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Boot gestolen
Vinkeveen - In de nacht van 2 op 3 mei is vanaf een aanlegsteiger aan 
de Baambrugse Zuwe een motorboot gestolen. De buitenkant van de 
boot is donkerblauw boven en wit onder. In de boot bevinden zich drie 
hout geverniste bankjes en de houten voorplecht is met opbergluik. In 
het midden is het stuur bevestigd en de gashendel bevindt zich aan de 
rechterzijkant. De motor is een Yamaha 9.9 viertakt. Mocht iemand de-
ze boot zien liggen, dan graag contact opnemen met 06-44399431 of 
mail: yvo.van.zijp@kpnmail.nl
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12 grote appartementen
Inschrijving sluit 
12 mei om 12.00 uur!
Stellingzicht is een onderdeel van

WWW.PARKKRAYENHOFF.NL

p a r k  k r a y e n h o f f

Bevrijdingsvuur ontstoken 
in Wilnis dorp
Wilnis - Waar bij de Dodenherden-
king in Wilnis ’s avonds veel men-
sen op de been waren, bleek die 
belangstelling bij het ontsteken van 
het bevrijdingsvuur op 5 mei duide-
lijk minder. 
Rond negen uur in de ochtend had-
den zich slechts weinig belangstel-
lenden verzameld op het voorter-
rein bij de Ontmoetingskerk in de 

Dorpsstraat om daar de 11 estafet-
telopers van de gemeente De Ron-
de Venen te verwelkomen die het 
Bevrijdingsvuur uit Wageningen 
hadden opgehaald. Dat is toch wel 
jammer. De lopers hadden om beur-
ten gelopen en daarbij in totaal een 
afstand van 72 km afgelegd. Een 
hele prestatie. Na een korte toe-
spraak werd met de toorts van het 

‘Wageningenvuur’ door burgemees-
ter Maarten Divendal samen met 
een van de lopers het vuur in de 
‘Bevrijdingsvuurschaal’ ontstoken. 
De locatie van het Bevrijdingsvuur 
was op die plaats gekozen omdat 
de meeste activiteiten die te maken 
hadden met de feestelijkheden die 
dag zich vanuit dit centrum in het 
dorp afspeelden.

Door beslissin g Careyn:

Ouderenzorg Vinkenoord nu 
letterlijk sterfhuisconstructie
Vinkeveen - Een dezer dagen 
brengt Careyn de bewoners van 
Vinkenoord op de hoogte dat met 
Amerpoort overeenstemming is be-
reikt tot verhuur van leeggekomen 
en leegkomende wooneenheden 
door Careyn aan Amerpoort ten be-
hoeve van personen met een ver-
standelijke beperking. Voor Ron-
de Venen Belang een kwalijke ont-
wikkeling, die zal leiden tot een be-
langrijke verslechtering van oude-
renzorg in de gemeente De Ronde 

Venen, in het bijzonder in de kern 
Vinkeveen.
De fractie van Ronde Venen Be-
lang is geschokt. Fractievoorzit-
ter René Bultena laat weten: “Gro-
te zorg spreken wij ook uit voor de 
creatie in de komende jaren van een 
mix van bewoners, voortkomende 
uit de huidige bewoners en de in-
stroom van personen met een ver-
standelijke beperking. Niet alleen 
betekent dit een enorme sfeerver-
andering voor de bewoners, maar 
ook wordt de mogelijkheid voor ou-
deren, om gezamenlijk in een ge-
bouw ‘langer thuis te wonen’, de-
fi nitief om zeep geholpen. Door de 
verhuur van leegkomende ruim-
tes aan Amerpoort is letterlijk spra-
ke van een sterfhuisconstructie van 
de ouderenzorg”, aldus Ronde Ve-
nen Belang. 

Careyn negeert lokaal initiatief
“Het spijt ons te moeten zien dat 
door Careyn, ondanks eerdere af-
spraken, het lokale initiatief om Vin-
kenoord over te nemen door lokale 
bewoners en blijvend open te hou-
den voor de ouderzorg, ter zijde is 
geschoven. Naar onze mening be-
vestigt Careyn, door haar beslissing, 

dat de ouderenzorg door hen on-
dergeschikt wordt gemaakt aan de 
eigen vastgoedbelangen. De men-
selijke maat ontbreekt.”
Maar Ronde Venen Belang laat 
het er niet bij zitten: “Wij hebben 
het College Toezicht Sanering Zor-
ginstellingen, die moet toezien op de 
wettelijke vereiste van een transpa-
rant proces en marktconforme prijs-
vorming, verzocht om het initiatief 
vanuit de bevolking van Vinkeveen, 
in het proces mee te nemen. Om dit 
verzoek kracht bij te zetten is ook de 
staatssecretaris met ditzelfde doel 
benaderd en heeft zowel de vaste 
Kamercommissie VWS als de cliën-
tenorganisatie Maria-Oord/Vinken-
oord de brieven aan de staatssecre-
taris en het College Sanering Zor-
ginstellingen gekregen. Op grond 
van ons verzoek rekent de fractie 
van Ronde Venen Belang er op dat 
het College Toezicht Sanering Zor-
ginstellingen, gezien haar wettelij-
ke taken, nu niet meer om het ini-
tiatief vanuit de bevolking van Vin-
keveen, om Vinkenoord over te ne-
men, heen kan. Hierbij vertrouwen 
wij op de steun van de staatssecre-
taris en de vaste Kamercommissie 
VWS”, aldus René Bultena.

Provincie gaat investeren 
in Vinkeveense Plassen
De Ronde Venen - Het nieuwe col-
lege van Gedeputeerde Staten (GS) 
van de provincie Utrecht wil fi nan-
cieel bijdragen aan het herstel van 
de zandeilanden en legakkers in de 
Vinkeveense Plassen. GS verbinden 
daar wel de voorwaarde aan dat ook 
andere partijen moeten meebetalen. 
Dat staat in het vorige week gepre-
senteerde coalitieakkoord. GS noe-
men daarin de Vinkeveense Plas-
sen ‘een belangrijk gebied voor re-
creatie en toerisme’ in de provincie. 
Het college van De Ronde Venen is 
zeer verheugd met deze passage in 
het coalitieakkoord. Wethouder An-
co Goldhoorn: ,,Voorafgaand aan de 
verkiezingen voor Provinciale Sta-
ten op 18 maart, hebben we als ge-
meente een groot verkiezingsdebat 
georganiseerd. De toekomst van de 
Vinkeveense Plassen was één van 
de onderwerpen. Doel van het debat 
was onder andere de toekomst van 
de Vinkeveense Plassen hoog op de 
politieke provinciale agenda te krij-
gen. Dat is gelukt.’’ Tijdens het de-
bat bleek grote eensgezindheid on-
der de lijsttrekkers om, onder voor-
waarden, te investeren zodat de le-
gakkers en zandeilanden duurzaam 
kunnen worden onderhouden. Eer-

der hebben de gemeenten Amster-
dam en De Ronde Venen al aange-
geven daarvoor fl inke bedragen ter 
beschikking te willen stellen, maar 
de provincie Utrecht twijfelde tot nu 
toe. De legakkers en zandeilanden 
worden bedreigd. Door versleten 
beschoeiingen dreigen de legak-
kers langzaam in het water te ver-
dwijnen. Ook de zandeilanden zijn 
dringend aan onderhoud toe. De ei-
landen zijn aangelegd nadat Am-
sterdam in de jaren zestig op gro-
te schaal zand uit de Plassen heeft 
gehaald voor de Bijlmermeer. La-
ter ook voor de A2. De zandeilan-
den voorkomen dat het omringende 
land in de 50 meter diepe plas ver-
dwijnt. Op 11 mei wordt in de pro-
vinciale commissie Milieu, Mobili-
teit en Economie gesproken over 
een provinciale bijdrage aan het on-
derhoud van de zandeilanden en le-
gakkers. Gedeputeerde Staten stel-
len voor om de komende jaren 1,3 
miljoen euro ter beschikking te stel-
len voor onderhoud. Over het beno-
digde bedrag voor de jaren daarna, 
3,3 miljoen euro, is nog geen be-
sluit genomen. Op 18 mei debatte-
ren Provinciale Staten over het co-
alitieakkoord.

Anouk overhandigde haar 
eerste boek aan Humberto Tan
Wilnis - Vorige week woensdag-
avond was het een drukte van be-
lang bij voetbalvereniging CSW in 
Wilnis. Anouk Hoogendijk (voet-
balster bij Ajax en OranjeLeeuwin-
nen) was te gast bij haar oude voet-
balclub CSW in Wilnis om het eer-
ste exemplaar van haar boek ‘Bal-
verliefd’ te overhandigen aan Hum-
berto Tan en om boeken te signe-
ren. Anouk is bij CSW met voetbal-
len begonnen, vandaar dat zij de 

voetbalkantine van CSW had uitge-
kozen voor de presentatie van haar 
eerste boek. Het is een boek vol tips 
en trucs, voornamelijk voor meisjes, 
maar ook zeker jongens kunnen er 
uit leren: ‘Hoe kun je het best kop-
pen?’ ‘Hoe moet ik verdedigen?’ 
Humberto Tan vond het een prach-
tig boek en vertelde dat ook zijn 
dochtertje voetbalde. Het was ge-
zellig druk en Anouk signeerde heel 
wat boeken.

Getuigen 
gezocht
Wilnis - In Wilnis is in de nacht 
van zondag op maandag voor 
de tweede maal een buurtbe-
woner slachtoffer geworden 
van een diefstal uit zijn auto. 
De eerste maal, ongeveer een 
jaar geleden, werd zijn com-
plete VW golf gestolen. Deze 
keer werd niet zijn auto, maar 
zijn complete dashboard uit zijn 
auto gesloopt. Een medebewo-
ner zag dat alle vier de raam-
pjes van de auto open ston-
den. Hij ging even poolshoog-
te nemen en ontdekte dat ui-
thet dashboard alle meters 
waren verdwenen. Het alarm 
stond nog steeds aan, want 
dat ging bij het bekijken van 
de auto, door de eigenaar, nog 
even af. Er is uiteraard weder-
om melding gemaakt bij de po-
litie.  Getuigen van verdachte 
omstandigheden kunnen zich 
hier uiteraard melden.

”Wie heeft 
mij zo goed 
geholpen?”
Mijdrecht - Vorige week don-
derdagmiddag werd er op de 
Mijdrechtse markt een meneer 
Piet Pouw uit Mijdrecht onwel. 
Twee aardige dames hebben 
hem toen enorm geholpen, hij 
weet echter niet wie dat zijn. 
Vandaar deze oproep van hem: 
“Wie zijn die lieve dames die 
mij zo liefdevol hebben opge-
vangen bij de viskraam op de 
markt in Mijdrecht. Ik zou heel 
erg graag met hen in contact 
komen om hen alsnog te be-
danken. Ik zou het erg op prijs 
stellen als de dames mij even 
zouden willen bellen: 285947. 
In ieder geval echt heel veel 
dank.”

Geen krant?
0297-581698
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan 
het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Wat kan de natuur toch 
prachtig zijn

Vinkeveen - “Ik heb gisteren wat mooie plaatjes mogen schieten 
met mijn mobiel. Ze zijn genomen vanaf eiland 1 Vinkeveen”, was ge-
tekend Monique Meijer 

Hulp bij stamboom-
onderzoek
De Ronde Venen - Op maandag-
avond 11 mei 2015 bent u weer 
van harte welkom in de “Oudheid-
kamer” van verenigingsgebouw de 
Boei in Vinkeveen met uw vragen 
over genealogie. De leden van de 
werkgroep GENEALOGIE binnen 
onze Historische Vereniging willen u 
weer graag van dienst zijn om rich-
ting te geven in de zoektocht naar 
het verleden van uw dierbaren. Wij 
weten ons daarbij altijd weer ge-
steund door een groepje vaste be-
zoekers die dan hun steentje bij dra-

gen aan overdracht van hun kennis 
en ervaringen met stamboom on-
derzoek. Deze, al weer laatste, in-
loopavond van dit seizoen begint 
zoals gebruikelijk om 19.30 uur en 
de toegang is gratis. Het enthousi-
asme voor deze avonden is echter 
van dien aard dat wij u willen vragen 
om uw komst van te voren even aan 
te melden. Dit vanwege een beperkt 
aantal computers, om zo teleurstel-
ling te kunnen voorkomen. Aanmel-
den kan bij: h.v.dreumel@gmail.com 
of 0297-286797

Kinderen blij met ‘dierenauto’s’
Regio - Begin dit jaar besloot de di-
rectie van kinderdagverblijf Speel-
Inn en buitenschoolse opvang 
Jump-Inn om het bestaande wa-
genpark te vernieuwen. Naast vei-
ligheid en betrouwbaarheid werd 
ook gekeken naar auto’s die ge-
bruik maken van schonere technie-
ken. Uiteindelijk werd gekozen voor 
de Fiat 500L. Directeur Martin Bak-
ker werkt het liefst samen met be-
drijven uit de omgeving. Vandaar 
dat hij ervoor koos om de auto’s te 

fi nancieren via ViaMaas, de partner 
in Autoleasing, en aan te schaffen 
bij autobedrijf Van Kouwen, dealer 
van de merken Opel, Kia, Fiat, Al-
fa Romeo en Abarth. Om de auto’s 
extra te laten opvallen ontwierp het 
reclamebureau H-DV Altijd in Vorm, 
een hele vrolijke bestickering met 
dieren. Deze zijn aangebracht door 
het beletteringsbedrijf Martin Pro-
ducts uit Uithoorn. Zo zorgde de 
aanschaf van deze drie nieuwe Fiats 
voor nogal wat lokale bedrijvigheid.

Het resultaat mag er zijn.
Dat vinden ook de kinderen, die da-
gelijks met de auto’s vervoerd wor-
den. ‘Met een ‘oude’ auto wilden zij 
niet eens meer mee.

Wij willen in de ‘dierenauto’’, vertelt 
Martin Bakker ons. Door alle en-
thousiaste reacties op de vrolijke 
dieren, heeft men besloten deze in 
zoveel mogelijk toekomstige recla-
me uitingen van Speel-Inn en Jump-
Inn te laten terugkeren.

IVN Lentewandeling 
Uithoorn-Zijdelmeer
Regio - De natuur is na de rustpe-
riode van de winter weer volop tot 
leven gekomen. De dagen worden 
langer, de temperatuur stijgt, je ruikt 
en ziet het frisse groen: het is lente!
Daarom een lentewandeling rond 
het Zijdelmeer in Uithoorn op zon-
dag 10 mei. Het Zijdelmeer is een 
van de oudste natuurlijke veenme-
ren van Noord-Holland en een bij-
zonder stukje natuur midden in Uit-
hoorn. Tijdens de wandeling wijzen 
IVN-natuurgidsen u op lentebodes, 
zoals speenkruid, paarse dovenne-
tel en ontluikende bomen. Onder-
tussen heeft hopelijk de zang van 
de Tjiftjaf, de Kleine Karekiet en de 
Zwartkop al geklonken en zijn de-
ze lentevogels ook gezien. Maar er 

is nog veel meer moois te zien en 
te horen: de ganzen met hun pul-
len, het schorre geschreeuw van de 
reigers die hun nesten in de bomen 
van de Zijdelse Zomp hebben. Heeft 
de IJsvogel de winter overleefd en 
zullen we deze mooie blauwe fl its 
voorbij schieten?
Nieuwsgierig geworden naar al de-
ze lentegeluiden en beelden, wan-
del dan mee! De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf tot twee uur.
We vertrekken vanaf het Gemeente-
huis van Uithoorn om 8.30 uur. Aan-
melden is niet nodig. Trek schoenen 
aan die nat en vies mogen worden 
als het nat weer is.
Informatie bij excursieleider: Marian 
Verweij (0297565104)

Stralende Wilnisse Rommelmarkt
Wilnis - Afgelopen zaterdag organi-
seerde de jeugd van de Hervormde 
Gemeente Wilnis voor de 41e keer 
een rommelmarkt.
Deze keer voor kinderinternaat 
Kerúb in Roemenië.
Na maanden van voorbereidingen 
was er een prachtig assortiment 
opgebouwd met voor elk wat wils. 
Naast veel spullen, boeken en plan-
ten waren er mooie gesponsorde 
prijzen van ondernemers uit de re-
gio voor de verloting en het opbod. 
Zo was de hoofdprijs een minuut 
gratis winkelen bij de Jumbo. Ook 
was er genoeg te eten en te drin-
ken. Kortom: voor iedereen was er 

wel iets te beleven. Het prachtige 
weer zorgde ervoor dat dit jaarlijk-
se evenement echt een feestje werd 
met veel gezellige ontmoetingen. 
Op zondagmorgen na de kerkdienst 
werd de eindopbrengst overhan-
digd aan Sandra en Edit, twee ini-
tiatiefnemers van het kinderinter-
naat in het dorpje Abod in Roe-
menië. Vertegenwoordigers van de 
jeugdvereniging overhandigden een 
cheque van 18.551,49 euro.
‘Wat een ongeloofl ijk bedrag’ was 
de eerste reactie ‘wat kunnen we 
hiermee veel kinderen helpen. Ge-
weldig dat jongeren uit Wilnis zich 
zo enorm hebben ingespannen om 

kinderen die het moeilijk hebben 
een toekomst te bieden.’ Kinderen 
die vanwege hun thuissituatie geen 
eerlijke kans hebben om zichzelf te 
ontwikkelen ontvangen in Kerúb, 
met toestemming van hun ouders, 
onderwijs, voeding en leren allerlei 
praktische vaardigheden. 
Hierdoor krijgen zij de kans om uit 
de vicieuze cirkel van armoede te 
ontsnappen en een positieve bijdra-
ge aan de maatschappij te leveren. 
Het internaat ontvangt geen subsi-
die van de overheid en wordt gefi -
nancierd vanuit bijdragen van spon-
soren. 
Meer info vindt u op www.roki.nl. 

Zaterdag Nationale Molendag!
 

Wilnis - De Nationale Molendag 
komt er weer aan! Zaterdag 9 mei 
is de Wilnisser Veenmolen feeste-
lijk geopend. Tussen 10.00 uur en 17 

uur laten de molenaars zien wat er 
allemaal komt kijken bij het malen 
van meel. Bij de uitgebreide rondlei-
dingen leggen ze onder andere uit 
hoe je een molen in de wind zet, hoe 
je de wieken afremt, en ze laten de 
maalstenen zien.

Via een beeldscherm kunnen be-
zoekers bovenin de kap kijken. En 
natuurlijk kunnen ze pannenkoe-
ken, kruidkoek en kniepertjes proe-
ven, gebakken van molenmeel. Er is 
koffi e en thee, en voor kinderen li-
monade. Je kunt er molenmeel ko-
pen, en diverse streekproducten.
In een molen kun je zien wat indu-
strie was voordat de stoommachine 
en elektriciteit bestonden...
De Veenmolen staat al bijna 200 jaar 
aan de Oudhuijzerweg 109 in Wil-
nis. Goed te bereiken per auto, maar 
ook heel geschikt als rustplaats tij-
dens een fi etstocht door de venen.

Pelgrimstocht per fi ets 
naar Rome

Mijdrecht - Jan en Karlien Veld-
hoen (70) uit Wilnis vertrekken op 
26 mei a.s. voor een pelgrimage op 
de fi ets naar Rome. Zij hebben al er-
varing want eerder ging zij te voet 
en later maakten zij samen op de 
fi ets de pelgrimstocht naar Santia-
go de Compostella. Deze keer wil-
len zij hun fi etstocht laten sponso-
ren voor een goed doel. Omdat zij 
altijd al een grote betrokkenheid 
hebben met medemensen met een 
beperking kozen zij samen met de 
Stichting Welzijn Wajir (SWW) voor 
een project van waterberging voor 

de nieuwe middelbare school voor 
dove kinderen in Wajir. De afstand 
is ongeveer 2500 kilometer en dan 
is een cent per kilometer een mooi 
sponsorbedrag. Dat kan op reke-
ning NL97INGB0007666512 van 
SWW, graag onder vermelding van 
‘Pelgrim naar Rome’. 
Op 23 mei a.s. om 16.00 uur  krijgen 
zij de reiszegen in de H. Elia Paro-
chie in de Veenhartkerk, 
Grutto 2, in Mijdrecht. Iedereen  is 
daar van harte welkom! Hun reis 
is te volgen via http://karlienenjan.
waarbenje.nu/
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Bridgeclub ABC
Regio - Op  30 april speelden we 
de laatste competitieronde. De 
spanning was duidelijk te voelen, 
het was er op of er onder of te wel 
degraderen of promoveren. Hoe 
kunnen we nog net een plaatsje 
hoger komen zodat......net niet of 
net wel. We gingen er allen voor. 
Dan is de zitting uitslag alles be-
palend....... het was sidderen voor 
sommigen, en zoals altijd weer 
hoor je dan zeggen: “jeeh dat had 
ik niet verwacht.”
 
In de A lijn werden eerste Greet 
en Roel met 62,50 % geweldig 
hoor, Roel was even terug en zo 
te zien in topvorm,   dat houden 
we zo hé. Op de tweede plaats 
Cinny en Hetty met 60,83 % goed 
gedaan meisjes, we zijn het ge-
went van jullie. Op de derde 
plaats Corry en Ria, met 54,58 % 
jullie zijn een vijf sterren koppel !
In de B lijn werden eerste Cor-
ry en Bibet met 65,42 % wat een 
mooie score, knap hoor. Op de 

tweede plaats  Miep en Made-
lon met 56,78 % Jippie Jeeh, Op 
de derde plaats met een piepklein 
verschil.....Greet en Nel met 56,75 
ach......
 
Na deze uitslag wist iedereen hoe 
en waar men staat in de compe-
titie. De eerste vier van de B lijn  
promoveren naar de A lijn. Te we-
ten Miep en Madelon,  Corry en 
Bibet,  Coby en Joop,  Joke en 
Gerard. Gefeliciteerd hoor!.
 De laatste vier van de A lijn de-
graderen naar de B lijn. Te we-
ten Henny en Lucas, Bert en Wim, 
Lenny en Phini, Nel en Jos, niet 
getreurd hoor, nu gaan jullie weer 
met andere leuke gezichten spe-
len.
 
Volgende week is het niet meer 
om het “echie” maar is het vrij 
bridgen. Heeft u ook zo’n zin om 
op deze leuke club te komen, kom 
gerust eens kijken op donderdag 
morgen in het ,, Buurtnest”.

Argon snel klaar met
FC Almere
Mijdrecht - Op bezoek in Alme-
re stelde Argon gelijk na rust orde 
op zake, het scoorde toen het derde 

doelpunt en kon de wedstrijd rus-
tig uitspelen. De tegenstander kon 
in aanvallend opzicht weinig potten 

Fair Fietsen op 9 mei 
World Fair Trade Day
De Ronde Venen - Sinds de Ron-
de Venen zich Fairtrade Gemeen-
te kan noemen is er op World Fair 
Trade Day een fietstocht langs fair-
trade ondernemingen en in en om 
De Ronde Venen. Dit keer is de offi-
ciële start om 11.00 uur in de Brug-
straat in Abcoude. Bij de winkels in 
de Brugstraat is de fietskaart met 
de route voor 2015 verkrijgbaar. De 
Wereldwinkel Abcoude schenkt kof-
fie en thee voor de fietsers en geeft 
een versnapering mee voor onder-
weg. De fietstocht gaat richting het 
rustig gelegen fort Nigtevecht (ook 
fairtrade) langs het mooiste rivier-
tje van Nederland, het Gein. Dan 
via Baambrugge naar Vinkeveen en 
langs de natuurgebieden Botshol en 

Waverhoek langs de Waver weer te-
rug naar Abcoude. De tocht is onge-
veer 20 km lang. Aan het einde van 
de tocht is een heerlijke fairtrade 
lunch bij Restaurant Rechtstreeks in 
de Brugstraat mogelijk en het over-
wegen meer dan waard.
Bij het gemeentehuis en de biblio-
theken, bij Tympaan/De Baat en bij 
alle fairtradebedrijven is een kaart 
met de route aanwezig. Op eigen 
gelegenheid is de tocht dus ook te 
rijden. Fairtradebedrijven zijn her-
kenbaar aan de raamsticker ‘Wij 
Doen Mee’ en aan een Fair Fietsen 
Poster. Help ook mee de fairtrade 
gedachte uit te dragen.  Kom 9 mei 
naar Abcoude en fiets vanaf 11.00 
uur fair mee.

Gelijk spel voor Argon C1 Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 2 
mei speelde Argon C1 hun laatste 
competitie-wedstrijd tegen Urk C1.
Het werd een spannende wedstrijd 
met als uitslag 0-0 waardoor Argon 
de een- na-laatste plaats heeft kun-
nen behouden.

Op de terugweg kwamen ze langs 
Almere waar Argon 1 een belangrij-
ke wedstrijd moest spelen tegen FC 
Almere 1, waar ze dan ook zijn gaan 
kijken en aanmoedigen.
Deze wedstrijd won Argon 1 met 
0-3.
Het uitje werd mede mogelijk ge-
maakt door het Bestuur van Argon, 
de Club van 100 en een eigen bij-
drage van de ouders.

Topper Hertha MD2 - 
Kockengen onbeslist
Vinkeveen - De ambities van de 
meiden van Hertha zijn niet klein te 
noemen, zeker als je bedenkt dat dit 
het eerste jaar is dat alle meiden op 
het grote veld spelen. Nadat ze het 
winterkampioenschap binnen heb-
ben gesleept willen ze meer. Ook 
het kampioenschap voor de voor-
jaarcompetitie staat op hun verlang-
lijst en het is nog mogelijk, ze staan 
op ditmoment op de tweede plaats 
van de ranglijst! Zaterdag was een 
belangrijke wedstrijd thuis tegen de 
nummer 1, MD1 van Kockengen. 
Het was stralend weer en de mei-
den hadden er veel zin. Kockengen 
begon heel sterk en in de eerste 
helft scoorden zij de 0-1. De mei-
den van Hertha wisten dat ze hard 
moesten werken om deze wedstrijd 
te gaan keren. De meiden van Hert-
ha hebben een sterke aanval met 
Maud Eerdhuizen, Quinn Hartsink, 
Rosa Janssen en Rhowy van der 
Hulst. Zij hadden het deze wedstrijd 

zeer zwaar. Gelukkig konden ze er-
voor zorgen dat met goed samen-
spel Quinn de gelijkmaker kon ma-
ken. In Kockengen was het nieuws 
van de aanvalskracht uit Vinkeveen 
door gekomen. Zij hadden hun ver-
dediging zwaar verstevigd. De mei-
den van Hertha gaven niet op maar 
kwamen niet door de verdediging 
van Kockengen heen. De tweede 
helft speelde zich voor namelijk op 
de helft van Kockengen af. De ver-
dediging van Hertha met keepster 
Beau Verbruggen, voorstopper Zoey 
Hamelink en Cindy van Maanen en 
Benthe Post hadden het rustig. Er 
kwam nog een enkele counter van 
Kockengen maar de stand bleef 
zoals hij was 1-1. De strijd om het 
kampioenshap gaat tussen Kocken-
gen, Almere en Hertha. De spanning 
loopt op voor de volgende wedstrijd 
tegen RKDES in Kudelstaart daar 
mag Hertha geen punten meer la-
ten liggen. Foto: sportinbeeld.com

Eerste editie Obstakel in 
de Kwakel groot succes

De Kwakel - “Veel leuker dan Mud-
masters”. , Het leek wel Elfsteden-
tocht in de polder”
Zomaar een paar reacties die te ho-
ren waren direct na binnenkomst 
over de finish.
Afgelopen vrijdag was het zover; 
de eerste editie van ‘Obstakel in De 
Kwakel’. Zo’n 330 deelnemers waag-
den de gok door mee te doen aan 
dit nieuwe evenement. Het weer zat 

mee en de sfeer zat er vanaf het be-
gin al goed in.  
Het start- en finishterrein bij Polder-
sport liep even voor 19.00 uur al snel 
vol. Met de muziek van Marvin en 
Ramon konden de eerste startgroe-
pen zich al lekker warm springen. 
Als eerste gingen de 14 km lopers 
van start, zij hadden zo’n 80 obsta-
kels in het vooruitzicht. Vervolgens 
startten er elke 10 minuten onge-

Dorpsloop voor de jeugd 
en meer leuke spelletjes
Wilnis - Vanaf 10.15 uur kon ook de 
jeugd in de leeftijd van 4 tot en met 
12 jaar aan de bak door deel te ne-
men aan een sportieve ‘Bevrijdings-

loop’ in het dorpscentrum dat me-
de vanwege andere festiviteiten die 
dag tot 18.00 uur voor alle verkeer 
was afgesloten. De organisatie had 

gezorgd voor ene startpunt en fi-
nish op de kruising Dorpsstraat/
Raadhuisstraat. Talrijke ouders had-
den zich met hun kinderen naar de 

startlocatie begeven om hun spor-
tieve kroost aan te moedigen. Wet-
houder Aldrik Dijkstra (Jeugdzaken) 
gaf het startsein voor de loop van de 
kleinsten vanaf 4 jaar. Het bleke dat 
die er wat van konden. Ze konden 
zoveel rondjes lopen als ze wilden. 
Soms liepen vaders en moeders hij-
gend mee naast hun kind(eren). 
Kortom, kinderen kwamen ‘fris’ over 
de finish, ouders bekaf… Het par-
cours was uitgezet over de Raad-
huisstraat, Julianastraat en Dorps-
straat. Een mooi blokje en net lang 
genoeg. Later kwamen de oudere 
kinderen tot 11 jaar nog aan bod. 
Voor de winnaars waren er leuke 
prijsjes beschikbaar gesteld door 
de organisatie.
Maar er waren meer activiteiten in 
Wilnis dorp. Tussen 12 en 14.00 uur 
was er voor Brasserie De waard en 
De Buurvrouw een brunch, waaraan 
iedereen (tegen betaling) kon deel-
nemen. Daarna waren in de Dorps-
straat diverse leuke spelletjes voor 
jong en oud georganiseerd. Van 
dat middaggebeuren ziet u volgen-
de week in deze krant een verslag 
mochten de weersomstandigheden 
dat toestaan. Voor de middaguren 
was namelijk slecht weer voorspeld. 
Bij de vervaardiging van deze krant 
was dat toen nog niet aan de orde. 
Afgezien daarvan kan de organisa-
tie bij voorbaat al terugzien op een 
zeer geslaagde Bevrijdingsdag met 
goed bezochte activiteiten!

breken en de Argondoelman Rome-
ro Antonioli kon zijn acties beper-
ken tot louter en alleen vangballen. 
En als er dan toch een echte mo-
gelijkheid was dan produceerde 
het afzwaaiers. De Argondefensie 
gaf niets weg en kwam deze mid-
dag ook niet in de problemen. Ook 
medekandidaat voor de titel CSW 
maakte thuis geen fout, daardoor 
blijft de stand bovenin ongewijzigd. 
Twee doelpunten

Eerste helft
In de eerste helft scoorde Argon 
twee maal, na zo’n twintig minuten 
stond Wilco Krimp aan de basis van 
het openingsdoelpunt, hij speelde 
de bal op de snelle Syrano Morrison 
die op zijn beurt Jesse van Nieuw-
kerk in stelling bracht, die maak-
te het vervolgens mooi af 0-1. Even 
daarna was er opnieuw een kans 
voor  Van  Nieuwkerk maar zijn 
‘wippertje’ ging wel over de doel-
man maar ook over de lat. Daarna 
ging een vrije schietkans van Morri-
son naast de tweede paal. Na ruim 
een half uur kwam het tweede doel-
punt. Op aangeven van Soner Gedik 
speelde Bas Pel direct door op Jes-
se van Nieuwkerk die alleen voor de 

Almere doelman behendig scoor-
de 0-2. In de slotfase van de eerste 
helft kopte Bas Pel in kansrijke po-
sitie over. Almere nam nog een paar 
vrije trappen maar de ballen vlogen 
allemaal richting het struikgewas.
Snelle score

Aftrap
Gelijk na aftrap, met Ian van Otterlo 
voor Van Nieuwkerk, lanceerde Jas-
per Werkhoven rechterspits Syrano 
Morrison die vervolgens Bas Pel de 
gelegenheid gaf de stand naar 0-3 
te tillen. De winst was binnen en Ar-
gon controleerde nog meer de wed-
strijd. Er waren nog wel een paar 
goede mogelijkheden eerst stuit-
te Ian van Otterlo op de keeper en 
even daarna zag hij zijn inzet, hij 
stond oog in oog met doelman, de 
sluitpost de bal met enig geluk met 
hak keren. Met de ingevallen Epi 
Kraemer en Riad Lilipaly ging Ar-
gon het laatste kwartier in, gescoor-
de werd er niet meer, alleen Soner 
Gedik testte nog even het zijnet van 
de bezoekers. Zaterdag de laatste 
regulaire wedstrijd van deze span-
nende competitie, Argon speelt dan 
thuis tegen Elinkwijk.
Foto: sportinbeeld.com

veer 50 lopers voor de 7 kilometer. 
Vooral het enthousiasme onder de 
jeugd was leuk om te zien. Zo’n 65 
lopers waren jonger dan 16 jaar! 
Na wat brede hindernissen bij Pol-
dersport vervolgde de rit via de 
Oker, Boterdijk en Drechtdijk naar 
de touwbaan van Eric van Ee. Daar-
na via de Noordmanlaan naar ’t 
Fort waar geklommen en gekro-
pen moest worden door een glad-
de kunststof buis met een doorsne-
de van 50 cm. Vervolgens moest een 
zandzak van 25 kg gesjouwd wor-
den rondom een van de gigantische 
wilgen die aan de fortgracht staan.

Hindernissen
Bij Halfweg aangekomen stonden 
nog eens 6 hindernissen opgesteld. 
Alle hindernissen van Obstakel in 
De  Kwakel werden bemand door 
vrijwillige baanposten.
Zij hielpen de deelnemers veilig 
over de hindernissen en zij wezen 
zonodig de deelnemers de goede 
richting op.
Via het Egeltjesbos liep de route 
naar KDO. Acht obstakels stonden 
daar klaar, de één wat taaier dan 
de ander. Soms ontstonden er wat 
files. Voor sommigen lastig, maar 
de meesten waren wel blij met een 
beetje extra rusttijd.

Het Feestcomité terrein en het wei-
land naast het eerste veld waren de 
volgende hindernis locaties. Tijdens 
de rit terug liep men langs Polder-
sport om via Meerwijk de sloot over 
te steken naar de vaste Poldersport-
hindernissen.  Hier moesten deel-
nemers nog zo’n 20 obstakels be-
dwingen.
Met het zicht op de finish wer-
den de deelnemers nog de Round-
house-stal ingestuurd om tussen de 
koeien omhoog te klimmen. Een-
maal door de finish wachtte een 
hottub om alle vermoeide spier-
tjes weer op te warmen.  In de ont-
vangstruimte van Poldersport werd 
er nog lang gezellig nagepraat over 
het hele avontuur.

Vrijwilligers
De organisatie bedankt nogmaals 
alle 70 vrijwilligers die ‘Obstakel in 
De Kwakel’ mogelijk hebben ge-
maakt.  Vrijwilligers stonden er na-
mens de Scouting, EHBO, Ons 
Tweede Thuis en het Feestcomi-
té. Deze verenigingen hebben allen 
een cheque gekregen. Obstakel in 
De Kwakel kreeg ook spontaan hulp 
van ’t Veengat,  de KDO survival ver-
eniging (in oprichting) en Polder-
sportpersoneel. 
Foto en filmmateriaal werden ver-
zorgd door Annemarieke Verhe-
ij (foto’s te zien op Facebook), Dirk 
Plasmeijer (foto’s te zien op www.
de-kwakel.com) en Zip Vork. 
Eén ding is zeker, volgend jaar is er 
weer een ‘Obstakel in De Kwakel’. 
Hoe die eruit komt te zien mag jij 
mee bepalen door je ideeën te stu-
ren naar info@poldersport.com
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Geen rechtstreekse busverbinding naar Utrecht
De Ronde Venen - Vorige week 
heeft een meerderheid van de Pro-
vinciale Staten van Utrecht besloten 
een directe busverbinding tussen 
Mijdrecht en Utrecht te verbieden.
Dit was het resultaat van het in-
terpellatiedebat, aangevraagd door 
de SP. In het debat werd het Col-
lege van Gedeputeerde Staten op-
geroepen “in nauwe samenwer-
king met de gemeente De Ronde 
Venen er zorg voor te dragen dat 
het fungerend Programma van ei-
sen een rechtstreekse verbinding 
Utrecht – De Ronde Venen niet uit-
sluit”. De motie werd met steun van 
CDA, VVD, D66 en Groen Links ver-
worpen.

Waarom Programma van 
eisen aangepast?

Deze vraag stond centraal in het de-
bat. De SP en ook andere fracties, 
vonden het vreemd dat VVD-gede-
puteerde Van Lunteren op eigen ge-
zag het programma van eisen had 
aangepast. Stond in de oorspron-
kelijke versie vermeld “een recht-
streekse verbinding is ongewenst”, 
in de definitieve versie staat “een 
rechtstreekse verbinding is verbo-
den”. 

De gedeputeerde verdedigde dit 
door te stellen dat de stopfrequentie 
van de treinen op station Breukelen 
in gevaar zou komen. “De NS han-
teert voor een stop een minimum 
aantal van 2000 mensen. Op dit mo-
ment is dat aantal 2100. Als we een 
parallelle buslijn toestaan, dan zakt 
het totaal aantal mensen onder de 
2000 en duperen wij een groter deel 

van de inwoners van de provincie 
Utrecht, dan het aantal inwoners 
van De Ronde Venen, dat graag ge-
bruik maakt van een directe busver-
binding naar Utrecht”, aldus de ge-
deputeerde.

Dat de gedeputeerde het program-
ma van eisen had aangepast kwam 
volgens hem door vragen van in-
schrijvende partijen over wat er be-
doeld werd met “een rechtstreekse 
lijn is ongewenst”. Dat was onduide-
lijk en door een verbod op te nemen 
kwam die duidelijkheid er wel. 

Waarom doet De Ronde Venen 
een behoefteonderzoek?
Deze vraag leverde veel discussie 
op. De gedeputeerde stelde dat hij 
geen enkele toezegging zou heb-
ben gedaan aan wethouder Aldrik 

IVN-lezing over mieren, 
toegespitst op de plaagmier
Regio - Op dinsdag 12 mei orga-
niseert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een lezing over mieren. De le-
zing wordt gehouden in het NME-
centrum De Woudreus, Pieter Joos-
tenlaan 28a in Wilnis. De lezing be-
gint om 20.00 uur. Voor de toegang 
wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd van 2.50 euro.
De lezing wordt gegeven door An-
dré van Loon. Hij is voorzitter van 
de Mierenwerkgroep van de Neder-
landse Entomologische Vereniging 
(NEV) en werkzaam bij EIS Kennis-
centrum Insecten/Naturalis. Hij ver-
enigt kennis over mieren met kennis 
over vogels (eindredacteur van het 
tijdschrift Dutch Birding).

Zijn interesse in mieren dateert uit 
zijn studietijd biologie aan de VU. Hij 
werd betrokken bij een onderzoek 
naar de verspreiding van mieren op 
Schiermonnikoog. Later bracht dat 
onderzoek hem naar Boedapest in 
Hongarije. Daar was een vreemde 
mier gesignaleerd, die alle bestaan-
de mierensoorten aan het verdrin-
gen was. Later is die soort bekend 
geworden als de plaagmier, Lasius 
neglectus. Inmiddels is deze mier 
ook in Nederlandse steden terecht 
gekomen.
Veroorzaakt de plaagmier een mie-
renplaag in Nederland? We zullen 
dit en andere mierenzaken op 12 
mei horen

Timpaan en AHV ondertekenen over-
eenkomst Centrumplan Vinkeveen

Vinkeveen - Op 4 mei hebben 
Mark van Vliet, eigenaar van Ade-
laar Herenweg Vastgoed (AHV), en 
Jaap Zwart, algemeen directeur van 
projectontwikkelaar Timpaan, de in-
tentieovereenkomst getekend voor 
de gebiedsontwikkeling van het 
Centrumplan in Vinkeveen. Tim-
paan is in 2014 door AHV als markt-
partij geselecteerd om de gronden 
van De Adelaar Betonwarenindu-

strie aan beide kanten van de He-
renweg in Vinkeveen te herontwik-
kelen naar wonen, winkelen en re-
creatie. Het gebied van AHV bestaat 
uit ca. 4,2 hectare.
 Uitgangspunt van de gebiedsont-
wikkeling is de Dorpsvisie Centrum 
Vinkeveen – Dorp aan de plassen, 
welke in februari 2014 is vastge-
steld door de raad van de gemeente 
De Ronde Venen. Met deze dorps-

visie wil de gemeente de aanslui-
ting van Vinkeveen op de N201 ver-
beteren alsmede de relatie verbete-
ren tussen Vinkeveen en het plas-
sengebied. Onderdeel van deze vi-
sie is het creëren van een recrea-
tief centrum met voorzieningen en 
een haven, het verbeteren van de 
bereikbaarheid van de Vinkeveense 
Plassen en het mogelijk maken van 
woningbouw met als thema Wonen 
aan het water. Het totale gebied be-
slaat ca. 13 hectare.
 
Procesplan
Gemeente De Ronde Venen, AHV 
en Timpaan hebben een zogenaam-
de Aanjaagtafel geformeerd en ge-
zamenlijk een procesplan opge-
steld. Het procesplan is op 5 fe-
bruari van dit jaar vastgesteld door 
de gemeenteraad. Hierin wordt be-
schreven hoe de Dorpsvisie verder 
uitgewerkt dient te worden en zijn 
afspraken gemaakt over de verde-
ling van de te maken kosten. Cruci-
aal hierbij is het creëren van draag-
vlak voor de haalbaarheid van het 
plan. Hierbij zijn meerdere partijen 
belanghebbend waaronder grond-
eigenaren, direct omwonenden, 
bewoners en ondernemers, maat-

Jumbo super Vinkeveen nu 
extra groot
Vinkeveen - Met de verbouwing 
van de Jumbo vestiging in winkel-
centrum Zuiderwaard in Vinkeveen, 
heeft De Ronde Venen er een extra 
grote supermarkt bij gekregen. In 
oppervlak de grootste Jumbo in de 
gemeente, zo’n 1.500 vierkante me-
ter met nog eens 250 meter maga-
zijn en kantoor. De bestaande Jum-
bo van Vincent Schuijt is voor de 
verbouwing en herinrichting vanaf 
7 april veertien dagen gesloten ge-
weest en opende zijn deuren weer 
op woensdagmorgen de 22e. 

De tientallen klanten die stonden 
te wachten om naar binnen te gaan 
werden ter gelegenheid van de her-
opening door medewerketers in de 
(gele) bloemetjes gezet. Kort daar-
voor was het personeel in een fees-
telijke stemming toegesproken door 
de Algemeen directeur van Jumbo 
Nederland, Frits van Eerd en transi-
tiemanager Arie van der Sluis. Niet 
in de laatste plaats feliciteerde Vin-
cent Schuijt zijn personeel met de 
grotere en opnieuw ingerichte su-
permarkt en gaf iedereen een com-
pliment voor zijn/haar bijdrage. Het 

winkeloppervlak is met 500 vierkan-
te meter uitgebreid waardoor ruim 
vierduizend nieuwe producten aan 
het assortiment konden worden 
toegevoegd. Bij Jumbo staat de tel-
ler inmiddels op 528 vestigingen in 
Nederland. Toen Jumbo Vinkeveen 
vier jaar geleden open ging was die 
toen nog nummer 139. Het gedeel-
te in het winkelcentrum waar vroe-
ger de passage was naar de fietsen-
zaak en het Kruidvat, is bij de win-
kel getrokken. Het Kruidvat is ver-
huisd naar de locatie naast Slijterij 
Vreeland. Waar de Jumbo wel klaar 
is, wordt het winkelcentrum zelf nog 
van binnen en van buiten onderhan-
den genomen. Het wordt geschil-
derd, het krijgt andere kleuren en 
logo’s, andere borden en bewegwij-
zering. Dat moet op 16 mei a.s. ook 
klaar zijn. Dan wordt het totale win-
kelcentrum feestelijk heropend.

Alles groter opgezet
Vincent Schuijt is terecht trots op 
de uitbreiding van ‘zijn Jumbo’ in 
het winkelcentrum dat op zijn beurt 
nog een afwerking ondergaat. “Er is 
door iedereen hard aan gewerkt om 

het hier op tijd voor elkaar te krij-
gen, maar dat is gelukt,” vertelt Vin-
cent. “Vanwege de uitbreiding is al-
les groter geworden, zoals het ver-
splein met dagverse producten als 
groente en fruit, vers vlees, vlees-
waren, brood en kaas.

De wand en vitrines met gekoelde 
en diepvriesproducten zijn even-
eens groter in omvang en onze 
tweede winkel die er ooit naast ons 
was in de passage, is nu bij de uit-
breiding getrokken. Dat betekent 
dus in één keer afrekenen want je 
hoeft er niet meer apart naartoe. 
Maar we hebben nu ook veel meer 
producten in huis.

Dus een breder assortiment en ge-
noeg ruimte om alles overzichtelijk 
neer te zetten en te presenteren. We 
hebben brede gangpaden tussen de 
stellingen waardoor de consument 
plezierig zijn boodschappen kan 
doen,” aldus Vincent die met zijn 
grotere Jumbo ook voor de nodige 
werkgelegenheid zorgt, want 110 
gemotiveerde medewerk(st)ers ver-
dienen er hun brood. Hij zegt mee 

schappelijke belangenverenigingen, 
marktpartijen en andere overhe-
den. Om draagvlak te creëren is een 
klankbordgroep opgericht bestaan-
de uit Ondernemersvereniging Vin-
keveen, bewonersplatform InVinke-
veen, directe omwonenden van zo-
wel het noordelijk als zuidelijk deel 
van de N201 en de Aanjaagtafel. 
Daarnaast wordt in de oude kanti-
ne van de Adelaar een informatie-
centrum ingericht waar belangheb-
benden informatie kunnen krijgen 
en mee kunnen denken over deze 
ontwikkeling.
 
Vertrouwen
Jaap Zwart: “Wij zijn Mark van Vliet 
zeer erkentelijk voor het vertrou-
wen dat hij heeft in Timpaan om de-
ze bijzonder interessante en com-
plexe gebiedsontwikkeling tot een 
succes te maken. De bottom-up be-
nadering van deze gebiedsontwik-
keling Nieuwe Stijl past heel goed 
bij de missie en visie van ons be-
drijf.” Timpaan en AHV hebben In-
teregion Groep uit Rijpwetering in-
geschakeld om het procesmanage-
ment uit te voeren. Lap Landscape 
& Urban Design uit Rotterdam is 
geselecteerd voor het stedenbouw-
kundig ontwerp. Zij worden bijge-
staan door planeconomisch advies-
bureau Planmaat uit Delft. Planmaat 
is verantwoordelijk voor het in kaart 
brengen van de financiële aspecten 
van de verschillende varianten en 
scenario’s.

te zullen gaan in de zondagsopen-
stelling zodra dit officieel is gere-
geld. Vanwege het toerisme in Vin-
keveen heeft het winkelcentrum die 
zondagsopenstelling nu nog tijdens 
de bouwvak. De winkeleigenaar 

Dijkstra (CU-SGP) van de Ronde 
Venen. Volgens hem had hij gezegd, 
ook tegen andere wethouders met 
verzoeken voor extra lijnen, dat zij 
zelf moesten zorgen voor gegaran-
deerde kaartverkoop om bepaalde 
lijnen uit te breiden of toe te voegen.

Hij begreep de actie van het be-
hoefteonderzoek in De Ronde Ve-
nen dan ook niet. Daar voegde 
hij aan toe dat herinvoering van 
de rechtstreekse verbinding naar 
Utrecht jaarlijks 500.000 euro extra 
zou gaan kosten. Geen enkele par-
tij ging hier op in, terwijl het ondui-
delijk is hoeveel zo’n lijn zou moe-
ten kosten, aangezien de aanbeste-
dingsprocedure nog loopt.

Coalitiepartijen gaven niet thuis
Bij de behandeling van de motie 
kwam goed naar voren dat de co-
alitiepartijen, VVD, D66, CDA en 
Groen Links de rijen goed gesloten 
hielden.

Zij wilden de motie niet steunen, 
omdat het niet uitsluiten van een 
rechtstreekse lijn, juridische proce-
dures en vertraging van het aanbe-
stedingsproces tot gevolg zou heb-
ben. Ondanks aankondigingen in 
de pers dat de CDA-vertegenwoor-
diger uit onze gemeente zich stevig 
zou inzetten voor een rechtstreek-
se lijn, stemde ook het CDA tegen 
de motie en was er niets te merken 
van enige inzet van het CDA om de 
rechtstreekse lijn te realiseren.

Ook Groen Links en D66, partij-
en die zich voordoen als voorstan-
ders van beter openbaar vervoer, 
stemden tegen. Dit is in schril con-
trast met de uitspraken, die waren 
gedaan in het verkiezingsdebat in 
De Boei. Daar waren juist ook deze 
partijen voor een rechtstreekse lijn. 
Misschien niet vreemd dat Mieke 
Hoek van 50PLUS haar stemverkla-
ring afsloot met de woorden: “Ook 
hier is de kiezer de verliezer”.

zegt zich daar op voorhand aan te 
houden totdat anders wordt beslo-
ten tijdens de raadsvergadering op 
18 mei a.s. Hoe dan ook, Vincent 
Schuijt en zijn enthousiaste team 
van medewerk(st)ers zien u graag 

komen in hun veel grotere en over-
zichtelijk ingerichte Jumbo bij het 
winkelcentrum aan de Plevieren-
laan 7. Het is echt de moeite waard 
om er uw boodschappen eens te 
(gaan) doen.

Voorverkoop van start.
Vogelvrij Festival presenteert 
spectaculaire line-up 2015!
Amstelhoek/Uithoorn - Het 
Vogelvrij Festival presenteert 
vandaag een killer van een line-
up! Verdeeld over twee stages 
vliegen internationale en natio-
nale topartiesten zaterdag 4 juli 
het Vogelvrij Festival binnen. Het 
intieme festivalterrein bij het Fort 
bij Uithoorn te Amstelhoek groeit 
dit jaar uit zijn jasje. Er wordt zelfs 
een heuse circustent bijgeplaatst 
om alle bezoekers kwijt te kun-
nen.

De groei naar twee stages is een 
langgekoesterde wens van de or-
ganisatie. Hiermee komen meer 
bezoekers aan hun trekken zon-
der dat het festival zijn intieme 
karakter verliest. De open-air 
mainstage draagt de naam Beat-
bird stage. Hier zal je vooral EDM 
en house horen. In een overkapte 
area wordt minimal, deephouse 
en techno gedraaid. Hier zal je 
technobazen van formaat voorbij 
zien komen en deze stage heet 
dan ook de Raveraaf stage. Over 
twee area’s verspreidt vind je 12 
uur lang van 14.00 tot 02.00 de 
crème de la crème van de heden-
daagse EDM/house en techno-
scene. Vogelvrij Festival presen-
teert een uitgebreide line-up die 
een mix biedt van gevestigde acts 
en nieuw en aanstormend talent. 
Dit zijn de namen die prijken op 
het affiche van Vogelvrij Festival 
dit jaar: 

Vogeltjesdans
Beatbird Stage: Benny Rodrigues 
– La Fuente – Kenneth G – Jaz 
Von D – Kris Kross Amsterdam – 
Mike Williams – Mesto – District 
B – Beatshunter 
Raveraaf Stage: Secret Cinema 
– Man With No Shadow – Luuk 
van Dijk – Kevin Duane – Meneer 
Marcel – Skylab – In De Diepte 
Soundsystem – Andrew Worth 
Naast de vogeltjesdans kun je in 
2015 als bezoeker dus ook een 
‘konijnendansje’ doen. 

Over de verdere indeling van het 
terrein laat de organisatie nog 
niet te veel los, alleen dat het een 
knotsgekke bende gaat worden 
waarin niets te gek is en (bijna) 
alles mag. 

De eerste twee staffels zijn de 
deur uit gevlogen! Dit is een dik-
ke maand eerder dan vorig jaar 
en voor het eerst voor de bekend-
making van de totale line-up. 
Nog geen ticket? Scoor er dan 
snel één voor 19,- voordat ook 
deze staffel is uitverkocht en de 
“Late beslisser” staffel in de ver-
koop gaat. 

Check de website www.vogelvrij-
festival.nl en social media kana-
len voor het laatste nieuws en alle 
festivalinformatie! Of schrijf je in 
voor de nieuwsbrief via de websi-
te van het Vogelvrij Festival.
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Biljartteams Stieva-Aalsmeer en 
De Kuiper/Stee Inn

De Ronde Venen - Kent u biljart-
verening Veenland niet? Nooit van 
gehoord zult u wellicht zeggen.
En u niet alleen, want het zou ons 
niet verbazen als dit ook geldt voor 
vele biljarters uit de omtrek waar wij 
al menig wedstrijd tegen gespeeld 
hebben.
Biljartvereniging Veenland is een 
onderdeel van Sportvereniging 
Veenland.
Alle afdelingen van deze vereni-
ging hebben hun thuisbasis in Wil-
lisstee. De afdeling biljarten speelt 
met twee teams mee in de compe-
titie van De Ronde Venen federatie. 
Een team onder de sponsornaam 
“De Kuiper/Stee Inn” en het andere 
onder de naam “Stieva-Aalsmeer”. 
Mede dank zij deze sponsors kan 
de club de financiën in de hand 
houden. Een van de eerste spon-
sors was ooit het Chinese restau-
rant uit Wilnis.
De eerste keer dat Veenland onder 
de sponsornaam ging meespelen 
was dat “De Nagtegaal” van de dro-
gist uit de Dorpsstraat die kortgele-
den gesloten is.
Door het vernieuwen van de spon-
sors moest nu ook weer de spons-
orkleding worden aangepast.
Hierbij een foto van de trotse teams 
van S.V. Veenland in hun nieuwe 
sponsor-tenue.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 8 mei organiseert 
de Lijnkijkers de maandelijkse BIN-
GO in de kantine van sport vereni-
ging ARGON. De BINGO van de-
ze maand heeft naast de vele leu-
ke prijzen op de tafel als hoofdprijs 
deze maand een verwenpakket ter 

waarde van 150,- hierin o.a. een ge-
zichtsbehandeling bij NZURI Zaal 
open 19.00 uur, de aanvang is 20 
uur, en natuurlijk is het eerste kopje 
koffie weer gratis. Met het meedoen 
aan deze BINGO steunt u de jeugd 
van ARGON.

Promofessionals steekt de heren van 
Wilnis 1 in het nieuw!
Wilnis - Sponsor van het eerste uur 
Promofessionals heeft het eerste 
heren zondag team van tennisver-
eniging Wilnis in het nieuw gesto-
ken. Al enige jaren speelt het team 
van Captain Johan van Westendorp 
in de kleding van Jeroen Weber zijn 
Promofessionals! Aan het einde van 
afgelopen seizoen heeft het he-
ren team kenbaar gemaakt dat oa. 
de shirtjes aan vervanging toe ble-
ken te zijn. “De kritische heren er-
vaarden enkele uiteenlopende man-

kementen zoals het krimpen in de 
was”, aldus de zeer gestructureer-
de en geordende Captain die dit 
mankement aan den lijve heeft on-
dervonden. Volgens de sponsor zal 
deze strakke uitstraling menig te-
genstander imponeren en tijdens 
de eerste competitie wedstrijd re-
sulteerde dit in een prachtige 5-1 
winst op het team van Woerden. 
Helaas ging de wedstrijd tegen Vep 
in de remise. De door omstandighe-
den iets vertraagde nieuwe polo’s 

16 mei OVM Vinkeveen 
gezinsfietspuzzeltocht
Vinkeveen - Op zaterdag 16 mei 
2015 organiseert OVM Vinkeveen 
een gezinsfietspuzzeltocht. Deze 
fietspuzzeltocht is niet alleen voor 
leden van OVM Vinkeveen maar 
ook voor alle andere fietsliefheb-
bers toegankelijk. Tijdens de spor-
tieve en gezellige dag kunnen geïn-
teresseerden in alle rust op de fiets 
de omgeving van Vinkeveen ont-
dekken. De OVM Vinkeveen gezins-
fietspuzzeltocht gaat op zaterdag 16 
mei van start tussen 11.00 en 14.00 
uur bij het kantoor van OVM Vinke-
veen. Iedereen ontvangt een rou-
tebeschrijving met daarop de rou-
te van de complete fietspuzzeltocht. 
Uiteraard zal er ook gezorgd wor-
den voor een lekker drankje en hap-
je onderweg. De deelnemers fietsen 
in hun eigen tempo de fietspuzzel-
tocht waarbij iedereen versteld zal 
staan van al het moois dat de om-

geving van Vinkeveen te bieden 
heeft. Er kan gekozen worden voor 
een tocht van ca. 20 km en of ca 40 
km. De finish is bij de brandweerka-
zerne aan het Kloosterplein in Vin-
keveen. Daar zijn ook mogelijkhe-
den voor het kopen van consump-
ties. Ter plaatse kan ook de oude 
Chevrolet brandweerwagen worden 
bezichtigd. Deze is in het verleden 
aangekocht door de voorloper van 
de huidige OVM en is later over-
genomen door de gemeente Vinke-
veen en Waverveen.

Aanmelden
Wilt u meedoen aan de OVM Vinke-
veen gezinsfietspuzzeltocht? Meld u 
dan aan via info@ovm-vinkeveen.nl 
onder vermelding van uw naam, het 
aantal deelnemers, het aantal kin-
deren beneden 12 jaar, uw e-mail-
adres en uw telefoonnummer.

Bar Adelhof organiseert 
openlucht biljarttoernooi
Mijdrecht - Het is nu nog ver van 
ons af, maar op zondag 30 augus-
tus 2015 organiseert Bar Adelhof in 
winkelcentrum Adelhof aan de Prin-
ses Margrietlaan weer het unie-
ke openlucht biljarttoernooi. Na de 
succesvolle introductie van dit bil-
jartfestijn vorig jaar was er vol-
doende aanleiding voor een herha-
ling. Het staat iedere biljartliefheb-
ber die een keer wil biljarten of dat 
al geregeld doet, vrij hieraan deel 
te nemen. Het toernooi begint om 
12.00 uur en wordt (mede) moge-
lijk gemaakt door winkeliersver-
eniging Adelhof en De Biljartma-
kers. Dit jaar wordt uitsluitend bui-
ten gespeeld op 6 biljarttafels in de 
speelstijl Libre. Liefhebbers kunnen 
zich nu al opgeven door zich in te 
schrijven via het e-mailadres bara-
delhof@ziggo.nl. Bareigenaar Henk 
de Vries doet de organisatie niet in 
zijn eentje, maar krijgt er net zoals 
vorig jaar hulp bij van Cock Verver 
en Zweder van Dalen, beiden woon-
achtig in Mijdrecht en zelf ook en-
thousiaste biljarters. Cock zorgt met 
Henk o.a. voor de vergunningen, het 
materieel en de sponsors en Zwe-
der voor het programmeren van een 
wedstrijdschema op de computer.

Gezellige happening
De plaats waar het buiten biljart-
toernooi wordt gehouden is midden 
in winkelcentrum Adelhof voor de 
deur van Bar Adelhof. “In alle kroe-

gen in De Ronde Venen hebben we 
al posters ophangen waarop het 
toernooi bekend wordt gemaakt. In 
de meeste wordt ook gebiljart, dus 
daar vinden we ook de potentiële 
deelnemers,” vertelt Henk de Vries. 
“De Ronde Venen telt voor zover ik 
weet 20 teams van zes à zeven man 
die in cafés en kroegen competitie 
spelen. Als die allemaal meedoen 
heb je al aardig wat biljarters. Wij 
verwachten aardig wat belangstel-
ling. Kortom, we willen er in augus-
tus een hele sportieve, maar boven-
dien gezellige happening van ma-
ken. Net zoals vorig jaar moet het 
voor iedereen leuk en interessant 
zijn,” aldus De Vries.
Het idee van het buiten biljarttoer-
nooi is afkomstig van Cock Verver. 
Die zag het een keer tijdens een va-
kantie in Den Helder waar het op 
straat werd gehouden. Daar is het al 
een jaarlijkse traditie geworden. Hij 
kwam via de organisatie in contact 
met de leverancier van de biljartta-
fels en vroeg of zo’n evenement ook 
in een andere plaats (Mijdrecht) 
mogelijk was. Dat was geen pro-
bleem en Bar Adelhof zag er ook 
wel wat in. Vorig jaar is het toernooi 
voor de eerste keer met succes ge-
houden en kan gezien worden als 
iets unieks in De Ronde Venen. Niet 
alleen om te biljarten, maar ook om 
naar te kijken en de sfeer te proe-
ven. Noteer de datum van 30 augus-
tus dus in uw agenda!

zorgden op dag 3, 19 April, weder-
om voor een klinkende 5-1 overwin-
ning. Na deze overwinning zagen 
de vele toegestroomde toeschou-
wers toch een klein beetje titelaspi-
ratie bij de mannen. Een heel klein 
beetje! Of deze winnende lijn voort-
gezet gaat worden hangt af van de 
Captain. Hij stippelt nauwkeurig de 
koers uit en is gedurende de week 
druk bezig met het analyseren van 
de tegenstander en het bepalen van 
de speelvolgorde.

P.V. Rond de Amstel
Bosse en zn. wint Quievrain
Regio - Dit weekend werd er 1 
vlucht gevlogen vanuit quievrain 
218 km. Het was mooi weer met een 
zwakke oostenwind. 12 deelnemers 
en 399 duiven aan de start. De dui-
ven werden om 8.30 uur gelost, de 
eerste duif werd geklokt door Peter 
Bosse om 11.16. Tweede Ron den 
Boer 11.18, derde H.C. Pothuizen om 
11.19. De duiven kwamen goed naar 
huis, het was voor onze regio door 
de oostenwind moeilijk om duiven 
te pakken. Maar in Rayon F hebben 
wij het goed gedaan, met 3 duiven 

bij de eerste 100. Dit was de derde 
oude duiven vlucht 

Volledige uitslag 
1. Peter Bosse
2. R. den Boer
3. H.C. Pothuizen
4. Th. Kuylenburg
5. H. Half
6. K. Roelofsen
7. P. van Schaik
8. H. Hendriks
9. M. van den Hoort
10. Th. Vlasman

Driebandenteam de 
Springbok succesvol

De Hoef - Het driebandenteam van 
biljartvereniging De Springbok uit 
De Hoef heeft op spectaculaire wij-
ze de competitie 2014-2015 van het 
district Veen- en Rijnstreek van de 
Koninklijke Nederlandse Biljartbond 
(KNBB) afgerond.
Van de twaalf teams in de B2 klas-
se werd uiteindelijk over 30 speel-
ronden een zeer eervolle 3e plaats 
behaald. Als bekroning voor deze 
prestatie mocht het team onlangs 
een fraaie bokaal voor in het club-
gebouw en herinneringsmedail-
les in ontvangst nemen. Teamspe-
ler Jos Lugtigheid had bovendien 
de primeur van de kortste partij (18 

beurten) en het hoogst gescoorde 
moyenne (1.167). Het team van De 
Springbok beleefde dit seizoen de 
ouverture in de driebandencompe-
titie van de KNBB en derhalve mag 
deze prestatie om in de topdrie te 
eindigen des te opmerkelijker wor-
den genoemd. Dit team bestond uit 
de vaste spelers Hero Janzing (te-
vens teamleider), Jos Lugtigheid en 
Gijs Rijneveld, terwijl de reservespe-
lers Hans van Eijk, Nico van Soeren 
en Jan van Veen ieder met drie in-
valbeurten eveneens een wezenlij-
ke bijdrage hebben geleverd om in 
dit eerste jaar zover te komen. Cha-
peau!

CSW MB1 met sprongen 
vooruit
Wilnis - De door Advisor ICT Solu-
tions en schildersbedrijf Van Zuy-
len in het nieuw gestoken meiden 
van CSW MB1 zijn dit seizoen am-
bitieus in de hoofdklasse begonnen 
te voetballen. Dat leek in eerste in-
stantie een lastige en misschien 
wel te hoog gegrepen opgave. Veel 
wedstrijden werden verloren. Welis-
waar net aan, maar toch bleven de 
immer enthousiaste meiden steeds 
met de kater van verlies achter. Tot-
dat halverwege het seizoen het tij 
ineens is gaan keren.
Wat aanvankelijk niet lukte, be-
gon te werken. Domme foutjes die 
eerst werden gemaakt, bleven ach-
terwege. Er werd ineens prima voet-
bal gespeeld. Loon naar werken! De 
meiden kropen van de laatste plek 
naar de 5e en begonnen te erva-
ren wat het is om punten te pak-
ken. Het zelfvertrouwen steeg. Na 
twee winstpartijen en een gelijk-
spel op rij speelden de meiden af-
gelopen zaterdag een thuiswedstrijd 

tegen koploper en gedoodverfde ti-
telkandidaat Cobu Boys uit Amers-
foort. Het werd een kraker eerste 
klas. Spannend tot de laatste mi-
nuut, met veel strijd, bij vlagen uit-
stekend voetbal en kansen over en 
weer. Het zorgde voor zweet op de 
kuiten en emotionele taferelen bij 
het massaal aanwezige publiek. De 
uiteindelijke 0-2 eindstand was mis-
schien wat geflatteerd, waarschijn-
lijk niet helemaal nodig als het team 
compleet en iedereen even scherp 
was geweest, maar toch eigenlijk 
wel terecht.
De meiden zitten dicht tegen de ab-
solute top van de hoofdklasse aan, 
maar zijn er nog net niet helemaal. 
Toch zal dat niet lang meer du-
ren als de tendens van de afgelo-
pen weken wordt voortgezet. Mei-
den, petje af voor de ontwikke-
ling die jullie doormaken, jullie in-
zet en de super goede sfeer die jul-
lie steeds weer weten te bewaken! 
Foto: sportinbeeld.com

Spannende promotie en 
degradatieduels
De Ronde Venen - Alle ontknopin-
gen zitten er voor Biljartfederatie De 
Ronde Venen weer op. De laatste 
ging over het promoveren en degra-
deren, na 2 speelavonden bij gast-
vrij De Merel is de uitslag bekend. 
Het ging om Bar Adelhof 1 en De 
Merel-Heerenlux 2 uit de 1e divisie 
en om De Kromme Mijdrecht 1 en 
Cens 1 uit de 2e Divisie. Het wer-
den spannende duels waar het per-
centage de doorslag gaf. De Merel 2 
en De Kromme Mijdrecht 1 eindigde 

met 9 wedstrijdpunten. Door nabe-
rekening gaf het moyenneprocent 
de doorslag in het voordeel van De 
Merel 2. Adelhof 1 won met 11 wed-
strijdpunten en blijft in de 1e Divisie. 
Ook de Merel 2 blijft in de 1e Divisie 
spelen door de behaalde 2e plaats. 
De Kromme Mijdrecht 1 en Cens 1 
degraderen naar de 2e Divisie.
Het inschrijven van nieuwe teams 
voor het seizoen 2015-2016 sluit 6 
mei. Even een mailtje naar: biljartfe-
deratie@casema.nl

CSW kruipt door het oog 
van de naald
Wilnis - Heel lang leek het er za-
terdag op alsof de titelstrijd beslist 
ging worden. Argon stond ruim voor 
bij Almere en CSW stond op eigen 
veld tegen Zevenhoven op 1-1 toen 
de klok al op negentig stond. Maar 
in de blessuretijd sloeg CSW alsnog 
2 keer toe en stond er een 3-1 over-
winning op het bord. Kan je het ge-
luk noemen of is het gewoon een 
kwaliteit, wie het weet mag het zeg-
gen.
CSW begon prima aan de wedstrijd 
want al na 2 minuten spelen kwam 
het op voorsprong. Vincent van Hel-
lemondt gaf een prima pass op de 
vrijstaande Mike Cornelissen die 
vervolgens met links inschoot. Een 
geweldige opsteker zo in het begin 
van de wedstrijd maar in het vervolg 
van de eerste helft vergat CSW de 
kansen te benutten. Kansen voor 
Bram Bode en Dave Cornelissen 
konden niet in doelpunten worden 
omgezet.
Aan de andere kant was het doel-
man Jordy Wens die de gelijkma-
ker voorkwam. Met een katachti-
ge reflex hield hij een aanvaller van 
Zevenhoven van het scoren af na 
een goed uitgespeelde aanval. Het 
spel van beide kanten was niet al 
te hoogstaand en er werd dan ook 
veelvuldig balverlies geleden.

Terug dringen
Na rust begon Zevenhoven wat 
meer naar voren te spelen en be-
gon CSW terug te dringen. CSW 
kwam er nog maar moeizaam uit 
en als dat dan een keer gebeurde 

was het veel te slordig met de gebo-
den ruimte. Het kreeg dan ook nau-
welijks kansen meer en Zevenho-
ven rook dan ook zijn kans dat er 
deze middag wel wat te halen viel. 
Corners en vrije trappen op de lan-
ge mensen werden vooralsnog pri-
ma verwerkt door de CSW defen-
sie. De druk bleef aan en 20 minu-
ten voor tijd viel dan ook de verdien-
de gelijkmaker. Bij een voorzet van-
af links dook een aanvaller van Ze-
venhoven vrij op voor Jordy Wens en 
schoot onhoudbaar in.
CSW wist dat er wat moest gaan ge-
beuren en ging achterin 1 op 1 spe-
len om de overwinning te forceren. 
Het kreeg wat klein kansjes maar 
de defensie van Zevenhoven wens-
te niet te capituleren.
CSW moest zelfs oppassen voor een 
achterstand want ook Zevenhoven 
kwam een paar keer behoorlijk drei-
gend door. Vlak voor tijd leek inval-
ler Menno van der Leeden doeltref-
fend uit halen maar zijn schot kon 
nog maar net worden geblokt.
De klok stond op negentig en de 1-1 
op het scorebord toen een lange bal 
van achteruit werd doorgekopt door 
van Hellemondt. De aanvallers van 
CSW rekenden al op deze bal want 
met 2 man kon men zomaar door-
lopen richting de doelman. Het leer 
lag aan de voeten van Bram Bode 
en ja hoor, weer hij, haalde de trek-
ker genadeloos over.
Het werd zelfs nog 3-1 toen Bode 
de bal van de keeper ontfutselde en 
van der Leeden kon binnenschieten 
in een leeg doel.



Mijdrecht - In de aula van het 
VeenLanden College waande je je 
deze week in de jungle. De jaar-
lijkse musical, die ieder jaar pro-
fessioneler oogt, werd maar liefst 
drie keer opgevoerd voor een vol-
le zaal en vertelde het beken-
de verhaal van Tarzan en Jane. 
Femke Samsom en Luc Laport 
waren heel geloofwaardig in hun 
rollen van Tarzan en Jane, maar 
dat gold eigenlijk voor de hele 
spelgroep onder leiding van Ya-
cintha Chaigneau, Helen van der 
Zwaard en Tamara Scheers. Hier-
door kon de toeschouwer zich ge-
makkelijk verliezen in het verhaal.  
De lichaamshouding van een 
gorilla bijvoorbeeld was tot in 

de kleinste details bestudeerd.  
De dansgroep van Judith van 
Eijk wervelde en schitterde als 
apen, vlinders en glimwormen en 
brachten de kleur aan in de jun-
gle. De zanggroep van Roos de 
Lang klonk als een klok evenals 
de band onder leiding van Andy 
Teerlink en Peter Huisman. Licht 
en geluid onder leiding van Rem-
co Tieman en Jorrit Groenevelt 
waren tot in de puntjes geregeld. 
De kostuummakers en de grime- 
en haargroep hebben vakwerk 
geleverd en ook de decormakers 
verdienen een pluim. 
Kortom, Tarzan zou zeggen: 
“Aaaaaaaoeeoeoeoeoaaaaahj-
eeee…” 

Jungle
koorts

in het 

VeenLanden
College
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