werden
gebroederlijk 3e. Gerard van Schie
bleef op zijn beurt hekkensluiter
Cees Verweij nipt voor. Oud winnaar
Kees Mooij had problemen met zijn
keu en concentratie en kon geen
potten breken.
Kampioen Ruud van der Vliet scoorde het hoogste moyenne van de afgelopen kampioenschappen en
nam dus terecht de kampioensbeker mee naar huis.

uitgereikt van een aantal internationals. De ploeg genoot met volle teugen en nam na de huldiging weer
plaats op de tribune, want de koek
was nog niet op. Allereerst namen
de nummers 3 en 4 uit de korfballeague (Blauw-Wit en Koog Zaandijk) het tegen elkaar op. Blauw-Wit
was de favoriet van de Vinkeveners.
Enkele maanden geleden namelijk was De Vinken D1 al eens ploeg
van de week geweest bij Blauw-Wit
en mocht het oplopen met de ploeg
uit Amsterdam. De kinderen smulden van de mooie acties van met
name Gerald van Dijk (Blauw Wit).
Uit alle hoeken van het veld wist hij
te scoren. Mede door zijn 13 doelpunten won Blauw-Wit overtuigend
met 29-20 van een ietwat aangeslagen Koog-Zaandijk.

se dunks bracht het publiek op de
banken. De ene sprong was nog hoger en spectaculairder dan de ander. Al met al een lekkere opwarmer
voor de echte finale.

Show
Dat niet alleen Gerald van Dijk
goed overweg kan met een bal
liet een stuntploeg uit Hongarije
zien. Waanzinnige salto’s en diver-

De finale
Met zo’n 8000 toeschouwers - welke zaalsport doet dat na - zat Ahoy
nagenoeg vol. Het kampioenschap
van Nederland werd betwist door
PKC en Fortuna. De meningen waren verdeeld. De een was voor de
ploeg uit Papendrecht (PKC) en de
ander voor de ploeg uit Delft (Fortuna). Het werd uiteindelijk een zeer
spannende wedstrijd die in de laatste minuut gewonnen werd door
PKC (20-19). ‘Jammergenoeg geen
verlenging’ dacht iedereen. Maar
ook zonder verlenging was de dag
al lang genoeg geweest. Vemoeid,
maar uiterst voldaan trokken de
Vinkeveners huiswaarts. Over éen
ding was iedereen het eens: het
was echt een mooie (korfbal)dag
geweest.

Naar de finale
Na de wedstrijd begon de korfbaldag voor de kinderen pas echt. Omdat het team in de zaal kampioen
was geworden had het zich ingeschreven voor de kampioenparade
die voorafging aan de grote zaalkorfbalfinale in Ahoy. Om de magen nog even goed te vullen werd er
een tussenstop gemaakt bij de grote M in Woerden. Daarna vertrok de
ploeg richting Rotterdam. Ruim op
tijd nam het team plaats op de spe-

Veenland volleybalheren hebben
2e kans nodig op te promoveren
De Ronde Venen - Zaterdag j.l.
speelden de heren van Veenland
Wilnis P/D wedstrijden in sporthal
Aetsveld in Weesp. Het als 2 geëindigde team in de 3e klasse, maakte kans op promotie wanneer 2 van
de 3 wedstrijden werden gewonnen.
In de 1e wedstrijd tegen Wvv72 uit
Wijk aan Zee, lukte dat eenvoudig.
De 2e wedstrijd was van meet af
aan een nek aan nek race. Unicornus uit Bunschoten, volgde Veenland steeds op de voet met 1 of 2
punten verschil. Na de stand 1313 draaide het echter om. Veenland
liet punten liggen door een paar onderlinge misverstanden en de tegenstander scoorde zo te makkelijk
.Het verschil bleef echter beperkt
tot maximaal 3 punten. Aanvoerder Nico de Jong, gebruikte beide
time-outs en een wissel, maar des
ondanks pakte Unicornus de winst
met 22- 25.
De tweede set stond Veenland
steeds weer een paar punten voor.
De aanvallers van Unicornus sloegen hard en waren soms nauwelijks te stoppen. Door goed te verdedigen bleef Veenland hen ech-

te toch de baas. Het werd 25-23 en
een beslissende 3e set moest gespeeld worden.
Ook in deze set was het erg spannend en beide teams streden voor
elk punt. Unicornus bereikte als
eerste de 8 punten en met 7 punten voor de Veenland heren, werd er
van veld gewisseld.
Bloedstollend
Het bleef bloedstollend voor de toeschouwers en ze zagen Veenland
na een 11-14 achterstand terug komen naar 14-14. Even dacht men bij
Veenland dat het gedaan was toen
Unicornus scoorde bij de stand 1415, maar de scheidsrechter gaf de
serve aan Veenland vanwege een
geconstateerde netfout. Deze herkansing werd echter onbenut en de
Wilnisse ploeg verloor met 14 – 16
de derde set.
De laatste partij van deze dag was
tegen vv.Nederhorst. Ook hier ging
het aanvankelijk goed met de Veenland heren, maar de middenaanvaller van Nederhorst scoorde diverse
malen ongenadig.
Wat in de tweede wedstrijd wel luk-

te, ging waarschijnlijk door vermoeidheid nu net niet. De eerste
set werd verloren met 25-15 en de
tweede met 25 – 17. Doordat Veenland Flynth 2e werd in deze PD poule, is directe promotie niet gelukt.
Op 11 mei heeft het team opnieuw
een kans op een overstap naar de

2e klasse Holland. Deze wedstrijden worden ook in Sporthal Aetsveld te Weesp gespeeld. De heren
hopen dat het thuispubliek hen daar
komt ondersteunen, want slechts 1
van de 4 teams in deze poule, volleybalt volgend seizoen in 2e klasse Holland.
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Argon scoort Houdini
punt
Mijdrecht - Dat Argon aan de uitwedstrijd bij UVV een punt heeft
overgehouden, kan zonder twijfel
genoteerd worden als een regelrechte Houdini act. Waar thuisploeg
UVV in minuut 88 op een (zeker
zwaar geflatteerde) 3-0 voorsprong
leek te komen, noteerde de arbiter
van dienst enkele minuten later een
2-2 eindstand op het formulier.

Mentaal sterk Argon A1
verslaat Fortuna Sittard A1
Mijdrecht - Na vorige week thuis
tegen Fortuna Sittard met 2-1 gewonnen te hebben, stond vandaag
de return op het programma. De
overwinning van vorige week was
een belangrijke om ons veilig te
spelen, vandaag hadden we aan 1
puntje genoeg om ons definitief te
handhaven en ons verblijf in de 1e
divisie met een jaar te verlengen.
We hadden wel wat personele problemen, door blessures misten
we 5 spelers, waarmee de noodzaak van het hebben van een brede
en kwalitatief sterke selectie maar
weer eens is aangetoond. Vol vertrouwen gingen we dan ook richting
Sittard, om Fortuna te bestrijden.
Onder een heerlijk zonnetje wordt
er om 14.30 uur afgetrapt, Fortuna vechtend voor zijn laatste kans
begint agressief aan de wedstrijd
en Argon moet terug. De vervanger van de zieke Axel Weitz, Donny Koolen, blijkt vandaag een uitstekende vervanger en weet reddend
op te treden bij het eerste gevaar
van Fortuna. Even later hebben we
geluk als de bal tussen Sefa Izmir
en Donny Koolen valt en de spits
de bal langs de verkeerde kant van
de paal plaatst. Even later is het wel
raak, als de linkerspits de achterlijn
haalt, voorzet en vervolgens de bal
bij de 2e paal simpel binnengetikt
kan worden. Het is tevens de ommekeer van de wedstrijd, aangezien
Argon vanaf dat moment wakker
geschud is en het initiatief neemt.
Duels worden gewonnen, spitsen
aangespeeld en de 1-1 valt dan
ook snel, als een voorzet niet goed
wordt weggewerkt door de verdediging van Fortuna en Sefa Izmir half
liggend op de grond de 1-1 binnentikt. Even later lijkt de 2-1 van Argon
te vallen, maar de scheidsrechter
ziet buitenspel in de mooie aanval.
Aan de andere kant moeten we blijven opletten, maar Argon verzaakt

niet. In de rust wordt er door Patrick
Loenen op gehamerd om agressief te beginnen en ons zelf te belonen. Riad Lilipaly vervangt Richie
van Hamelen en gaat vanaf de linkerkant starten, Jesse Stange gaat
naar de rechterzijde. Met de woorden van Patrick Loenen in het achterhoofd, beginnen de jongens aan
de 2e helft
Nieuwe kans
Riad Lilipaly heeft er zin in en draait
de rechtsback dol, legt de bal terug
op Guido Pauw, die vervolgens over
mikt. Even later een nieuwe kans,
als dezelfde Riad Lilipaly opnieuw
zijn tegenstander de hielen licht ,
maar opnieuw lukt het niet de bal
binnen te krijgen. Argon gaat door
en krijgt een vrije trap op 25 meter van de goal. Floris Mulder ontfermt zich over de bal en haalt verwoestend uit, de bal slaat als een
granaat achter de keeper en de 1-2
staat op het scorebord. Even later
valt de 1-3, als Riad Lilipaly zijn tegenstander passeert, terug legt en
Guido Pauw knap de 1-3 binnenschiet. Fortuna Sittard is aangeslagen, gaat wisselen, en Argon krijgt
de kansen om het af te maken. De
keeper brengt redding op een inzet van Jesse Stange, aan de andere kant wordt er niets weggeven.
Zo gaat de wedstrijd naar het einde
toe en kunnen de handen omhoog,
als de scheidsrechter voor het einde
fluit. Wederom een prima wedstrijd
van onze mannen, vol met passie en
karakter. Argon A1 staat inmiddels
op een mooie 7e plaats en doet nog
volop mee voor een plaats in de
nacompetitie richting de eredivisie.
Dan zullen de laatste 2 wedstrijden
wel gewonnen dienen te worden,
beginnende komende zaterdag, als
we op bezoek gaan bij Excelsior in
Rotterdam. Succes mannen !
Foto: sportinbeeld.com

De start van de wedstrijd was van
Argon zijde uitermate ongelukkig,
want toen de thuisploeg in de tweede minuut voor de eerste keer ten
aanval trok, werd de eigenlijk kansloze voorzet van spits Rooijakkers
door het lichaam van Rick Verweij dusdanig van richting veranderd,
dat de al uitvallende doelman Jordy Wens de bal tot zijn verbijstering
in het net zag belanden voor de 1-0.
Na deze treffer ontvouwde zich een
wedstrijd, waarin Argon de bovenliggende partij genoemd kon worden, al leverde het vele balbezit in
de eerste helft weinig echte kansen op. Ze waren er dus wel, zoals
na een kwartier spelen toen Lesley
Groenen over de linkervleugel ontsnapte, maar zijn voorzet bereikte
niet de voet van een ploeggenoot,
zodat de thuisploeg de bal toch nog
weg kon werken. Bij en schot van
Ali Eren toonde doelman Langeveld
zich betrouwbaar, terwijl even later een voorzet van Lesley Groenen
voor het doel langs ging, zonder dat
de bal door een inkomende aanvaller geraakt kon worden. Vlak voor
het rustsignaal wist de doelman de
bal net voor de instormende Vincent
van Hellemondt weg te boksen na
een voorzet van Lesley Groenen, in
de rebound schoot Roderick Röling
de bal net over de dwarsligger.
Strafschop
Na de thee leek Argon al snel op gelijke hoogte te kunnen komen, toen
scheidsrechter Jansen een strafschop zag in een botsing tussen
doelman Langeveld en Ali Eren. De
inzet van Vincent van Hellemondt
werd echter door de te vroeg bewegende doelman tot hoekschop ver-

werkt, maar daar wilde de leidsman
geen consequenties aan verbinden,
dus leverde het slechts een hoekschop op. Deze tegenvaller had duidelijk invloed op het spel van Argon,
dat de irritatie de boventoon liet vieren en in minuut 55 ook nog een
tweede tik opliep, toen een overtreding van Roderick Röling binnen de
beruchte lijnen ook een strafschop
opleverde, ditmaal voor de thuisploeg. Deze klus was aan Heldens
wel besteed en de 2-0 stond op de
borden.
In het verdere verloop van de tweede helft verdween het voetbal meer
en meer uit het team, de lange bal
leek heilig verklaard en veel behoorlijks leverde dat allemaal niet
meer op. Lesley Groenen kreeg
10 minuten voor tijd nog een mogelijkheid toen hij gebruik maakte van zijn snelheid, maar de inzet
die volgde kon doelman Langeveld
bepaald niet verontrusten. Toen de
thuisploeg twee minuten voor tijd
een uitval over de linkervleugel met
een treffer afrondde, leek alles duidelijk, maar scheidsrechter Jansen
had evenals het overgrote deel van
het publiek de kreet: “Laat lopen”
van de scorende speler gehoord en
annuleerde de treffer. Met een verre
trap naar voren werd de thuisploeg
verrast en toen Vincent van Hellemondt in het strafschopgebied ten
val kwam, ging de bal voor de derde maal in de wedstrijd op de stip.
Stefan Tichelaar zette zich achter
de bal en scoorde de eretreffer (21), zo was de algemene gedachte. Maar vanaf de aftrap verloor de
thuisploeg de bal alweer en met een
wanhoopspoging van ruim 25 meter nam Tichelaar de doelman nogmaals onder vuur. Mede door een
zwabberende baan werd de doelman door deze poging zo verrast,
dat de gelijkmaker zomaar een feit
was. Kort na deze treffer klonk het
eindsignaal en kon Argon toch nog
een punt bijschrijven. De teleurstelling bij de thuisploeg zal kort geduurd hebben, want mede vanwege
andere uitslagen haalden zij toch de
titel in periode 3 binnen.

V.l.n.r. staand: trainer-coach Johan Kroon, Melanie Kroon, Annick Stokhof,
Mariska Meulstee, Eva Hemelaar en Ron van Vliet, verzorger. Gehurkt v.l.n.r.:
Kelvin Hoogeboom, Peter Kooijman, Rudy Oussoren en Gerwin Hazeleger.

De Vinken haalt uit tegen
Harga
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde het eerste achttal van De
Vinken thuis tegen middenmoter
Harga uit Schiedam. De bezoekers
hadden weinig in te brengen tegen
de scoringsdrang van de Vinkeveners. Na een 9-3 ruststand moest
het gehavende Harga met een 206 nederlaag terug naar Schiedam.
Basisacht
Trainer-coach Johan Kroon kon beschikken over een complete basis. In de aanval begonnen Melanie Kroon, Mariska Meulstee, Gerwin Hazeleger en aanvoerder Peter
Kooijman. In de verdediging stonden Eva Hemelaar, Annick Stokhof,
Kelvin Hoogeboom en Rudy Oussoren. Het Vinkeveense Abn-Amroteam kon deze middag vrijuit schieten.
Ondanks de straffe wind en de nodige missers was een benutte vrije
bal de aanzet voor een mooie einduitslag. Harga mocht één keer gelijk
maken. Daarna volgden de vijf minuten van Annick Stokhof; met een
fraaie doorloopbal en een afstandstreffer maakte zij 3-1. Een verdedigingsfoutje leverde 3-2 op en na
een gemiste Schiedamse strafworp
benutte Mariska Meulstee ook haar
tweede vrije bal: 4-2. Het was vanaf dat moment prijsschieten: Kelvin
Hoogeboom maakte 5-2 en 6-2 en
Peter Kooijman schoot alle hoop van
Harga al vroeg de grond in: 7-2.
Botsing
Vijf minuten voor rust kon Schiedam
nog een keer tegen scoren, maar de

De eerste meisjes melden
zich bij Argon

Grand Café Plux
hoofdsponsor TVM
Regio - Het open toernooi van Tennis Vereniging Mijdrecht wordt dit
jaar gesponsord door het Uithoornse Grand Café Plux. TVM is zeer verheugd met de komst van deze sponsor. Het TVM Grand Café Plux Open
2013 vindt plaats van 15 tot en met
23 juni. Tijdens het toernooi zullen
zowel tennispartijen op hoog niveau
als recreatieve wedstrijden worden
gespeeld. Daarnaast zijn er zoals altijd vele activiteiten rondom de baan
zoals The Pub Quiz, loterijen, een
wijnproeverij en de feestavond op
zaterdag.

Grand Café Plux zal tijdens het toernooi de catering verzorgen. Aangezien zij befaamd zijn om het concept ‘All you can eat’ zullen de gerechten veelal in het teken van dat
thema staan. Grand Café Plux’ eigenaar Danny Braams verheugt zich
zeer op de samenwerking en heeft
er alle vertrouwen in dat zijn concept ook in Mijdrecht enthousiast
aftrek vindt!
De inschrijving van TVM Grand Café Plux Open 2013 is geopend. Het
inschrijfformulier vindt u op www.
tvm-mijdrecht.nl.

Bridge bij ABC
Regio - Afgelopen donderdagmorgen is bij ABC de laatste sessie gespeeld van de derde speelronde. In
de A-lijn is op de eerste plaats geeindigd het echtpaar Leny en Jan
v.d. Schot met het mooie percentage van 62,08%. Op de tweede
plaats Ria Prager en Ciny v.d. Elsen
((61,67%) en op de derde plaats het
echtpaar Henny en Lucas v,d, Meer.
In de B-lijn eindigden twee paren
op de eerste plaats met exact dezelfde percentages. Dat waren het
paar Bert Morshuis en Wim v.d Wilk

en het paar Wil Uleman en Joke v.d.
Dungen met 61,31%. Op de derde
plaats eindigde het paar Ada Groenewegen en Roelie v.d. Voorden.
In de laatste competitieronde is in
de A-lijn het echtpaar Ria en Joop
Smit eerste geworden met een gemiddelde score van 54,97%. In de Blijn is als eerste geëindigd het paar
Corry Boomsma en Bibet Koch met
een gemiddelde van 54,98%. Deze paren van harte gefeliciteerd met
deze mooie prestatie.

Mijdrecht - Zondag ochtend werd
er bij de mini’s van Argon aan de
Hoofdweg in Mijdrecht zoals gewoonlijk weer afgetrapt voor een
potje voetbal. Maar helemaal zoals gewoonlijk was het dit keer niet,
want de aller jongste spelers zagen
ineens maar liefst 7 meisjes naast
zich. Zij hebben zich deze week
naar aanleiding van Argon’s start
met meisjesvoetbal aangemeld voor
een paar proefwedstrijden.
Op 3 kleine veldjes wordt er tussen
10.00 en 11.00 uur onder aanmoedigingen van alle ouders, oma’s en
opa’s langs de kant, vijf tegen vijf
gespeeld. Van wennen was daarbij
overigens weinig sprake. Na uitleg
en toelichting aan de nieuwe speelsters en ouders door coördinatoren Tjerk Schuurman en Leon van
Dijk, werd er samen met de jongens enthousiast tegen een bal ge-

trapt. Doelpunten vielen er vol op
en Lyndsey Teelker wist zich zelfs
te onderscheiden door het winnende doelpunt te scoren. Na het laatste fluitsignaal werd er in de kantine door de voetballertjes een bekertje limonade gedronken en door
de ouders nog even nagepraat. De
meisjes hebben het naar hun zin
gehad,dat was wel duidelijk en zij
komen volgende week weer terug
voor hun 2e proefwedstrijd.
Voor wie het voetbal op zondagochtend bij de mini’s ook eens wil uitproberen; jongens en meisjes zijn
van harte welkom om zich bij Argon aan te melden. Voor informatie kunt u de website van Argon bezoeken www.svargon.nl en voor vragen over lidmaatschap kunt u bellen met Carla Visser (ledenadministratie) 0297-241383.
Foto: sportinbeeld.com

Prijsklaverjassen
in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 26 april
2013 is er prijs-klaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Cafè de Merel Arkenpark MUR 43 te
Vinkeveen tel.0297-263562. Aanwezig zijn om,let op ja,20.00 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek.We spelen vier maal zestien giffies ,de punten worden bij elkaar opgeteld,en
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola. De uitslag van de laatst
gespeelde prijs-klaverjasavond,op
vrijdag was;

1 Annelies v.Scheppingen met
7906 punten
2 Ed Valk met 6873 punten
3 William Mayenburg met 6854
punten
4 Greet Koot met 6728 punten
5 Dirk Nieuwkerk met 6704 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Carla v.Nieuwkerk die duidelijk haar
avond niet had met 4975 punten .
Datums voor het prijs-klaverjassen
in de merel tot aan de vacantie in
2013 starten we in 2013 :26 april,10
en 24 mei,7 en 21 juni en 5 juli aanvang van alle avonden zijn 20.15 uur

altijd alerte Kelvin Hoogeboom wist
zijn tegenstander sluw te ontwijken
en zo zorgde hij voor 8-3. Een keurig
uitgespeelde doorloopbal van Eva
Hemelaar leverde vervolgens 9-3
op. Dit zou ook de ruststand worden. Een stevige clash tussen twee
Hargaspelers bezorgde een Schiedamse aanvalster een flinke blessure. Iets eerder dan bedoeld floot de
scheidsrechter voor de pauze. De
gekwetste dame zou na de rust niet
meer in het spel terugkeren.
Onvolledig
Harga was zonder reserves naar
Vinkeveen afgereisd. Zo was het
toch al niet sterke Schiedam extra
gehandicapt. Voor De Vinken betekende dit volop kansen creëren en
de voorsprong steeds verder uitbouwen. Met vier treffers van Mariska Meulstee, nog twee van Kelvin Hoogeboom, een doorloopbal van Peter Kooijman en een afstandsschot van Melanie Kroon was
het een kwartier voor tijd 17-5. Tijd
voor Kroon om zijn reserves speelminuten te geven. Roosmarijn Mooij
mocht Melanie Kroon vervangen
en Jasper van Peursem kwam erin voor Gerwin Hazeleger. Eva Hemelaar liet op aangeven van haar
vakmaatje Annick de 19-5 aantekenen en aanvoerder Kooijman zorgde van afstand voor de 19-6. De jarige Roosmarijn Mooij mocht in de
laatste minuut aanleggen vanaf de
strafworpstip. Dit cadeautje nam zij
gretig aan en zo kwam de eindstand
op 20-6.

Hertha D1 op stoom
Vinkeveen - Om 12:15uur trapte
Hertha af af tegen Waterwijk D2,
deze Almeerse voetbalclub heeft
wel 13 D-teams dus de Vinkeveners konden er tegenaan gaan
vandaag.
Het eerste kwartier kregen ze
kansen genoeg en toen Joost
werd vastgehouden kon de
scheids niets anders dan de
bal op de stip te leggen, Jeffrey maakte daar dankbaar gebruik van en schoot koelbloedig
de 0-1 binnen. Kort daarna was
het Joost met een mooie individuele actie de 0-2 maakte. Een

dikverdiende voorsprong want
het was genieten wat de Herthanen vandaag lieten zien en vlak
voor rust was het weer Joost die
de 0-3 maakte. Na rust wederom een prima Hertha, nadat Waterwijk nog een penalty had gemist was het Jay Jay die aan alle onzekerheid een einde maakte en de 0-4 maakte. Dan was het
eigenlijk de wedstrijd uitvoetballen en dat deden de mannen vandaag prima, de score liep nog uit
naar 0-6 . Dennis maakte met een
mooie vrije trap de 0-5 en Joost
maakt zijn 3de van vandaag,0-6.

Peter Bosse winnaar Duffel
Regio - Dat de duiven van Peter
Bosse in goede doen verkeren hebben de duivenmelkers uit onze regio vorige week reeds ondervonden. Ook zaterdag jl.. was het weer
een duif van hem die alle duiven
uit de regio het nakijken gaf. Deze
keer werden de duiven met Noordenwind om 10:30 uur gelost in het
Belgische Duffel wat voor de meeste leden een afstand van ong. 129
km. is. De “52” van Peter arriveerde om 12:11 uur wat betekende dat
hij 1278 m’ per minuut had afgelegd
wat neerkomt op een snelheid van
gem. 77 km. p/uur. De duif van Peter eindigde in Rayon F als 22e van
3360 duiven. Tweede op deze vlucht
werd Ton Duivenvoorde uit De Hoef
en derde werd Leo van der Sluis
uit Uithoorn. Ton werd in Rayon F
61e, Leo 72e en Hennie Pothuizen
uit Vinkeveen werd 90e. Volgende
week gaan de duiven van PV Rond
de Amstel weer een stapje verder
voor hun derde Vitesse vlucht en
worden dan gelost in het Belgische
Strombeek.

De volledige uitslag
P. Bosse, Uithoorn
T. Duivenvoorde, De Hoef
L. van de Sluis, Uithoorn
H. Pothuizen, Vinkeveen
H. Half, Amstelhoek
R. den Boer, Uithoorn
Th. Kuylenburg, Amstelhoek
C. Oussoren, Vinkeveen
P. van Schaik, Uithoorn
M. Bosse, Uithoorn

