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Mijdrecht – Deze morgen om 8.00 uur heeft Hoogvliet haar deuren van haar splinternieuwe supermarkt aan de Kerkvaart in
Mijdrecht; Mijdrecht heeft er lang op moeten wachten, maar het
geduld wordt eindelijk beloond.
Al in 2005 werden de eerste plannen van Hoogvliet voor een supermarkt in Mijdrecht bekendgemaakt. Maar helaas hielden diverse bezwaarschriften van omwonenden de zaak tegen. Na diverse wijzigingen van plannen
ging dan toch vorig jaar de kogel door de kerk en kon de bouw
beginnen. In deze nieuwe Hoogvliet supermarkt van 1.400 m2
vindt de klant vers brood en gebak, verse groenten en fruit, kaas,
vleeswaren, vlees, zuivel en diepvries, een ruim assortiment aan
kruidenierswaren en een slijterij. In de wijnhoek vindt de klant
topwijnen voor de laagste prijs.
Met verse traiteurmaaltijden, verse pizza’s, gegrilde kip, snacks en
spareribs en gekoelde dranken
speelt Hoogvliet in op de behoefte aan gemak en snelle maaltijden. Hoogvliet zorgt ervoor dat
klanten prettig en overzichtelijk
kunnen winkelen, voor de allerlaagste prijs en met de scherpste
aanbiedingen in de regio. Voor de
kinderen zijn er poppentheaters,
kinderwinkelwagens en een klimtoestel en iedere klant kan tijdens
het boodschappen doen genieten van een gratis kopje koffie,
dat ook aan de koffietafel in de
winkel genuttigd kan worden.

sortiment van meer dan 10.000
producten en ruim 100 wekelijkse aanbiedingen biedt Hoogvliet meer dan alleen het gemak
van boodschappen aan huis. De
Handscanner
klant geniet van dezelfde lage
Klanten kunnen in de nieu- prijzen als in de winkel en van
we winkel gebruik maken van vele extra’s. Online bestellen kan
handscanners voor extra snel via hoogvliet.com of met de hanboodschappen doen: de pro- dige app.
ducten blijven in de tas en hoeven bij de kassa niet op de kassa- Archeologische vondsten
band gelegd te worden. De vers- Op het bouwterrein zijn vele bijafdelingen van deze supermarkt zondere archeologische vondszijn uitgerust met houten frames ten gedaan. Een deel daarvan
en digitale reclameborden. Par- wordt tentoongesteld in drie vikeren kan op de ruime parkeer- trinekasten bij de klantenservice.
plaats (met 80 parkeerplekken) Zowel klanten als passanten kunnaast de winkel en is de eerste nen de vondsten zo aanschoutwee uur gratis (met parkeer- wen.
schijf ) voor Hoogvliet-klanten.
Ook aan de fietsende klant is ge- Openingsactiviteiten
dacht, want in de fietsenstalling De opening van de nieuwe suzijn zes oplaadpunten voor elek- permarkt van Hoogvliet wordt
trische fietsen. Op het dak van gevierd met feestelijke activiteide supermarkt wekken 566 zon- ten en spectaculaire openingsnepanelen energie op. Het ver- aanbiedingen. De gehele opekleinen van de klimaatimpact is ningsweek (woensdag 17 t/m
een belangrijk onderdeel van de dinsdag 23 april) ontvangen de
mvo-strategie van Hoogvliet.
klanten bij besteding vanaf €50,aan boodschappen €10,- korOnline boodschappen doen
ting. Op de openingsdag worWie houdt van gemak of zelf niet den de eerste 500 klanten bij bein staat is om naar de supermarkt steding van €15,- getrakteerd op
te gaan, kan de boodschap- een heerlijke chocoladecake. Bij
pen online bestellen en thuis la- de pannenkoekkraam voor de
ten bezorgen. Met thuisbezor- winkel worden op woensdag 17
ging op maar liefst zes dagen in april van 12.00 tot 17.00 uur grade week, keuze uit verschillen- tis pannenkoeken met het Hoogde tijdsblokken, een online as- vliet-logo uitgedeeld.

Wethouder Hagen: ’Dit moet tot de bodem worden uitgezocht’

Datalek gedicht bij Samen
Veilig Midden-Nederland
De Ronde Venen - Samen Veilig
Midden Nederland (Samen Veilig) is op dinsdag 9 april door RTL
Nieuws geïnformeerd over een
omvangrijk datalek in de organisatie. Ook de gemeente De Ronde Venen is bij deze organisatie
aangesloten. Per brief heeft Samen Veilig het college van De
Ronde Venen laten weten dat zij
dit ‘betreurt’ dat dit heeft kunnen plaatsvinden en heeft direct
het lek gedicht. ‘Er zijn op dit moment geen gegevens van cliënten in handen van derden.’ Bestuurder Paul Janssen: “Ik bied allereerst mijn excuses aan onze
cliënten aan. Privacy is uiteraard
enorm belangrijk in ons werk. Onze rol is om cliënten zo goed mo-

gelijk te beschermen, ook digitaal. Voor zover we nu weten zijn
er geen gegevens van cliënten in
handen van derden. De informatie is en kan dus niet meer verder
worden verspreid.”
Oud
Het datalek is ontstaan door het
gebruik van oude emailadressen
met een oude domeinnaam. Deze domeinnaam was vanaf december 2017 niet meer bij Samen
Veilig in beheer. Naar nu blijkt zijn
de CT-consequenties hiervan onvoldoende ingeschat en afgehecht. Paul Janssen: “De domeinnaam is vanaf oktober 2018 in gebruik genomen door een andere partij. Door deze partij is vast-

gesteld dat er nog steeds berichten op deze domeinnaam binnenkwamen. Deze partij heeft
vervolgens RTL Nieuws benaderd. Wij hebben het lek inmiddels gedicht en zijn direct een onderzoek gestart om te analyseren
hoe dit heeft kunnen gebeuren.
We hebben daarnaast maatregelen genomen om mogelijke herhaling te voorkomen en onze relaties geïnformeerd.”
Autoriteit Persoonsgegevens
Samen Veilig heeft het datalek
vanzelfsprekend ook direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en betreurt het zeer
dat dit, ondanks de inspanningen de afgelopen jaren om in-
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Mijdrecht – Afgelopen week
zijn er in Mijdrecht nogal wat
inbraakjes geweest. Het inbrekersgilde was aardig actief. Zo werd er ingebroken
in bassischool de Twister I en
bij voetbalvereniging Argon
Bij basisschool De Twister
aan de Molenwiek sloegen
de daders een ruit van de directiekamer in. De inbrekers
zijn bij binnen geweest, maar
maakten weinig buit. Diezelfde nacht werd het ook
geprobeerd bij voetbalvereniging Argon. Hier hebben
de daders op diverse meerdere manieren geprobeerd
toegang te krijgen. Bij één
van de toegangsdeuren sloegen zij ezelfs en gat in de ruit
en konden de deur vervolgens van binnenuit openen.
Maar niets hielp ze, Argon
heeft namelijk een branddeur en daar kom je niet zomaar doorheen. En dat blijkt
ook. Echt binnen kwamen
ze niet en ook geen buit. Tevens is er die avond/nacht ingebroken in een auto die geparkeerd stond bij de kruising C Beerninckstraat en de
Midrethstraat. Er lag van alles
in de auto, maar er werd alleen een zonnebril en een jas
meegenomen. Een vermomming voor de inbraken bij de
school en Argon?

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
VOOR WAVERVEEN

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

The Money Man was
weer bij de Lindeboom
Mijdrecht – Zaterdag jl zijn van de winkeliers van het winkelweer velen tientallen bezoe- centrum de Lindeboom.
kers van winkelcentrum de Lindeboom verrast door ‘ The Money Man’, die deze dag in het
centrum rondliep. Wat de Money Man daar deed? Wel, iemand
stond bijvoorbeeld op het punt
een heerlijke taart bij de bakker
te kopen en plotseling hoorde hij
of zij: ‘zal ik dat voor u betalen?’
of terwijl iemand in de rij voor de
kassa nog twijfelt of u niet iets te
veel in zijn of karretje had geladen stond daar opeens The Money Man naast en vertelde hij
dat hij de helft van de aankopen
ging betalen. De mensen waren
blij verrast. De hele zaterdag liep
hij her en der samen met zijn assistentes . Weer een mooi gebaar
formatieveiligheid binnen de organisatie te borgen, heeft kunnen gebeuren.”, aldus de brief aan
het college. Wethouder Kiki Hagen heeft hierop direct de raad
per mail geinformeerd. Zij schrijft
hen o.a: “:Gisteren is de gemeente Utrecht, vertegenwoordiger
namens onze regio Utrecht West,
door Samen Veilig Midden Nederland op de hoogte gesteld
van een ernstig datalek. Samen
Veilig Midden Nederland heeft
gemeente Utrecht laten weten
dat zij melding hebben gedaan
van dit datalek bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en dat het datalek inmiddels is gedicht.
De privacy en zorg van onze inwoners moet altijd voorop staan.
Dat dit incident heeft kunnen
gebeuren, is daarom buitengewoon zorgelijk en onacceptabel. Vanzelfsprekend dient dit tot
op de bodem te worden uitgezocht. Als opdrachtgever volgen
wij in samenwerking met de regio Utrecht West en de gemeente Utrecht het onderzoek van Samen Veilig Midden Nederland

nauwgezet. Utrecht gaat met het
bestuur en de Raad van Toezicht
van Samen Veilig Midden Nederland kijken welke acties er nodig zijn om te zorgen dat dergelijke situaties zich in de toekomst
niet meer voordoen. Wij houden
u van verdere ontwikkelingen op
de hoogte.”, was getekend Namens college van burgemeester
en wethouders, Kiki Hagen.
Wethouder Kiki Hagen: “Dit moet
tot de bodem worden uitgezocht”
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

Ambitieus en doelgericht

Regio - Jongeren moeten tegenwoordig steeds beter nadenken
over de keuzes die ze maken wat
betreft opleidingen. Er zijn vele
keuzes te maken en er kan heel
veel in het beroepen- en opleidingsveld. Dat er veel te kiezen is,
is aan de ene kant leuk en aan de
andere kant heel lastig.
Op RKSG Thamen is er ook veel
keuze in welke richting je op wilt,
welke vakken je leuk en interessant vindt en er is veel ruimte om

op het ROC om daarna naar De
Breitner Academie te gaan waar
ze haar docentenbevoegdheid
voor Beeldende Vorming wil halen. Ondanks haar leeftijd, ze is
15, is Amber erg geïnteresseerd
in alles wat met vormgeven, ontwerpen en Kunst en Cultuur te
maken heeft. Naast dat ze op
school het examenvak Beeldende
Vorming volgt, is ze in haar vrije
tijd vaak bezig met tekenen, schilderen, fotografie en muziek.

maakte een afspraak en vertelde
de fotograaf precies hoe ze op de
foto gezet moest worden.
Voor haar deelname aan de
Kunstbende stuurde zij haar schilderijen ‘Mandela’, ‘War in my mind’
en ‘Commotie’ in. Mandela maakte zij vanwege haar respect voor
het werk en de strijd die Mandela
leverde voor gelijkheid van mensen. War In My Mind is een complexer werk, in eerste instantie
is het een behoorlijk abstract en

STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

laat je meenemen door de kleuren en lijnen zonder oordeel, zonder woorden, zonder mening”.
Op 8 mei is de beoordeling van
haar examenwerk dat getoond
wordt in een expositie op RKSG
Thamen waaraan alle leerlingen
die Beeldende Vorming volgen
aan mee doen.

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

COLOFON

je eigen talent te ontwikkelen.
Amber Mersmann is een jonge
ambitieuze leerling die haar keuze heeft kunnen maken, weet wat
ze later wil worden en hoe ze dat
wil gaan bereiken. Na het behalen van haar diploma op Thamen
gaat ze Media Vormgeving doen

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Op Thamen volgde ze in de eerste en tweede klas de talentlessen Arts en Media waar zij leerde omgaan met programma’s zoals bijvoorbeeld Photoshop. Mede dankzij deze lessen en de aandacht die er op Thamen is voor
Kunst en Cultuur heeft Amber
haar talenten kunnen ontdekken
en ontplooien.

explosief werk. Als je wat langer
kijkt zie je soldaten en oorlogstaferelen. Dit werk is tweeledig, vertelt Amber, aan de ene kant gaat
het over het nare en donkere van
oorlog op de wereld en tegelijkertijd over de onrust die ze soms
in haar eigen hoofd ervaart. Dit
klinkt zwaarder dan het is, stelt ze
ons gerust: “ik wil gewoon veel en
kan niet alles tegelijk en dus moet
Eindexamen
ik keuzes maken en dat vind ik
Momenteel werkt ze hard aan soms lastig”.
haar examenopdracht voor Beeldende Vorming en tegelijkertijd Grappig
doet ze mee aan de talentenwed- Een grappig en brutaal schilderij
strijd Kunstbende. Voor haar exa- is Commotie, een kleurrijk geheel
menopdracht met thema Iden- met een blote borst, het schilderij
titeit is Amber een fotoserie aan hangt ook nog eens scheef. Hier
het ontwikkelen waarin ze haar worden veel heilige huisjes van
diverse karakters uitbeeldt. Om de kunstwereld omver geschopt.
een van haar karakters uit te beel- Zelf zegt ze over dit werk: “Kijk
den zocht zij contact met de Uit- naar mijn kunstwerk, kun je het
hoornse fotograaf Richard Hey- zien? Weet je zeker dat wat je ziet,
ne, dat hij ook nog een klassieke hetgeen is wat je denkt te zien?
Buick Skylark heeft was geen toe- Denk rustig na, kijk naar mijn
val. Amber wilde in deze auto een werk en oordeel eens niet. Kijk
van haar karakters uitbeelden. Ze iets verder dan je neus lang is en

Amicitia ontroert met de
Johannes Passion
BSO Parkieten bakt
taarten voor Maria Oord
Vinkeveen - Donderdag 11 april
was geen gewone dag voor de
kinderen van BSO Parkieten, op
het programma stond namelijk taarten bakken! Deze taarten werden niet gebakken voor
de kinderen, maar voor de bewoners van Maria Oord. Rondom
Pasen wilden wij de bewoners in
het zonnetje zetten. ’s Middags
zijn we met 14 kinderen en 3 taarten naar het naastgelegen Maria

Oord gelopen. De ouderen waren erg blij met onze komst, na
een glaasje appelsap werd er gezamenlijk gedanst en gezongen.
Er werd afgesloten met het liedje
‘’pasapas’’ van Kinderen voor Kinderen. De kinderen vonden het
een erg leuke ervaring. De volgende dag hebben de ouderen
genoten van onze taarten, wat
ons betreft voor herhaling vatbaar!

Zaterdag Open Golfdag
bij Golfcentrum Uithoorn
Regio - Op zaterdag 20 april is de
jaarlijkse Open Golfdag weer op
het Golfcentrum Uithoorn, naast
Sportcentrum Amstelhof. Deze
zaterdag kan je de hele dag even
binnenlopen om eens te kijken of
een bal te slaan. Je kan om 11.00,
13.00 en 15.00 uur een gratis introductie les volgen om kennis te
maken met golf.
Ook start, met het steeds mooiere wordende weer, de Zomeravondcompetitie weer. Elke don-

derdag kan je mee doen. Je kan
afslaan tussen 17:00 tot 18.30 uur.
Zoals ook vorig jaar bleek is deze gezellige en laagdrempelige
competitie een leuke manier om
je routine en ervaring met golfen
te vergroten. Je hoeft echt niet als
een pro te kunnen golfen om een
keertje mee te doen.
De kosten zijn voor leden €2,50
en niet-leden. Voor meer info:
zie de advertentie elders in deze
krant.

Regio - In de sfeervolle Johannes
de Doperkerk in Mijdrecht/Wilnis
met haar prachtige gebrandschilderde ramen gaf COV Amicitia
vrijdagavond 12 april haar traditionele uitvoering van de Johannes
Passion van J.S. Bach.
De koralen, mooi en doorleefd
gezongen en de felle en snelle
volkskoren, die uitstekend werden vertolkt, maakten diepe indruk. De Mattheüs Passion mag
dan bekender zijn dan de Johannes Passion, maar de ingewikkelde volkskoren vragen eveneens
veel inzet en studie van de koorleden. Geboeid werd geluisterd
naar het openingskoor: “Herr unser Herrscher” dat ons meteen
raakte. Prachtig klonk de bas-aria
“Mein teurer Heiland”, gezongen
door Willem de Vries, omlijst met

ingetogen koorzang. Hij vertolkte met zijn warme bas ook de rol
van Pilatus.
Een harmonieus koppel vormden
de Evangelist Gerben Houba en
de Christus Ronald Dijkstra, die
op overtuigende wijze hun partij
ten gehore brachten. Opvallend
was dat Ronald Dijkstra alles uit
het hoofd zong. Het Promenadeorkest zorgde voor een vakkundige begeleiding, hetgeen zeer
muzikaal ondersteund werd door
Eric Jan Joosse op het fraaie kistorgel.

Sopraan
De sopraan Leonie van Veen zong
de aria “Ïch folge dir gleichfalls.”
met veel expressie en overtuiging en de alt Yvonne Kok, die inviel voor de zieke Martine Straes-

ser, imponeerde in de aria “Es
ist
vollbracht.”Indrukwekkend
klonken het “Ruht wohl” en het
koraal”Ach Herr lass dein lieb’Engelein” waarmee de avond besloten werd.
Alle lof voor dirigent Toon de
Graaf, die koor en orkest zeer vakkundig en bezielend leidde, wat
in deze kerk, waarbij de afstand
tussen koor en dirigent groot is,
een ware prestatie mag worden
genoemd.Amicitia kan terugzien op een bijzonder mooi concert dat door het publiek zeer gewaardeerd werd met een langdurig, enthousiast applaus.
Het volgend concert van Amicitia
is op vrijdag 22 november in Uithoorn. Dan wordt “Ein Deutsches
Requiem” van Johannes Brahms
uitgevoerd.

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 16.400
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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LEZERSPOST

De Ronde Venen Pas

Duidelijkheid over
1 minuut winkelen

Lenterit brengt 5000 euro op voor Stichting Hoogvliegers
De Ronde Venen - De vijftiende Lenterit die afgelopen zondag
plaatsvond, was met zo’n 185 deelnemers verdeeld over 77 equipes,
is succesvol verlopen. Er waren
weer veel mooie auto’s aanwezig
zoals Lotus, Volvo, Triumph, Mercedes, Jaguar, Ferrari en nog vele
andere. Door deel te nemen steunden de equipes het goede doel
Stichting Hoogvliegers. De route

die startte bij Hotel Mijdrecht Marickenland was te volgen uit een
routeboek met een “stripverhaal”
van bolletjes en pijltjes waarmee
de deelnemers hun weg moesten zien te vinden en onderweg
een aantal vragen moesten beantwoorden. De eerste prijs (Meevliegen vanaf Hilversum) ging naar
team M. van den Eijnden equipe
28. De tweede prijs (een ICE watch

Column van het Inwonerscollectief DRV

Inwoners die blij zijn

In deze column komen we misschien niet altijd even vrolijk
over en lijkt het misschien dat we als inwoners een beetje aan
het zeuren en zuurpruimen zijn. Maar dat is het laatste wat we
willen. We streven namelijk naar een gemeente waar de inwoners heel blij zijn. Een gemeente waar inwoners de ruimte krijgen om allerlei zaken zelf op te gaan pakken en waar we het
vooral samen doen. Waar de lokale overheid ruimte geeft en
trots is op zijn inwoners. Maar bovenal een gemeente waar inwoners blij zijn!
Positieve energie als
inwoners onder elkaar
Het wordt steeds duidelijker
dat InwonersBedrijven een grote economische impact hebben en iets unieks toe voegen
aan de sociale infrastructuur
van een gemeente. Afgelopen
week waren we op een symposium van inwonersbedrijven georganiseerd door de Landelijke
bewoners organisatie LSA. Deze
organisatie bundelt de stem, de
kracht en de kennis van ambitieuze actieve inwoners. Doelstelling is om samen te werken aan
een toekomst waar inwoners
een beslissende rol kunnen nemen over hun eigen leefomgeving, aangesloten inwonersbewegingen lopen hierin samen
voorop. In innovatieve projecten waarin inwoners de regie
nemen op het gebied van zorg,
leefbaarheid, lokale democratie, wijkeconomie en duurzaamheid. Wij krijgen daar veel
positieve energie van. Met name door de positieve verhalen
van andere inwonersbewegingen in andere gemeentes in het
land. Daar wordt je als inwoner
echt blij van en steunt ons in de
gedachte dat dit de toekomst is
van een ander soort democratie
maar inmiddels ook een nieuwe
economie.

worden. En gek genoeg gaat
het in beginsel juist niet om die
euro’s maar om het sociale karakter. Gelijkwaardigheid en
Saamhorigheid zijn belangrijke
drijfveren in deze sociale sector.

Niet alleen maar subsidie
en giften
De investeringen komen niet alleen uit subsidies en/of giften.
Minder dan tien procent van
de omzet van de inwonersbedrijven die al wat langer actief
zijn komt uit subsidies of giften.
Het grootste deel van de omzet komt uit verhuur, opdrachten voor gemeenten en exploitatie van horeca en vastgoed.
Steeds meer InwonersBedrijven
maken inmiddels winst en ze investeren die opbrengsten weer
terug in de wijk ten gunste van
de inwoners. Ze slagen er ook in
om nieuwe werkgelegenheid te
creëren en inwoners weer in de
eigen leefomgeving aan de slag
te laten gaan. Natuurlijk is er
wel wat hulp van bovenaf noodzakelijk om op te starten en een
InwonersBedrijf in een gemeente echt op de kaart te zetten.
Het blijkt als gemeente en lokale politiek durven te investeren
in deze sector dat ze dat dubbel
en dwars terug kunnen verdienen. Dit kan een win-win voor
iedereen worden. Een kans dus
Een echte sector van en
voor lokale overheid en de invoor inwoners
woners in elke zichzelf respecHet is echt serieuze business terende gemeente.
aan het worden en er wordt dan
ook al gesproken van een nieu- Het gaat ook in De Ronde
we sector. Een sector die de ko- Venen gebeuren
mende jaren explosief zal gaan Het InwonersCollectief DRV
groeien en waar veel werk in te heeft dan ook ten doel om deze
doen en te vinden zal zijn. Zo beweging ook in De Ronde Veworden door de bestaande In- nen te laten landen. We zijn nu
wonersBedrijven in het land bijna 2 jaar bezig om in De Ronal miljoenen euro’s omzet ge- de Venen deze inwonersbewedraaid en zijn er in deze sector ging in gang te zetten en te laal veel betaalde banen waar in- ten integreren in het bestaande
woners een nieuwe baan heb- systeem. We wisten dat het een
ben gevonden. Het is dus al- lange weg zou worden. Voorlang geen clubje van welwil- dat het resultaat zichtbaar zal
lende vrijwilligers meer. Het zijn en we de vruchten als gewordt steeds meer een sector meente kunnen gaan plukken
waar InwonersBedrijven zich- moet er nog wel wat gebeuren.
zelf kunnen bedruipen. Een sec- Voor zo een kanteling is nametor dus die echt mee gaat tellen lijk nogal wat omdenken nodig.
in de nabije toekomst en waarin Lokale politiek, ambtenaren,
steeds meer geïnvesteerd gaat maatschappelijke partners en

van Juwelier van Beek) ging naar
team K. Ross equipe 24, in een
Skoda. De derde prijs (een cadeaubon van Decorette Mijdrecht) ging
naar team M. Reuling, equipe 67 in
een mooie Opel Insignia. De ‘Earlybird’prijs voor vroege aanmelders
(voor 50 euro brandstof bij Haan
Tankstation Mijdrecht) werd door
loting gewonnen door team D. van
de Vliet in een Pontiac. Voor de uit-

vooral inwoners moeten daarvoor willen veranderen in denken en doen. Dat de kanteling
er komt is voor ons allang geen
vraag meer, maar de vraag is
meer hoelang het nog gaat duren voordat we er echt blij van
gaan worden en inwoners er
ook echt profijt van zien.
Het begin is er
We hebben vooral veel achter de schermen gewerkt om
een goede basis neer te zetten.
Veel gepraat met gemeente en
de lokale politiek gevolgd. Kijken hoe de hazen lopen en veel
geleerd. Onze insteek is namelijk om geen tegenbeweging te
worden. We willen juist dat we
van onderaf als inwoners zaken
gaan oppakken. Inwoners moeten een veel prominentere rol
gaan innemen bij de relevante
zaken die er spelen in onze gemeente. Hoewel de lokale politiek en ambtenaren ons nog
niet helemaal kunnen plaatsen
accepteren ze ons nu toch wel.
De eerste steun van bovenaf is
er. Wij kunnen binnenkort door
deze steun ook naar buiten
gaan treden. Een website voor
en van inwoners zal daarin de
eerste stap zijn. Nu is het aan de
inwoners om te gaan aanhaken
en mee te gaan bewegen.
Samen optrekken
Positief is het dat maatschappelijke partners zoals Tympaan-De Baat en de Bibliotheek
ons niet zien als een concurrent. Zij zien de inwonersbeweging als een partner en helpen
ons in onze zoektocht. De volgende stap in het proces is dat
we de reeds bestaande wijk en
buurteams en inwonersinitiatieven, die nu al hele goede zaken organiseren voor de inwoners, gaan opzoeken. Wij willen
graag samen met elkaar optrekken. Zij zorgen namelijk voor de
broodnodige sociale cohesie in
hun eigen omgeving. Het is een
veel gehoord misverstand dat
wij deze betrokken inwonersgroeperingen willen gaan vervangen. In tegendeel dus want
deze voorlopers zijn juist van
groot belang bij het betrekken
van inwoners. Inwonersgroepen die samen optrekken zijn
veel succesvoller in het participatietraject. Het InwonersCollectief DRV wil daar niet meer
en minder dan de verbinder in
zijn en een paraplufunctie in
gaan vervullen waar alle afzonderlijke
inwonersactiviteiten
worden samengebracht. Veel
meer zaken met elkaar gaan delen en samen optrekken geeft
namelijk veel meer inwonerskracht.

slag, foto’s en meer informatie kijk
op www.lenterit.nl. Na afloop van
de Lenterit konden Huub Kluijtmans van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis en presentatrice Myra de Groot
van Myra de Groot entertainment
producties Stichting Hoogvliegers
-ambassadeur Peter Bakker een
cheque van 5000 euro overhandigen.
Foto Andras Fictoor.

de belangrijkste stap in het proces is inwoners betrekken. Actieve en betrokken inwoners
zijn de motor van een goed lopende inwonersbeweging die
echt een toegevoegde functie binnen de gemeente heeft.
Dat is ook wel gelijk misschien
de moeilijkste hindernis die we
moeten nemen. Want hoe krijg
je de inwoner betrokken? Er zijn
uiteraard al een heleboel inwoners die allerlei zaken oppakken
en bezig zijn met initiatieven
die goed zijn voor de inwoners
en onze leefomgeving. Daar is
niet zoveel voor nodig om die te
betrekken. Het zijn vooral de inwoners die nog helemaal geen
interesse hebben in het wel en
wee in hun eigen leefomgeving.
Zij zijn veel moeilijker in beweging te krijgen. Zij zien het nut
om mee te denken en/of mee
te doen nog helemaal niet. We
moeten dus vooral gaan laten
zien, dat het nut heeft als inwoners gaan mee beslissen en zaken vanaf onderaf gaan oppakken. Maar ook vooral laten zien
dat het leuk is om met elkaar
verbonden te zijn en samen een
rol van betekenis te hebben.
Dan komen de feestjes vanzelf
als we onze successen samen
gaan vieren.
Het moet vooral leuk worden
Wat we de komende tijd vooral
gaan doen is informatie geven
en leuke dingen delen met de
inwoners. Denk aan een website waar alle mooie inwonersinitiatieven op te vinden zijn.
Een inwonersmagazine met
mooie inwoners verhalen staat
inmiddels ook op het verlanglijstje en krijgt vorm. Maar ook
met inwoners in gesprek gaan
over allerlei zaken en initiatieven die we samen kunnen gaan
oppakken gaan we organiseren.
We willen inwoners graag gaan
betrekken en ook een podium
geven om zichzelf of hun mooie
initiatief te laten zien.
We hopen dat er dan steeds
meer positieve energie gaat los
komen onder de inwoners. Dat
inwoners willen horen bij de
club waar ze gewoon eigenlijk
al lid van zijn. Want wij zijn inwoner en U ook! En laten we er
samen gewoon één groot feest
van gaan maken in onze mooie
gemeente. Een gemeente waar
we met zijn allen trots op kunnen zijn. Waar we allemaal ons
steentje aan gaan bijdragen.
Dan gaat het echt leuk worden!

Wij zijn inwoners! U ook!?
Bent u inwoner en wilt u als
inwoner, geheel vrijblijvend
en zonder enige verplichting,
meer weten van deze mooie
ontwikkelingen? Stuur een
Inwoners effectief betrekken email naar: drv@inwonerscolDe laatste stap maar ook gelijk lectief.nl

Om duidelijkheid te scheppen
rondom de gewonnen prijs
van de zegelactie van afgelopen december van Shopping
M , nog even de feiten op een
rijtje. De gewonnen prijs van 1
minuut gratis winkelen in gewonnen door een inwoonster
van De Ronde Venen, zij wenst
anoniem te blijven. Zij wilde de

prijs aan de voedselbank doneren. Wij (shopping Mijdrecht),
hebben Wethouder R. Kroon
benaderd, om namens deze inwoonster de prijs te overhandigen aan de voedselbank. Wij
hopen hiermee alle misverstanden weg te nemen.
Shopping Mijdrecht

Voedselbank
In reactie op het ingezonden
stuk van de hr. J.M.A. de Bie
in uw rubriek “Lezerspost” van
10 april jl. wil Voedselbank De
Ronde Venen enige toelichting
geven over de betrokkenheid
van onze donateurs in het algemeen en over de genoemde
1 minuut gratis winkelen actie in het bijzonder. De heer de
Bie ondertekent als betrokken
inwoner en dat valt zeker niet
te ontkennen. Maar betrokken
inwoners, daar kennen we er
wél meer van. Voedselbank De
Ronde Venen ondersteunt 115
gezinnen met een gratis, wekelijks voedselpakket. We doen
dat met 77 onbetaalde vrijwilligers en we zijn daarin volledig
aangewezen op donaties en
schenkingen van kerken, scholen, stichtingen, het bedrijfsleven en van particulieren.

op. Bij AH, Jumbo, Plus en andere retailers mogen we overtollige maar goede levensmiddelen gratis afhalen. Of winkelacties bij ze houden. Alweer
10 jaar ontvangen we rond
de feestdagen meer dan honderd kerstpakketten die worden ingezameld in een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven en particulieren.
Een van die particuliere initiatiefnemers van het eerste uur
is toenmalig gemeenteraadslid
Rein Kroon, inmiddels wethouder. Een mevrouw uit De Ronde Venen won onlangs één minuut gratis winkelen bij AH en
benaderde de wethouder om
de opbrengst met enige publiciteit aan de voedselbank
te schenken. Dit is vooraf aan
ons voorgelegd en afgestemd
mede omdat er nooit een keuze in het soort van producten
Betrokkenheid
is bij het inzamelen van overToen vorig jaar een dure vries- tollige levensmiddelen. De
kast het begaf zei een particu- waarde (€1200) van deze actie
lier: “bestel maar een nieuwe, ik bleek ongeveer gelijk aan één
betaal ‘m wel”. Na de aankoop maand levensmiddelen bijkomaakte hij meer dan het dub- pen om onze pakketten aan
bele aan ons over. Een jonge- te vullen. Een fantastisch redame kocht van haar eerst-ver- sultaat met als bijvangst weer
diende 13de maand 115 maal- een beetje aandacht voor onze
tijden. Scholen steunen ons voedselbank. Betrokkenheid
met inzamelingen en leerlin- en positieve publiciteit. Het
gen van het Veenlanden Col- eerste is blijvend noodzakelijk
lege helpen ons bij winkelac- en het tweede mag altijd.
ties. Kerken zamelen geld of Elke week? Ja hoor, wij zijn 52
levensmiddelen in en er zijn weken per jaar geopend...
stichtingen die ons in alle stilte
bijstaan om onze operationele Namens Voedselbank
kosten te dekken. De Lions zet- De Ronde Venen,
ten zich voor ons in en dat le- Arie van Bergen
vert dan een half jaar aan koffie secretaris
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1452711, 8-4-2019, Kat, Mika, poes, EUROPESE KORTHAAR OF
HUISKAT, CYPERSROOD met WIT. Wit onder de mond, kin en
bef. Aan de oortjes kan je zien dat ze gevochten heeft. Heeft
een apart laag praat miauwtje. Winkeldijk, Vinkeveen.
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SAVE/VeiligThuis

Onzorgvuldig
In 2017 waren er meerdere publicaties bij RTV Utrecht over divers gevallen waarbij Veilig Thuis
onzorgvuldig zou hebben opgetreden. In 2018 heeft de Hogeschool Utrecht een onderDe Ronde Venen - In februari en ouderenmishandeling. Vei- zoek naar het functioneren van
heeft de ChristenUnie-SGP een lig Thuis werkt landelijk en be- SAVE uitgevoerd waarin een aangroot aantal vragen gesteld over staat uit 26 regionale organisa- tal aanbevelingen en verbeterde gang van zaken rondom SAVE ties. In opdracht van de Utrecht- punten worden genoemd. Dit al/ VeiligThuis. Vorige week zijn se gemeenten maakt Veilig Thuis les was voor ons aanleiding om
die vragen door het college uit- Utrecht onderdeel uit van Sa- vragen over SAVE/Veilig Thuis
gebreid beantwoord. Tegelijker- men Veilig Midden-Nederland. te stellen. De beantwoording is
tijd kwam naar buiten dat bij de- SVMN maakt gebruik van een uitgebreid en, voor zover wij na
ze organisatie een groot data- SAVE-team (Samenwerken aan kunnen gaan, zorgvuldig. Op
lek is geconstateerd. Dat is aan- Veiligheid), waarin zij sinds 2015 een aantal onderdelen willen
leiding voor ons om het colle- samenwerken met o.a. de Wil- we het gesprek met de wethouge te vragen in overleg met an- liam Schrikker Stichting Jeugd- der nog wel een vervolg geven.
dere betrokken gemeenten een bescherming & Jeugdreclasse- Desondanks dient de Christendiepgaand onderzoek te laten ring, het Leger des Heils Jeugd- Unie-SGP in de raad van 18 feuitvoeren. Veilig Thuis is het ad- bescherming & Reclassering en bruari toch een motie in waarvies- en meldpunt voor huise- de Raad voor de Kinderbescher- in we heb college vragen om “in
lijk geweld, kindermishandeling ming.
overleg met de andere betrok-

ken gemeentes/portefeuillehouders tot een gezamenlijk onderzoek te komen als genoemd in
de overwegingen (met betrekking tot de bejegening van ouders en omgang met de kinderen, de communicatie, juistheid
van handelen en de geschiktheid
van de daarbij toegepaste kennis
en deskundigheid, omgaan met
data en informatie, onderlinge
doorverwijzing tussen SAVE en
Veilig Thuis)”. Hoewel het college
in haar beantwoording aangeeft
geen aanleiding te zien voor een
eigen onderzoek heeft de fractie gisteren na langdurig beraad
toch het besluit genomen om via
die motie dat onderzoek te vragen. De directe aanleiding voor
de ChristenUnie-SGP is het genoemde datalek, waarmee de
twijfel over SAVE/VeiligThuis verder is toegenomen.

Innovatief concept
Het
appartementengebouw
wordt geheel gebouwd uit prefab elementen. De hoogwaardige kant-en-klare bouwdelen zoals fundering, vloeren, gevels,
dak en trap, maar ook badkamer, toilet, meterkast en installaties worden plug&play op de
bouwplaats gemonteerd. Hierdoor kunnen de duurzame appartementen in een korte tijd
worden gebouwd. Het gebouw
wordt drie woonlagen hoog en
voorzien van een lift. Alle woningen liggen rond een portiek en kijken aan verschillende
kanten uit over de omgeving.
Zo blijft het een compact gebouw met ruimte voor groen eromheen. De begane grond woongeveer 75m2 wekken net zo- ningen hebben een tuin met
veel energie op als nodig is voor een haag eromheen, de woninde verwarming en ventilatie van
de woningen. “We zijn blij dat we
na een lange aanloopperiode nu
kunnen starten met de bouw van
de levensloopbestendige woningen in Vinkeveen. Een mooie aanvulling op het woningaanbod in
De Ronde Venen, waarbij huurders die een sociale huurwoning
achterlaten voorrang krijgen. Zo
proberen we tegelijkertijd ook de
doorstroming op gang te brengen”, zei Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest) bij
de ondertekening van de overeenkomst met Fons Pompe en
Ralf Dressel, directeuren van bouwer Bébouw Midreth, onderdeel
van Koninklijke VolkerWessels.

gen op de verdiepingen krijgen
een ruim balkon. Op de begane
grond komt naast de entree een
bergingencomplex met ruimte voor scootmobielen. De definitieve huurprijzen staan nog
niet vast, maar het worden in ieder geval sociale huurwoningen
met een netto huur van maximaal 720 euro.

ChristenUnie-SGP pleit voor
gezamenlijk onderzoek

Nieuw in Mijdrecht:

Groencentrum De Graaff
Mijdrecht - Hovenier Harry de
Graaf uit Vinkeveen (van Tuinservice De Graaff ) heeft zijn activiteiten uitgebreid met het openen van een ‘Groencentrum’ in
Mijdrecht, gevestigd in een van
de business units aan de Nijverheidsweg 18-C11. De officiële
opening vond plaats op 4 april
jl. en Harry koppelde er meteen
maar een Open Huis aan vast wat
een dag later een vervolg kreeg.
Hij had al zijn klanten een bericht
gestuurd om vanaf 17.00 uur een
kijkje te komen nemen in zijn
groencentrum en ter gelegenheid van de feestelijke opening al
doende te genieten van een. hapje en een drankje. Die hebben er
volop gebruik van gemaakt. Een
groencentrum is iets anders dan
een tuincentrum? Harry: “Ja, het
verschil zit hem in het brede aanbod van mijn activiteiten. Ik richt
mij naast tuinaanleg en renovatie
nu ook op exclusief groen voor
tuin en interieur, waaronder veel
mediterrane planten, winterharde palmen, olijfbomen en dergelijke. Alles voor met name de exclusieve tuin alsook mooie bloemen en planten voor binnen.
Maar geen secundaire artikelen
als bijvoorbeeld vogelhuisjes,
kerstverlichting, visvoer en dergelijke, om maar wat te noemen.
De tuin is voor mij de basis, waartoe behoren tuinaanleg en onderhoud, aanpassingen, sierbestrating, beschoeiing en metselwerk, het plaatsen van schuttingen, aanleg van terrassen, carports, beplanting enzovoort.
Daar heb je ook machines en materialen voor nodig en ook die
heb ik voorhanden.”

lieren als de zakelijke markt hier
ook op locatie komen om afspraken te regelen, kiezen uit beplanting, of hun wensen kenbaar maken. Dat geldt voor mijn vaste
klanten maar ook voor nieuwe als
die belangstelling hebben voor
mijn activiteiten. Dat is vrijblijvend en iedereen is altijd van harte welkom.” Aldus Harry die zijn
groencentrum ziet als een nuttige aanvulling op zijn hoveniersactiviteiten. Het groencentrum is
geopend vrijdagsmiddags vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur en op
zaterdagmorgen van 07.00 tot
13.00 uur of op afspraak voor een
ander tijdstip. Men kan het gekochte zelf meenemen of op verzoek het aan huis laten afleveren.
U belt Harry op zijn 06-23138843
voor de mogelijkheden of stuurt
hem een e-mail: info@tuinservicedegraaff.nl.

Tuinservice De Graaff
Harry de Graaf is al jaren met zijn
tuinservice een bekende in de
hoveniersbranche met zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers binnen en buiten De Ronde Venen. Harry werkt van huis
uit, is flexibel in werktijden, communicatief en klantvriendelijk.
Bijkomend voordeel daarbij is dat
hij tegen concurrerende tarieven
kan werken omdat hij nauwelijks
‘overhead’ heeft. Dat scheelt al
gauw een slok op een borrel. Beplanting wordt door hem deskundig uitgevoerd waarbij hij samenwerkt met een aantal vaste
kwekerijen voor de levering van
bloeiende (vaste) planten, eenjarig goed, struiken, heesters en
bomen, waaronder nu ook exclusief groen. Sterke betrokkenNuttige aanvulling
heid met het ‘groene wereldje’,
Het meeste doet Harry in eigen honderd procent inzet en goebeheer, maar indien nodig huurt de afspraken maken met de ophij voor bepaalde werkzaamhe- drachtgever staan bij hem hoog
den ook wel collega’s in. Zelf blijft in het vaandel. Waar Harry zich
hij altijd het aanspreekpunt voor ook op richt is kantoorbeplanopdrachtgevers. “Omdat ik mij ting, het onderhoud en de veruitsluitend richt op aanleg van zorging daarvan alsook het bijbetuinen - waaronder ook exclusie- horend groen rondom het pand.
ve beplanting en groen voor het Juist op dit terrein heeft hij in de
interieur, heb ik gekozen voor achterliggende jaren een grote
de naam ‘groencentrum’. Daarbij mate van kennis en ervaring opkan ik collega hoveniers ook van gedaan. Hij kan planten voor kandienst zijn als die exclusief groen toor leveren, plaatsen en op verwillen of van mijn diensten ge- zoek ook regelmatig onderhoubruik willen maken. Aan de an- den. Kortom, de Graaff is een
dere kant kunnen zowel particu- veelzijdig hovenier.

Succesvolle voorlichtingsdag artrose en lifestyle
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
13 april swingde het bij PK sport
in Vinkeveen de pan uit. VB fysio,
onder leiding van fysiotherapeute Charissa van Bruggen, hield een
voorlichtingsmiddag over artrose. Meer dan 200 geïnteresseerden kwamen luisteren, waardoor
er op de valreep nog vele stoelen
bijgehaald werden. Diana Lucassen, huisarts van praktijk de Heuvelink, trapte de middag af met

een presentatie over het nieuwe
Medisch Centrum Vinkeveen wat
op dit moment gebouwd wordt
op het Tuinderslaantje in Vinkeveen. VB fysio gaat daar ook haar
intrek nemen, naast haar huidige vestiging bij PK sport. Hierdoor kan de samenwerking van
de huisartsen met VB fysio nog
beter vormgegeven worden, zoals
dat nu al gebeurt bij artroseklachten. In het gezondheidscentrum

Huurappartementen aan
de Futenlaan
Vinkeveen - Op 8 april hebben woningcorporatie GroenWest en Bébouw Midreth de realisatieovereenkomst ondertekend voor 16 sociale huurappartementen aan de Futenlaan
in Vinkeveen. Naar verwachting
wordt rondom de bouwvak gestart met de bouw van het appartementengebouw. De vaart
zit er in bij de ontwikkeling van
de 16 appartementen aan de Futenlaan. Eind 2018 is de ontwikkelovereenkomst ondertekend
en de realisatieovereenkomst
is nu een feit. Alle appartementen worden levensloopbestendig, ofwel geschikt voor senioren
en voor wie zorg aan huis nodig
heeft. De gasloze, energieneutrale driekamerappartementen van

Palmpasen bij Gerardus Majella
Mijdrecht - In de traditie van
Palmpasen (zondag 14 april)
hebben de kinderen van groep 1
en 2 van Sterrenschool Driehuis

komen naast de huisartsen en fysiotherapie ook verloskunde, podotherapie, diëtiek, een prikpost,
psychologische
hulpverlening,
osteopathie,dermatologie, reumatologie, en een buitenpoli van
het Amstelland ziekenhuis.

op vrijdag 12 april, na een gezellig gezamenlijk koningsontbijt,
hun Palmpaasstok versierd. Aan
deze stok hangen symbolen die

te veel? Zou zeker kunnen, maar in
ieder geval heeft u als patiënt dan
ruime keus!” Lonneke Hegeman,
huisarts van praktijk de Beuk, gaf
een presentatie over de rol van de
huisarts bij artrose. Hierna kreeg
Charissa van Bruggen, fysiotherapeute, alle voetjes van de vloer
Nieuw
met een spetterend betoog over
In het nieuwe centrum zal ook een het nut van bewegen bij artronieuwe apotheek vestigen, Apo- se. Afsluiter was orthopeed Danitheek de Vink. Uitgelegd werd dat el Hoornenborg van de Xpert clide huidige apotheek Boots blijft nic, die vertelde over operaties
bestaan. “De derde apotheek die bij knie- en heupartrose. Na afbinnenkort opent in de voormali- loop werden de stands van diverge Blokker zagen we niet aanko- se zorgverleners goed bezocht, en
men,” grapte huisarts Lucassen: “Is ging iedereen met een goed gedrie apotheken in Vinkeveen niet vulde goodie bag naar huis.

Planning
Naar verwachting wordt rondom de bouwvak gestart met de
bouw van het appartementengebouw. De verwachte bouwtijd is ongeveer zes maanden. De toewijzing verloopt via
WoningNet en start rond de zomervakantie. Bij de toewijzing
krijgen huurders die een sociale huurwoning achterlaten in De
Ronde Venen voorrang.

eel wat lekkers. Traditioneel werd
er met deze stokken een optocht
gelopen door de kerk, gezegend
verwijzen naar het Paasverhaal door de pastoor en daarna aan
zoals bijvoorbeeld de (brood) een opa of oma gegeven. Nahaan bovenop, de groene takjes, tuurlijk willen de kleuters na het
de slinger, de eieren en eventu- versieren van hun palmpaasstok
ook een optocht lopen. Dus werden de bewoners van Gerardus
Majella verrast door de zingende
kinderen. Vol trots lieten zij hun
mooi versierde stok zien. Na een
aantal liedjes ging de optocht
verder naar het Schaepmanplantsoen en de seniorenwoningen naast de school om ook daar
de mensen te verrassen met hun
gezang. Het bezoek aan Gerardus Majella was dit jaar een beetje speciaal, het was namelijk de
laatste keer dat de kinderen met
hun palmpaasstok hier op visite
kwamen. Volgend jaar zitten de
bewoners immers in het nieuwe gebouw en is het helaas te
ver lopen voor de kinderen met
hun stok. Mogelijk dat een collega school dit van de Driehuiskinderen overneemt.
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Nieuwe eigenaar De Kom
Mijdrecht – Afgelopen week zijn
de bewoners van De Kom geinformeerd over de nieuwe eigenaar van het appartementencomplex in het centrum van
Mijdrecht. De leden van de bewonerscommissie hadden al eerder
kennis gemaakt met Michel van
Oostvoorn, portfolio manager
Apollo Zorgvastgoedfonds, die
namens de nieuwe eigenaar aanwezig was bij de commissievergadering eind maart. Zonnehuisgroep Amstelland startte najaar
2018 het verkoopproces. Maan-

Daglichtinval
Daglichtinval bij alle units in combinatie met kiepramen maakt deze nieuwe bedrijfsunits bijzonder
geschikt voor een ondernemer
die behoefte heeft aan ruime be-

drijfs- en kantoorruimte die tegelijk een visitekaartje is voor de onderneming. Door de ligging van
het complex kan gekozen worden voor zicht op de Vermogenweg of op vergezichten over de
weilanden. De eerste trotse eigenaren kijken uit naar de oplevering. Zij hebben uiteenlopende
bedrijfsactiviteiten. De units blijken ook als belegging aantrekkelijk te zijn. Tom Gunther, directeur
van A2 Bedrijfsmakelaars is verheugd dat zijn bedrijf namens de
ontwikkelaar de verkoop van deze units mag begeleiden. “ Met de
realisatie van dit complex wordt
voorzien in de vraag naar grotere en hoogwaardige bedrijfsunits.
Aangezien dit complex op dit
moment de enige nieuwbouwontwikkeling is in de wijde omtrek verwachten we veel belangstelling.”
Veel bedrijvigheid
In Gemeente De Ronde Venen is
Mijdrecht de grootste kern met
veel bedrijvigheid. Met de toename van het aantal ZZP-ers, kleinere ondernemingen en franchiseorganisaties is de behoefte aan een eigentijds nieuw pand
gerechtvaardigd. Als u meer wilt
weten, bent u in de maanden
april en mei elke woensdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur welkom bij A2 Bedrijfsmakelaars aan
de Veenweg 158a in Mijdrecht. A2
Bedrijfsmakelaars is te bereiken
onder telefoonnummer 0297231050 of per mail info@a2bedrijfsmakelaars.nl. A2 Bedrijfsmakelaars is actief in het werkgebied van Breukelen tot SchipholRijk en biedt een gevarieerd aanbod voor investeerders en ondernemers.

Zorg aan huis
Het kantoor van Zonnehuis Wijkverpleging in De Ronde Venen
blijft gehuisvest in De Kom en het
wijkteam zal de bewoners van
het appartementencomplex zorg
aan huis blijven bieden. Samen
met de nieuwe eigenaar bekijkt
de Zonnehuisgroep ook naar andere mogelijkheden om oudere
bewoners van De Kom te ondersteunen.

Nieuwe seizoen Scau
veelbelovend en afwisselend

Eerste paal geslagen voor
nieuwbouw bedrijfsunits
Mijdrecht - Aan de Vermogenweg In Mijdrecht is de bouw van
18 hoogwaardige bedrijfsunits
gestart. De eerste paal is geslagen en het complex wordt naar
verwachting eind 2019 opgeleverd. Het duurzame complex
wordt gerealiseerd op het laatste uitbreidingsgedeelte van het
bedrijventerrein, het ‘werkeiland’ genaamd. Op de markt van
bedrijfsmatig vastgoed is sprake van een zekere schaarste en
meer in het bijzonder op het gebied van bedrijfsunits. Bouwbedrijf Vesting Bouw uit Beverwijk tekent voor de realisatie van
het complex. “We zijn er trots
op dat we dit mooie complex in
Mijdrecht mogen bouwen, dat
doen we met veel aandacht en
daar maken we het verschil” aldus
algemeen directeur Dennis Honkoop. Aan de uitstekend bereikbare en strategisch gelegen Vermogenweg wordt iedere koper
de trotse eigenaar van een riante
unit. De units worden gebouwd
met duurzame materialen. De afmetingen zijn ca. 92 m² op de begane grond, half of geheel voorzien van een verdiepingsvloer,
uitgerust met een elektrische
overheaddeur met separate loopdeur. Bij een unit horen 2 of 4 eigen parkeerplaatsen. De hoekunits beschikken over een tweede
loopdeur naar een eigen buitenruimte van ca. 30 m². (Voor artist
impression zie advertentie elders
in dit blad).

dag jl, 16 april is de Kom van de
nieuwe eigenaar.

Regio – Tijdens het laatste evenement van het afgelopen seizoen – het bezoek van de Minister
van Enthousiasme aan Uithoorn
– heeft de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) haar
plannen voor het seizoen 20192020 wereldkundig gemaakt. Het
nieuwe seizoen is weer veelbelovend en afwisselend. Het openingsconcert wordt gegeven
door Cor Bakker en Gerard Alderliefste, het slotconcert door het
Hexagon Ensemble. Graag geziene gast Helena Basilova neemt
haar muzikale vriendinnen mee
en cabaretière Lonneke Dort debuteert. Twee verhalenvertellers (Eric Borrias en Hans Boland)
prikkelen de fantasie, Corde Vocali bezingt het mysterie van Kerst
als voorgaande jaren, weer enke- en aanstormend talent Alexander
le bekende meezingers verwach- Warenberg (cello) zet het Beethoten. Dit jaar brengt het ROM-koor venjaar 2020 muzikaal kracht bij.
ook enkele stukken uit Titanic. De
muzikale leiding van dit feeste- Locatie: De Schutse
lijke concert is in handen van di- Sinds het najaar van 2018 vinden
rigent Ferdinand Beuse, de be- de activiteiten van de SCAU plaats
geleiding van pianist James Pol- in De Schutse, vlakbij winkelcenlard. U bent van harte uitgeno- trum Zijdelwaard. Iedereen heeft
digd dit gratis concert mee te ma- snel de weg naar deze nieuwe loken. De aanvang is om 12.30 uur catie kunnen vinden, sterker nog,
en het programma duurt tot on- het bezoekersaantal is flink gestegeveer 13.30 uur. De kerk is open gen! In 2018 waren er 15% meer
vanaf 12.00 uur.
bezoekers dan in 2017 en zijn
er ruim 20% meer abonnementen verkocht. Musici en artiesten vinden het fijn dat ze ongestoord kunnen repeteren en roemen de akoestiek van De Schutse, die weliswaar anders is dan
die van de Thamerkerk, maar zeliefde, maar een lied dat een aan- ker niet slechter. Bezoekers waartal waarden benadrukt dat de Ne- deren de extra ruimte in de garderlandse samenleving verheft. derobe en tijdens de pauze (veel
Het is verrassend hoe de dichter in zitjes!). Voor mensen met een gede opbouw van de coupletten een hoorapparaat is er een professioboodschap doorgeeft die vandaag nele ringleiding aanwezig, vraag
de dag nog zeer actueel is. Belang- er gerust naar bij binnenkomst.
stellende zijn van harte welkom ad
€ 2,50 p.p. Deze lezing wordt ge- Bewezen en aanstormend
houden in gebouw Irene, naast de talent
Janskerk. Aanvang 20.00 uur.
Behalve aan ‘oude rotten’ in het
vak, zoals Cor Bakker, Gerard Alderliefste, Helena Basilova, Eva
van Grinsven, Francine Vis en de

Koningsdagconcert
ROM-Koor
De Ronde Venen - Op zaterdag
27 april organiseert de Oranjevereniging Mijdrecht weer het populaire Koningsdagconcert in de
Janskerk. Inmiddels is het een traditie geworden dat het Rom-koor
hieraan haar medewerking verleent. Na het gezamenlijk zingen
van het Wilhelmus mag u weer
een bijzonder afwisselend programma verwachten. Behalve
luisteren naar bekende en minder bekende stukken uit het repertoire van het koor kunt u, net

Lezing bij vrouwenbeweging
Passage
Mijdrecht – Woensdag 25 april organiseert de Vrouwenbeweging
Passage uit Mijdrecht weer een
lezing. Deze keer wordt deze verzorgt door Akki en Cees Visser uit
. Deze lezing hoopt bij te dragen
tot het inzicht dat het Wilhelmus
een uniek volkslied is, dat de Nederlanders zouden moeten koesteren. Niet een volkslied dat overloopt van overdreven vaderlands-

leden van het Hexagon Ensemble, biedt de SCAU ook dit seizoen weer een podium aan ‘Rising Stars’ zoals cabaretière Lonneke Dort met haar eerste middagvullende programma ‘Na de
lieve vrede’ en cellist Alexander
Warenberg, die in maart 2020 in
de serie Jonge Nederlanders in
het Concertgebouw te Amsterdam optreedt maar eerst naar
Uithoorn komt. Bijzonder is dat
er twee verhalenvertellers langskomen: Eric Borrias met zijn bewerking van het boek van Jonas Jonasson ‘De honderdjarige man die uit het raam klom en
verdween’; en Hans Boland met
het verhaal ‘De sneeuwstorm’ van
Alexandr Poesjkin. Hij wordt muzikaal begeleid door accordeonist
Oleg Lysenko. Het kerstconcert
vindt plaats op 15 december en
wordt gegeven door de dertien
zangers en zangeressen van vocaal ensemble Corde Vocali, die in
december 2017 al eens eerder optraden in de Thamerkerk.
Informatie en kaartverkoop
Abonnementen en losse kaarten zijn nu al te koop via de website van de SCAU: www.scau.nl.
Er is keuze uit een abonnement
voor acht, zes of vier evenementen/concerten. Omgerekend ligt
de toegangsprijs dan altijd rond
€10,- voor 65-plussers nog minder! Een losse kaart kost €15,-;
jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts €7,50. Geen geld voor
wat er geboden wordt. Zo zorgt
de SCAU al sinds jaar en dag voor
een kwalitatief hoogstaand aanbod van kunst en cultuur tegen
een lage prijs, om jong en oud de
mogelijkheid te bieden om in de
eigen woonplaats te genieten van
professionele musici en artiesten.

Geef je op voor gratis 65
plussers oranje brunch

Afscheid van brandweerman Teus van Soest
Wilnis - Teus van Soest is vorige week erelid geworden van De
Vrijwillige Brandweer Wilnis. Na
jarenlange inzet voor de Wilnisse Brandweer is het nu genoeg
geweest, aldus Teus. Tijdens de
jaarlijkse ledenvergadering werd
Teus bedankt door de voorzitten Dennis Plant voor zijn inzet
bij post Wilnis. Door zo een lange tijd bij de brandweer actief te
zijn geweest, is hij erelid geworden van de vereniging. Namens
de vereniging willen zij Teus bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Vinkeveen – Het Oranje Comité
Vinkeveen en de Lions Vinkeveen
en Waverveen organiseren al een
aantal jaren voor de 65 plussers
tijdens Koningsdag een brunch
met toebehoren. Dankzij medewerking van de Albert Heijn Vinkeveen zal er, tijdens Koningsdag,
aan deze oudere groep inwoners
wederom een ochtend georganiseerd om koffie met iets lekkers aan te bieden en na een optreden van Brassband Concordia
een kopje soep met 1 broodje te
serveren.
In de grote zaal van het Dorps-

huis worden 65 plussers uitgenodigd om hier (gratis) aan deel
te nemen. Zorg dat u zich tijdig,
aanmeldt bij de Albert Heijn in
Vinkeveen aan de Herenweg, dit
vanwege de beperkte zitplaatsen. Tijdens deze brunch en de
verdere dag zullen oude Vinkeveense filmpjes worden getoond
op twee grote projectieschermen, dit met dank aan de Regiobank. Om 12.00 uur zal Brassband
Concordia een aubade geven. De
65 plus hap&snap brunch begint
om 11.00 uur in de grote zaal van
Dorpshuis de Boei.

Deze acties verstop je niet!

Paasvoordeel bij Renault
dealer Nieuwendijk
Aalsmeer - Tot en met maandag
22 april (Tweede Paasdag) vier
je de lente tijdens de excellente
weken bij Renault Nieuwendijk.
Als je nu kiest voor een nieuwe
Renault, profiteer je op alle modellen van extra paasvoordeel
dat kan oplopen tot wel 2.800 eu-

ro. Daarnaast kun je ook rekenen
op een extra aantrekkelijke inruilprijs voor jouw huidige auto.
Naast heel veel voordeel, staat
binnenkort de nieuwe Renault
Twingo bij Nieuwendijk in de
showroom! De nieuwe Twingo heeft een aangepaste grille

en koplampen met geïntegreerde C-vormige LED-dagrijverlichting. Ook heeft de nieuwe Twingo
twee nieuwe carrosseriekleuren:
Jaune Mango en Blanc Quartz. Je
rijdt de nieuwe Renault Twingo al
vanaf 12.390 euro.
Er is altijd een Renault die bij
jouw leven past Wordt het de
Renault Captur, een modieuze SUV waarmee je gemakkelijk door het drukke stadsverkeer
manoeuvreert? Of kies je toch de
stoere nieuwe Renault Kadjar, die
moeiteloos een zware aanhanger of caravan trekt? Wat dacht je

van de Renault Clio (waar nu extra veel voorraadvoordeel op zit)
of de Renault Mégane?
Extra open
Op Tweede Paasdag, maandag
22 april, zijn de Nieuwendijk-vestigingen in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam West, Hillegom,
Hoofddorp én Lijnden extra geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Meer weten over dit paasvoordeel? Bezoek dan één van de
showrooms van Nieuwendijk of
kijk op de website autobedrijfnieuwendijk.nl.
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Opfrisbeurt winkel
Mirande Lingerie op schema
Uithoorn - De bekende lingeriewinkel van Mirande op de hoek
van de Schans ondergaat momenteel een ‘upgrade’. Die opfrisbeurt mocht volgens eigenaresse Mieke Peeters-van Bunningen wel eens een keer plaatsvinden na 33 jaar op die locatie. Die
oogde zo langzamerhand wel oubollig. Daarvóór was de winkel 20
jaar gevestigd op de plek waar nu
AH Jos van den Berg zit. Toen was
er nog geen winkelcentrum Amstelplein. Om de interne verbouwing uit te voeren ging de win-

kel op 5 april dicht. De bedoeling is dat de geheel nieuw ogende winkel op woensdag 24 april
weer open gaat om klanten te
ontvangen. “We zouden de verbouwing eerder in maart hebben laten uitvoeren, maar dat
ging niet door omdat het nieuwe plafond nog niet op tijd geleverd kon worden. We waren toen
wel gewoon open, maar het heeft
ons wel klanten gekost. Die dachten dat we een aantal weken gesloten waren, ook al omdat dit
in de krant had gestaan. Nu zijn

we weer bijna drie weken dicht
en ook dat kost weer omzet,” laat
Mieke weten. Hoewel er nog wel
het nodige aan werk moet gebeuren door de aannemer ligt
het volgens haar allemaal wel op
schema. “Het wordt mooi hoor, allemaal erg licht en met open etalages, daar zijn we blij mee,” vertelt Mieke opgetogen. “Alles is
binnen gestript en opnieuw gestukt. Het plafond wordt aangebracht en een nieuwe vloer gelegd. Die laatste heeft de kleur
grijs/eiken. Als het goed is moet

dat nu klaar zijn. Maar het werk
eraan viel allemaal toch nog behoorlijk tegen. Het bestaande
kantoor in de winkel en de kelder blijven gewoon in gebruik.
We hebben straks twee open etalages achter de buitenramen met
daarin etalagepoppen. Daardoor
is er ook een mooiere lichtinval.
Er komt verder een nieuwe toonbank met kassa en een zitje waar
de klanten even kunnen wachten. Voorts worden de paskamers
voorzien van een stranddesign.
Om maar een paar veranderin-

gen te noemen. We hopen dat al- ke openingsactie gedurende 14
les op de 24e klaar en weer inge- dagen. De eerste 50 betalende
richt is,” aldus Mieke.
klanten mogen een tasje uitzoeken waar een verrassing in zit, vaOpeningsactie
riërend van een gratis bh tot een
Ondanks haar al lang genoteer- waardebon van 15 euro en nog
de pensioengerechtigde leeftijd meer andere leuke dingetjes.”
wil ze, zolang haar gezondheid Mirande Lingerie, zoals de windat toelaat, nog wel doorgaan kel onder de ‘aanvullende naam’
met haar winkel. Daar heeft zij verder gaat, is een speciaalzaak
acht trouwe en deskundige me- in lingerie, corsetterie en prothedewerksters rondlopen. Een deel ses, badmode en nachtkleding
in vaste dienst, de anderen part- (ook voor mannen), pyjama’s, etc
time. Mieke: “Ik moet er niet aan in een omvangrijk assortiment.
denken om de hele dag thuis te Mirande Lingerie heeft grote bezitten. Met elkaar gaan we de fris- kendheid door haar deskundigse winkel weer als vanouds run- heid en gerichte service en heeft
nen. Dat is hard nodig, want de daardoor een groot klantenbenieuwe inrichting heeft veel cent- stand weten op te bouwen in binjes gekost. We vieren geen officië- nen- en buitenland, zelfs van buile heropening, maar laten die ge- ten Europa. U bent (weer) van
paard gaan met een aantrekkelij- harte welkom vanaf de 24e!

Aan (de Paas-) tafel!

Je wanden
eenvoudig een

betonlook geven
Je ziet het steeds meer, wanden met een
stoere betonlook of badkamers met een tadelakt effect. Het leuke van een betonlook
is dat dit past in een landelijk interieur maar
ook in een retro of industrieel interieur. Door
het gebruik van kleur kun je jouw interieur
daarmee ook nog eens de uitstraling geven
die helemaal bij jou past. Originele Beton Cire
of Tadelakt is aardig aan de prijs, het zijn namelijk niet alleen de materialen die kostbaar
zijn maar ook het laten aanbrengen. Beton
Cire of Tadelakt moet je echt laten aanbrengen door een professional. Een heel goed alternatief hebben wij gevonden in de verven
van Pure & Original Marrakech Walls. Marrakech Walls is een dikke minerale verf die je zelf
gemakkelijk met een blokborstel kunt aanbrengen en wanneer deze nog nat is ga je er
met een spatel overheen om het beton effect

Foto: Lesley Alma

te versterken. Je hoeft dus niet te stuccen
maar alleen de verf wat gelijkmatig te voorzien van dat mooie specifieke beton/tadelakt
effect. Als je deze Marrakech Walls betonlookverf gaat gebruiken in een toilet of in de
badkamer kun je deze wand waterafstotend
maken door er een Sealer of Wax laag overheen aan te brengen. Zoals al eerder gezegd
zijn er verschillende kleuren te krijgen dus als
je iets anders wilt dan de bekende grijstinten
dan kan dat ook. Wat denk je bijvoorbeeld
van een mooie blauw of groentint? Kortom
geef je interieur een totaal andere look & feel
doormiddel van het aanbrengen van een Betonlookverf. Wil je meer weten over de effecten en toepassingen van Pure & Original verven check dan www.krijtverfonline.nl
Cheyenne Alma www.dialma.nl.

Heb jij dat ook? In de aanloop naar Pasen zie ik in de media de mooiste plaatjes van gezellig gedecoreerde tafels en
met de lekkerste gerechten voorbij komen. Tja, een keukenprinses ben ik niet
dus aan dat laatste gaan we geen tijd
verspillen. Maar misschien heb je wat
aan mijn ‘Pasen-turbo-tips’ om je eettafel op het laatste moment net even
wat meer schwung te geven. Alhoewel
in veel interieurs de woorden stoer, robuust, sober en ingetogen populair zijn,
zou ik zeggen: ”houdt het lekker fris”.
Niets mooier dan in deze tijd de lammetjes te zien dartelen in een fris groene weide en de helder blauwe druifjes
uit hun stoffige bolletjes de grond uit te
zien komen. Hou dat gevoel vast!

siering. Misschien niet altijd praktisch wanneer
je tafel niet al te groot is maar een voorjaarsboeket siert meteen je hele tafel. Dat hoeft helemaal
niet ingewikkeld te zijn: een paar bossen tulpen
doet wonderen. Eén bosje is wat karig, het mag
allemaal net wat royaler. Bij elk bord een klein
potje of schaaltje vullen met tuinkers, is ook
leuk. Of blaas een eitje uit en breek voorzichtig
het kapje eraf. Een klein beetje water erin met
een voorjaarsbloemetje. In een eierdopje naast
of op je bord is het een mooie eye-catcher. Als je
niet van bloemen op tafel houdt, kun je bijvoorbeeld een handjevol kwarteleitjes hier en daar
op tafel strooien of een mooie kandelaar neerzetten. Succes en fijne Paasdagen toegewenst!
Voor meer inspiratie kijk ook eens op Facebook:
Goed Gestrikt en/of Instagram: goed_gestrikt

We beginnen bij het begin: een tafelkleed geeft
je tafel toch net iets meer uitstraling dan het
plastic kleedje dat bijna heel het jaar praktisch
op de tafel ligt. Ga naar je plaatselijke markt of
stoffenzaak en koop een mooie lap stof. Ik kies
het liefst voor een egale kleur met een mooie
structuur, bijvoorbeeld linnen. Dat er geen tijd is
om het kleed om te zomen, is maar bijzaak. Het
gebeurt OP tafel, nietwaar? Onderborden doen
we niet aan. Dat wil zeggen. kijk eens naar kussenhoesjes in de goedkopere retailwinkels. Een
fleurig dun gebloemd kussenhoesje van 40x40
cm kan prima als onderbord of placemat fungeren. Borden, mokken en dergelijke in een basiskleur houden het geheel rustig en laten de
aandacht op het eten vallen. Alhoewel blauwe
waterglazen natuurlijk mooi matchen bij een
blauw bord. Gebruik je een onderbord? Leg er
dan eerst een mooie voorjaarsbloem op als ver-

Het nut van mechanische

ventilatie

De vele voordelen van een

groendak op je woning
Regio - Een stukje groen terugbrengen in de
stad en tegelijk de waarde van uw woning
verhogen? Dat kan vrij eenvoudig door te
kiezen voor een groendak. Het is in feite een
tuin op het dak, want de traditionele dakbedekking wordt aangevuld met een fleurige
deken van bijvoorbeeld vetplantjes. Bovendien zijn er nog veel meer voordelen aan het
laten plaatsen van een groendak.
Duurzaamheid is ook in de bouwsector tegenwoordig een belangrijk begrip. Met een groendak op je huis of bedrijfspand draag je daadwerkelijk een steentje bij aan een beter milieu,
want de levensduur van het dak wordt gemiddeld met anderhalf tot twee keer verlengd door
er plantjes op aan te brengen. Een voorwaarde is daarbij uiteraard wel dat er al een goede waterdichte dakbedekking aanwezig is. Een
groendak zorgt voor een betere isolatie van de
woning. In de zomer blijft het lekker koel en in
de winter blijft de warmte beter binnen. Omdat
naast vetplantjes (sedum) ook kan worden gekozen voor een mix van kruidige planten, zoals
grassen en bloemen, draagt een groendak bovendien bij aan de biodiversiteit van je woonomgeving, omdat deze planten diverse insecten aantrekken. Bijen en vlinders bijvoorbeeld,
twee diersoorten die het moeilijk hebben in onze huidige maatschappij en dankzij een groendak weer een fijne plek hebben om te vertoeven. Groendaktotaal heeft een uniek totaalcon-

Je huis goed ventileren is van groot belang.
Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat je
de hele dag door voldoende schone lucht in
huis hebt. Zeker in een nieuw, energiezuinig
huis heb je de hele dag door ventilatie nodig.
Op die manier creëer je een gezond binnenklimaat, voor de hele dag door ventilatie in
huis is mechanische ventilatie ideaal!

cept ontwikkeld waarbij de kosten van een hellend groendak gelijk aan die van een gemiddeld
pannendak. Bij een plat groendak is het prijsverschil terug te zien in de manier waarop het snel
en efficiënt wordt aangebracht. Het uitgangspunt is altijd een degelijke, veilige en kwalitatief hoogwaardige oplossing voor een goede
prijs. Voor elke situatie wordt maatwerk geleverd, maar altijd met vaste prijzen in de offertes. Je krijgt dus nooit te maken met vervelende
verrassingen achteraf. Kijk op www.groendaktotaal.nl voor alle mogelijkheden.

Hoe werkt mechanische ventilatie?
Met mechanische ventilatie heb je voortdurend luchtverversing. Lucht wordt uit de diverse kamers afgezogen en via de box afgevoerd naar buiten. Verse lucht komt vervolgens op natuurlijke wijze via de ventilatieroosters boven de ramen weer naar binnen.
Daarna stroomt de verse lucht door het hele huis.

badkamer. Ben je thuis, dan zet je de schakelaar op 2, ga je weg dan zet je hem op 1.
Stand 3 gebruik je voor extra ventilatie tijdens het douchen of het koken.
Waar te koop?
Mechanische ventilatie bij vele winkels te
verkrijgen. Kijk bijvoorbeeld eens bij Filterfabriek.

Automatische vraag gestuurde regeling
Veel huizen hebben naast de schakelaar ook
een automatische vraag gestuurde regeling.
Hierbij wordt de luchtvochtigheid en CO2
geregistreerd door sensoren. Op basis hiervan wordt vervolgens de ventilatie geregeld.
Zijn er bijvoorbeeld meerdere mensen tegelijk in de woonkamer, dan gaat het systeem
daar harder werken. Zo bespaar je energie,
want er wordt nooit onnodig veel warme
Het regelen
Doorgaans kan het ventilatiesysteem hand- lucht afgevoerd.
matig geregeld worden. Hiervoor heb je een
driestandenschakelaar in de keuken en de BRON: Tekst & foto WONEN.nl

Gespot op WONEN.nl

Maaien tot 500 m²
De RX50 is zeer wendbaard dankzij het unieke metalen glijoppervlak, waardoor hij gezwind elke hindernis in het gazon overwint. Deze topmaaier met maximale wendbaarheid is daarom
ook inzetbaar in smalle doorgangen en kleine hoeken, niet alleen
op droog gras trouwens. Ook op
een natte ondergrond heeft de
Robomow alles onder controle:
de nieuwe, speciaal ontworpen
Spike Wheels bieden stevige grip
op een vochtige bodem.
www.robomow.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied.
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!
Trendy
vouwwanden
Met een glazen vouwwand vergroot je je leefruimte en laat je je woonruimte baden in een zee
van natuurlijk daglicht. In een handomdraai is de
glazen vouwwand geopend, zodat je optimaal
van het echte buitengevoel kunt genieten: binnen en buiten maximaal verbonden. De zon en
het daglicht vormen een bron van energie, voor
jou en je woning.
www.solarlux.nl

De ideale douchevloer

Slimme thermostaat

FrenchDoor
Kenmerkend voor de Liebherr
FrenchDoor modellen zijn dus de
twee deuren voor het koelgedeelte. Daarmee heb je niet alleen een
makkelijke toegang tot het koelgedeelte, het zorgt er ook voor
dat de deuren niet zo ver je keuken in draaien. Het extra brede
koelgedeelte zorgt ervoor dat je
makkelijk een grote pan of ovenschaal in je koelkast kwijt kunt!
Het NoFrost vriesgedeelte onderin hoeft nooit meer ontdooid te
worden en bestaat uit twee ruime
laden die een goed overzicht bieden op je ingevroren spullen.
www.koelen.nl

Ga je voor een gashaard
of houthaard?

Custom made
Durf buiten de lijntjes te kleuren. Primabad daagt je uit om zelf te experimenteren en grenzen te
verleggen. Neem een stap buiten de gebaande paden en laat je creativiteit de vrije loop. Combineer wastafelbladen, wastafelkasten, spiegeloplossingen, kasten en kleuren en creëer uw ideale
badkamermeubel, tv-meubel, dressoir of ...
www.primabad.nl

Recirculatiefilter
verplicht per 2021
Nefit komt met EasyControl, een nieuwe, wereldwijd op de markt gebrachte, slimme thermostaat
van moederconcern Bosch. De nieuwe thermostaat is voorbereid op integratie met Smart Homeoplossingen. Met EasyControl kan de temperatuur in elk vertrek individueel worden ingesteld.
Dankzij de Coming Home-functie weet EasyControl precies hoe laat je thuis komt en stelt de verwarming hierop in. Dat voorkomt onnodig stoken en bespaart energie. EasyControl is sinds februari 2019 beschikbaar via de reguliere verkoopkanalen.
www.bosch-easycontrol.com

De ideale badkamer
is voor iedereen anders

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duurzaamheid van onze woningen. Dit geldt ook voor de
ventilatie. Een conventioneel ventilatiesysteem zuivert de lucht en blaast de warmt naar buiten. Hier
gaat jaarlijks enorm veel energie en ook geld mee
verloren. Een recirculatiefilter lost dit probleem op
en is om deze reden vanaf 2021 verplicht. De PlasmaMade filter maakt van (bijna) iedere afzuigkap
een recirculatiekap.
www.plasmamade.nl

Look en Feel van de natuur

De kraan die alles kan
De ideale badkamer is voor iedereen anders. De Sphinx Acanto meubels kunnen op elke manier worden gecombineerd, passend bij elke badkamer en elke behoefte. De Sphinx Acanto badkamermeubels zijn strak georganiseerd en flexibel. Je kunt er eindeloos mee combineren. Ook
heeft de Sphinx Acanto serie diverse innovatieve oplossingen waarmee je slimmer om kunt gaan
met de opbergruimte. Met Sphinx Acanto valt alles op zijn plaats.
Nu gratis Sphinx Acanto meubelaccessoires t.w.v. € 400,- bij aankoop van een Sphinx Acanto wastafel met onderkast en Sphinx Acanto wandcloset met zitting.
www.sphinx.nl

Revolutionaire
vloer
COREtec® is dé architect en uitvinder van
de categorie meerlagige rigide vloeren.
De vloeren zijn gemaakt van gerecycleerd
hout, bamboo, kalksteen en vinyl. De backing van COREtec® bestaat uit een kurklaag die zorgt voor een perfecte geluidsdemping. Door het lijmloze geïntegreerde kliksysteem kan deze vloer erg gemakkelijk geplaatst worden.
www.usfloors.eu

De douchevloer Squaro Infinity is gemaakt van het premium solid surface Quaryl®: een innovatief materiaal dat is ontwikkeld door Villeroy & Boch. Het materiaal voelt aangenaam aan en is dus
comfortabel voor de voeten. Quaryl® is sterk als kristal en zeer duurzaam. Het materiaal is ideaal
voor de badkamer, omdat het gemakkelijk schoon te maken, stootvast, schok- en krasbestendig
én geluiddempend is.
www.villeroy-boch.nl

Met de nieuwe Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend
en gefilterd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tintelend fris water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: kokend, warm, koud, bruisend en gefilterd water.
www.quooker.nl

Mooi voor binnen, goed voor buiten
[tekst] Met Marmoleum gaan planet
friendly en fraai design perfect samen.
Want
Marmoleum
wordt 100% CO2 neutraal geproduceerd.
Dus welk design je
ook kiest, je kiest altijd voor het milieu.
Dat maakt Marmoleum mooi voor binnen
én goed voor buiten;
hoe Love Life is dat!
Ga voor inspiratie, stalen en dealers naar lovelife-forbo.nl. www.
lovelife-forbo.nl

Houten vloeren stralen rust en warmte uit.
En hout moet er bij
voorkeur zo oorspronkelijk mogelijk uitzien,
liefst onbehandeld.
Helaas zal onbehandeld hout snel sporen
van gebruik vertonen
en aan schoonheid inboeten. Daarom besteedt Bichemie Coatings al jaren veel aandacht aan het ontwikkelen van producten,
die een houten vloer,
zo onzichtbaar mogelijk, optimaal beschermen tegen de invloeden van stoffen waar
een vloer mee in aanraking komt. Momenteel wordt er een nieuwe telg in de Trae Lyx familie gepresenteerd, die een verbluffend effect heeft op onbehandeld hout: Trae Lyx Raw Wood Effect Oil.
www.bichemie.nl

Doe het met aluminium
IDA, ofwel ‘Interior Doors Aluminium’, springt in op de trend
van minimalistische binnendeuren -en wanden met de
uitstraling van staal. Nog beter. IDA doet het met aluminium! Waarom? De aluminium
binnenoplossingen zijn minimalistisch, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Dankzij
de uitgebreide collectie van
IDA creëer je voor elke interieurstijl, zowel modern, klassiek als industrieel, een passende binnendeur -of wand
die de woning uniek maakt. De minimalistische aluminium profielen in combinatie met glas zorgen voor transparantie en een optimale lichtinval waardoor een erg ruimtelijk effect verkregen
wordt.
www.idadoors.com

[tekst De keuze tussen gas of hout gaat over meer dan warmte, design en rendement. Het is een
keuze die echt bij je moet passen. De beleving van een écht houtvuur of sfeer en warmte met één
druk op de knop? Aan jou de keuze, maar DRU helpt je graag met je keuze.
[www.drufire.com

Diamond
Oil Active
Diamond Oil Active is een natuurlijke, supersterke, sneldrogende olie, waar geen
chemische component aan toegevoegd
hoeft te worden voor snelle uitharding
of extra bescherming. Olieresten harden
niet vanzelf uit en kunnen dus opnieuw
gebruikt worden. De olie zorgt voor een
sterk, flexibel, vuil- en waterbestendig
oppervlak. Woca Diamond Oil Active is
ideaal voor de basisbehandeling van alle
nieuwe onbehandelde of pas geschuurde
houten oppervlakken.
www.woca.nl

Beat 2.0
Thebalux introduceerde
onlangs de nieuwe serie Beat 2.0. Een breed
programma badkamermeubelen leverbaar in
20 kleuren in twee dieptematen, 40 en 45 cm. Er
is tevens een grote diversiteit aan spoelkasten,
spiegels en spiegelkasten waaruit u een keuze kunt maken. De serie
bestaat uit verschillende
materiaalsoorten wastafels, zoals keramiek, beton, mineraalmarmer en
topbladen met opbouwkommen.

Lelijke vochtplekken?

Lekdetectie biedt uitkomst!

Deze vochtplekken zijn te herkennen aan
hun gele, soms lichtbruine kleur. Op deze
plekken ontstaan na verloop van tijd schimmelplekken. De schimmels kunnen zelfs
wanneer je ze niet aanraakt voor een aantasting van je weerstand zorgen. Er zullen
namelijk altijd schimmelsporen in de lucht
hangen. Wanneer je deze inademt, kan dat je
weerstand verslechteren. Reden genoeg om
de vochtplekken in een vroeg stadium aan
te pakken. Een lekdetectie kan de uitkomst
bieden bij het oplossen van vochtproblemen
binnen je woning.

een lekkage. Naast de thermografische camera
en ultrasone trillingen zijn er tal van andere mogelijkheden om tot de bron van een lekkage te
kunnen komen.

Professionele organisatie inschakelen
voor hulp
Het achterhalen van de bron van een lekkage
hoef je niet zelf te doen. Er zijn verschillende
professionele organisaties, die een lekdetectie
voor je uit kunnen voeren. In het rapport wordt
heel nauwkeurig beschreven waar de bron van
de lekkage zich bevindt. Je kunt het rapport
vervolgens aan een loodgietersbedrijf geven,
Oorzaak van vochtplekken binnen je woning om de lekkage op te laten lossen. In veel gevalVochtplekken kunnen verschillende oorzaken len zal de specialist op het gebied van lekdetechebben. Zo kan er sprake zijn van doorslaand- ties dit niet voor je doen.
of optrekkend vocht. Bij doorslaand vocht trekt
het vocht van je buitenmuur in de binnenmuur, BRON: Tekst & foto WONEN.nl
om hier vervolgens vochtplekken te veroorzaken. In het geval van optrekkend vocht komt
het vocht via de fundering van je woning omhoog. Naast doorslaand- en optrekkend vocht
kan er sprake zijn van lekkages. Hierbij sijpelt
het vocht bijvoorbeeld via een kapotte dakbedekking naar binnen, of trekt het vanuit de lekkende leidingen in vloeren en muren. Naarmate de hoeveelheid vocht in muren toeneemt, zal
ook de vochtplek zich uitbreiden.
Lekdetectie voorkomt onnodig hak- en
breekwerk
Door voor het laten uitvoeren van een lekdetectie te kiezen, is de kans op onnodig hak- en
breekwerk minimaal. Bij een lekdetectie worden
verschillende hulpmiddelen gebruikt, waarmee
de bron van de lekkage kan worden achterhaald. Denk bijvoorbeeld aan een thermografische camera. Een ideaal hulpmiddel om een lekkage rond warmwaterleidingen op te sporen. In
het geval van koude waterleidingen kunnen ultrasone trillingen helpen bij het opsporen van

Een kleine badkamer inrichten:

6 handige tips
De meeste mensen hebben een woning met een vrij kleine badkamer
Voor een inloopdouche, een ligbad, grote wastafel én een toilet is de ruimte meestal echt te krap. Je bent dus genoodzaakt om
keuzes te maken en slimme oplossingen te
zoeken. In eerste instantie kan dit best een uitdaging zijn, maar met een beetje hulp ben je
al snel goed op weg. Wij zetten 6-handige tips
voor je op een rij!

3. Maak gebruik van lichte kleuren
Lichte kleuren laten een kleine badkamer een
stuk groter lijken. Dit is dus een hele eenvoudige truc voor een ruimtelijk resultaat. Geef
niet alleen de muren een lichte kleur, maar
kies ook voor badkamermeubels en sanitair in
een lichte tint. Voeg eventueel kleine donkere
accessoires toe voor een sfeervol effect.

1. Laat een glazen douchewand plaatsen
Een glazen douchewand laat de badkamer optisch groter lijken. Zeker als je kiest voor een
ruime inloopdouche waarbij de vloer helemaal doorloopt. Is een ligbad voor jou echt
onmisbaar? Ga dan voor een bad met douchegedeelte. Hier kun je ook een glazen douchescherm op laten plaatsen. Vergeet daarnaast
niet om een moderne thermostaatkraan te kopen waar je een lange doucheslang op kunt
aansluiten. Zo kun je toch aangenaam douchen in de badkuip.

4. Kies de juiste badkamervloer
Kies bij voorkeur voor een lichtgrijze badkamervloer met een strak uiterlijk. Kleine mozaïektegels ogen erg druk en laten de ruimte
juist kleiner lijken. Hoe groter de badkamertegels zijn, hoe ruimtelijker het eruit ziet. Een
naadloze gietvloer of betonvloer is natuurlijk
ook een geweldige optie.

2. Kies voor compacte badkamermeubels
Bij een kleine badkamer is het belangrijk om
te kiezen voor compacte meubels. De kasten moeten zo min mogelijk ruimte innemen,
maar toch genoeg opbergruimte hebben.
Vaak zijn hangende badkamermeubels een
goede keuze. Een wastafelmeubel zonder poten ziet er veel ruimtelijker uit. Een open kast
met brede planken is daarnaast een handige
toevoeging. Kijk eens naar alle mooie opties
van het merk Villeroy & Boch. Deze badkamermeubels zijn stijlvol en praktisch tegelijk.

5. Zorg voor goede verlichting
Een hele lichte kamer oogt automatisch een
stuk groter. Zorg er daarom voor dat er genoeg daglicht binnen kan komen via de ramen. Laat eventueel extra grote ramen of een
lichtkoepel plaatsen voor een optimaal resultaat. Investeer daarnaast in goede badkamerverlichting voor in het plafond en boven de
wastafel.
6. Hang een grote spiegel op
Een spiegel is onmisbaar in de badkamer. Hoewel je geneigd bent om te kiezen voor een
kleine variant, kun je het beter groots aanpakken. Hoe groter de spiegel, hoe ruimtelijker
je badkamer lijkt. Zoek een badkamerspiegel
zonder frame voor het beste effect.
BRON: Tekst en foto’s WONEN.nl

Betonnen u-elementen
in je tuin Wat kun je ermee?
Onderdeel van het groen
Wil je planten en bloemen echt goed laten uitkomen in je tuin? Kies dan voor verhoogde Uelementen. Hiermee komen je planten nog beter tot hun recht. Het is bovendien erg eenvoudig om ieder seizoen plantjes en bloemen te
planten die horen bij die tijd van het jaar. Zo
creëer je elk jaargetijde weer een nieuw uiterlijk voor je tuin. Ben je toch niet helemaal fan
Waarom beton?
van de betonlook in je tuin? Dan kun je er ook
Beton is natuurlijk supersterk en kan daarom voor kiezen de betonnen elementen te laten
ook tegen een stootje. Erg handig voor in je begroeien met klim- of hangplantjes.
tuin dus. Bovendien past beton vaak prima
in een tuin, het zorgt voor een mooi contrast Andere elementen
met je planten en bloemen. Daarnaast is be- Wil je variëren met de elementen? Dan
ton natuurlijk ook erg duurzaam, dus je bent kun je ook kiezen voor L- of trede-elemendirect weer voor jaren klaar.
ten. Zo kun je helemaal iets bijzonders van
je tuin maken. Met deze bewust gecreëerWat zijn de mogelijkheden?
de hoogteverschillen geef je je tuin echt uitHet leuke van de betonnen u-elementen is straling. En soms is het gewoon noodzakelijk
dat je er zoveel verschillende kanten mee op het hoogteverschil te overbruggen, bijvoorkunt. Alles wat jij wil in je tuin is mogelijk. Je beeld in het geval van een trap in je tuin. Hier
kunt ze bijvoorbeeld ingraven en als afbake- lenen de verschillende elementen zich prima
ning of ophoging gebruiken voor een bor- voor.
der, bloembak, muurtje, traptreden of vijverrand.
BRON: Tekst & foto WONEN.nl
Wil je een stijlvolle border in je tuin of
langs je oprit? Met betonnen U-elementen lukt dit je in een handomdraai. Ga je
je tuin opnieuw indelen? Een u-element
van beton is dan zeker een uitkomst. Je
hebt namelijk keuze uit diverse u-elementen en deze zijn op vele verschillende manieren toe te passen.

IN DE
PROVINCIE

Geo-Point Utrecht geeft meer inzicht in je wijk
Koen van Houten, student sociale geografie, is
enthousiast over GeoPoint Utrecht, het online
kaarten- en dataportaal
van de provincie Utrecht.
Van Houten: “Zonder dat
ik het doorhad heb ik de
eerste keer dat ik GeoPoint bezocht twee uur
door alle verschillende
thema’s gespit en veel
informatie over mijn wijk
opgezocht. Heel handig
om zoveel ruimtelijke

informatie op één plek te
hebben en vooral toegankelijk voor iedereen.”
Op Geo-Point is informatie te vinden die ook voor
inwoners en professionals
interessant is. Er staat
een op thema gesorteerd
overzicht van alle open
data, kaarten en geo
apps die de provincie te
bieden heeft. Geo apps
zijn webapplicaties van
kaarten met extra func-

ties. De gegevens mogen
door iedereen worden
geraadpleegd, verspreid
en hergebruikt.
Van Houten: “Ik gebruik
Geo-Point in verschillende
fases van onderzoeken
binnen mijn studie. Zo
zet ik het in om tot een
onderzoeksgebied te komen. Dit kan snel omdat
alle data via een webapplicatie te gebruiken en
te zien is. Vervolgens kan
ik de gegevens makkelijk

downloaden om zelf kaarten te maken. Inwoners
van de provincie kunnen

ingedeeld in overzichtelijke thema’s. Wanneer je
bijvoorbeeld een nieuwe

Je kunt zien waar de dichtstbijzijnde basisschool is
er ook mee aan de slag,
ze kunnen bijvoorbeeld
makkelijk inzicht krijgen in
wat er in hun wijk speelt,
heeft gespeeld of wat
er op de planning staat:

woning zoekt kan je per
woning kijken wat voor
energielabel deze heeft,
wat de mogelijkheden zijn
voor zonnepanelen en wat
je daarmee kan besparen

Extra toezicht op loslopende honden

Natuurprijs Groene Kroon

Loslopende honden
kunnen voor problemen
zorgen in natuurgebieden. Zeker in het broedseizoen, wanneer veel
dieren jongen krijgen.
Daarom wordt hier de
komende tijd strenger op
gecontroleerd. De provincie werkt hiervoor samen
met onder meer de Regionale Uitvoeringsdienst
(RUD), natuurbeheerders
en particuliere landgoedeigenaren. Het verschilt

Beschermde dieren
en planten hebben het
zwaar. Ook in de bebouwde omgeving gaat het niet
goed met de biodiversiteit. De provincie Utrecht
wil deze achteruitgang
keren en nodigt onder
meer woningcorporaties,
gemeenten, bouwbedrijven, stichtingen en
particulieren uit om mee
te helpen bij de bescherming van onze bijzondere
Utrechtse natuur. Heb

per natuurgebied welke
voorschriften en regels er
gelden. Deze staan op de
toegangswegen en op de
website van het gebied.
Door de controle wil de

ACTUEEL
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is medeorganisator van evenementen bij u in
de buurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingen
van Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzicht
van wat er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N212 Wilnis: diverse reconstructie- en onderhoudswerkzaamheden omgeving Geerbrug tot en met oktober
2019
N237 Soest-Amersfoort: Groot asfaltonderhoud 15 t/m
17 april 2019
N402 Breukelen-Nieuwersluis: werkzaamheden kabels
en leidingen en vervangen lichtmasten t/m 8 mei 2019
N408 Nieuwegein: ontwikkelen Liesboschterrein, werkzaamheden tot najaar 2019
N411 Utrecht-Bunnik: voorbereidende werkzaamheden
t/m april 2019 t.b.v. wegaanpassingen augustus-december 2019

provincie hondenbezitters
bewuster maken van de
schade die hun hond kan
aanrichten. Hondenbezitters die zich niet aan de
regels houden kunnen

N413 Soestduinen: aanleg faunapassage Van Weerden
Poelmanweg 10-13 mei 2019
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl
Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op
officielebekendmakingen.nl en ook op mijnoverheid.nl.
Via mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij
publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch
een geprinte versie van een provinciale verordening,
beleidsregel of kennisgeving, die betrekking heeft op uw
directe leefomgeving? Belt u dan 030-258 9111.

op de lange termijn. Maar
je kan ook zien waar de
dichtstbijzijnde basisschool of carpoollocatie
zit. Ook onderwerpen als
recreatiegebieden, wandelof fietsroutes kan je snel
en makkelijk opzoeken.“
U vindt Geo-Point Utrecht
met één klik via de
knop ‘kaarten’ op
provincie-utrecht.nl of
direct via geo-point.
provincie-utrecht.nl.

GROENE KROON 2019
NATUURPRIJS VAN DE PROVINCIE UTRECHT

jij een initiatief om de
biodiversiteit in onze
provincie te beschermen?
Meld deze voor 1 juni
2019 aan voor de Groene

Kroon en maak kans op
6.000 euro.
Meer informatie op
provincie-utrecht.nl/
groenekroon.

Evenementen
Een selectie van evenementen en activiteiten in de
regio vindt u op visitutrechtregion.nl. Of kijk voor
meer informatie op de websites bezoek-utrecht.nl,
vvvamersfoort.nl,vvvgooienvecht.nl,vvvkrommerijnstreek.nl,
beleefwoerden.nl, en opdeheuvelrug.nl. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
De eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten
staat gepland op:
27 mei 2019: (aanvangstijdstip nader te bepalen, om
15.00 uur Verkiezing Eerste Kamer)
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale Staten
ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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Veldzijde C-mixed 1 wint
competitie wedstrijd
De Ronde Venen - Helma van
Brenk, Nel Lindeman, Nella Stokman, Marcel Buyink, Ben Schnieders en Hans Veldhuijzen) doen
nu een paar jaar mee met de Golfcompetitie. Ze spelen in de 2e
klasse en elk jaar worden ze beter.
In de poule zitten 5 teams van
5 verschillende golfclubs. Er is 1
gastteam en de andere 4 teams
spelen matchplay tegen elkaar.
In de ochtend worden de foursomes mixed gespeeld en in de
middag zijn de singles aan de
beurt. De competitie wordt gespeeld in April/Mei. Dus je bent
1x gast en je speelt 4 keer op verschillende banen. Ook dit jaar zijn
ze weer fanatiek gestart. In oktober was de eerste training met
golfpro Bas Kräwinkel. Ook hebben ze met het team regelmatig geoefend. Vorige week zijn
ze gestart met een nederlaag tegen KLM 3. Een team met spelers
die allemaal een veel lagere han-

Argon krijgt in slotminuut
deksel op de neus

Mijdrecht - Argon leed tegen
BOL een onnodig verlies, het
kwam in de eerste helft wel op
voorsprong maar moest in de
slotminuten toch buigen voor
de ploeg uit Broek op Langedijk.
Het niet afmaken van de vele scoringsmogelijkheden was daar debet aan. Het gemis van drie basis
basisspelers kan als excuus gelden maar was uiteindelijk niet de
oorzaak.

dicap hadden. En dat maakten ze
ook waar. Helaas.
Winnen
Afgelopen vrijdag speelden ze
in Aerdenhout tegen ’t Jagerspaadje 3 uit Hilversum. Ook bij dit
team hadden de spelers een lagere handicap, alleen was het verschil niet zo groot. Maar gezien
de goede voorbereiding waren ze
vastbesloten om de wedstrijd te
winnen. Zoals gezegd zijn ze start
met de mixes (man/vrouw tegen
man/vrouw). 1 werd net verloren,
maar de 2 andere werden gewonnen. Na een heerlijke lunch in het
zonnetje waren de singles aan
de beurt. Ze hebben ontzettend
goed gespeeld. Een aantal veldzijde spelers begonnen wat slordig, maar uiteindelijk werden 4
van de 6 wedstrijden gewonnen
1 was een gelijk spel en 1 werd
verloren. Uiteindelijk hebben ze
met 13-5 gewonnen.

Wilnisse volleyballers
Kampioen
Wilnis – Vorige week moest het
eerste team van het Wilnisse
Veenland aantreden tegen FHC
91 uit Haarlem.
In de wetenschap dat 2 punten
genoeg waren voor het behalen
van het kampioenschap begon
het Veenland team enigszins geforceerd aan deze wedstrijd.
Tot halverwege ging het gelijk op
maar na een paar mooie aanvallen en dus punten begon het te
lopen bij Veenland, wat resulteerde in een 25–17 winst in de eerste set.
De tweede set was een kopie van
de eerste met dit verschil dat ze
nu na een 25-18 winst ook wisten

nu definitief het kampioenschap
binnen te hebben. De derde set
was ook voor Veenland 25-16. De
vierde set was nog een formaliteit
maar de meeste spelers waren
waarschijnlijk met hun gedachte
al aan het feesten wat een rommelig spel tot gevolg had. Toen
de goed leidend scheidsrechter
Lont het laatste fluitsignaal blies
was het 25-23 voor Veenland en
kon het feest beginnen. Alom
blijdschap bij Veenland, voorzitter Floor Groenendijk moest toch
even kwijt dat nieuwe spelers
zeer welkom zijn omdat Veenland
nog wel enige nieuwe spelers kan
gebruiken.

Weer nipt verlies voor de
Mijdrechtse hockeymeiden

eisjes Hoflandsc ool
schoolvoetbalkampioen!
Mijdrecht - woensdag jl. werdt
er bij CSW fanatiek gestreden
om het schoolvoetbalkampioenschap 2019. De meisjes van groep
8 van de RK Hoflandschool uit
Mijdrecht wilden heel graag hun
eer hoog houden, en de wisselbokaal opnieuw winnen!
Ze hebben ondersteuning gekregen van een drietal kanjers uit

Mijdrecht - Op zaterdag 13 april
moest het Mijdrechtse hockeyteam M6E1 op bezoek in Amstelveen om te spelen tegen AH&BC.
AH&BC, kortweg “Amsterdam”, is
een van de oudste hockeyverenigingen in Nederland, opgericht in
1892 heeft 2300(!) actieve leden.
Om stipt 9.00 werd de wedstrijd
door de scheidsrechters gestart
en gelijk gingen de HVM-girly’s
er met de bal van door richting
de speelhelft van de thuisspelende ploeg. Door het goede samenspel en overspelen werd er al na
enkele minuten gescoord door
HVM. BAM: 0-1 De meiden uit
Amsterdam herpakten zich gelijk
en maakten binnen enkele minu-

groep 6 om hun team compleet
te krijgen, en samen hebben zij
de wisselbokaal wederom weer
voor zich gewonnen door ongeslagen door te stomen naar de regionale wedstrijden.
In afwachting op de regionale kampioenschappen, zullen de
meisjes nog flink gaan trainen en
de puntjes op de i zetten!!

Richard van Kolck driebandenkoning
toernooi D.I.O./De Merel 2019
De Ronde Venen - Afgelopen
weekend werd in Café de Merel, Vinkeveen de strijdt aangegaan wie er als winnaar van het
Regionaal driebanden toernooi
(64 deelnemers !) van biljartclub
D.I.O. van de tafel met het groene
laken met de meeste punten en
de hoofdprijs, een tv of een prijs
naar keuze, naar huis zal gaan.
Na de zaterdag stonden 3 man
aan de leiding nl. Maarten Dulmus, Joop Luthart en Richard van
Kolck met 6 punten uit 4 wedstrijden en als vierde en vijfde Ray
Kramer en Jac de Leeuw met 4
punten uit 4 wedstrijden dan Jan
Eijsker en Hans Bras met 3 punten. Met 0 punten uit 4 wedstrijden tot nu toe Frank van Schaik.
Dus nog van alles mogelijk op de
zondag. Na de laatste wedstrijd
was de stand als volgt. De laatste plaats 8e was voor Frank van
Schaik met 2 punten alles mislukte deze dagen bij Frank 7de
werd Jan Eijsker met 5 punten,

een partij te verliezen om de titel
2019 te pakken. Al met al was Richard dus de allerbeste van het
toernooi van Biljartclub D.I.O. van
het jaar 2019, een enkele partij
verloren en over het hele toernooi een moyenne gespeeld te
hebben van 0,432. De kortste
partij in het weekend 11 caramboles in 9 beurten was van Maarten Dulmus.
De prijzen waren dit jaar weer
grandioos, dankzij de sponsoring
van Restaurant De Haven, Herenweg 276, 3645 DX Vinkeveen. Na
een woord van dank aan iedereen die een steentje aan dit toerTweede
Als tweede dus Hans Bras met 9 nooi heeft bijgedragen werden
punten die zijn inhaal race te laat de prijzen uitgereikt door Dorus
inzette om Richard van Kolck van van der Meer van Café de Mede eerste plaats af te houden en rel. Zonder sponsors is het toch
dus tweede werd Hans maak- lastig een dergelijk groot toerte wel de hoogste serie van het nooi te organiseren, onze harteweekend nl. 7 van zijn te maken lijke dank daarvoor, D.I.O. en Café
de Merel kunnen terug kijken op
9 caramboles ,
Richard van Kolck die dus met 12 een prima georganiseerd toerpunten de beste was door slechts nooi. Dorus van der Meer en Gijs
6e en goed gespeeld de 88 jarige Joop Luthart met 6 punten
5de ook met 6 punten Ray Kramer die dus niet in de gewenste
vorm was om de titel te pakken,
vierde met 8 punten werd Jac. de
Leeuw die een uitstekende tweede dag kende, als prima derde
Maarten Dulmus ook met 8 punten, maar Maarten zijn moyenne waren beter dan die van Jac.,
Maarten moest de laatste wedstrijd winnen van Hans Bras om
de titel te pakken, maar die verloor hij van Hans.

Kraemer vlak voor het rustsignaal
de bal vanaf twee meter nog over
het doel wist te werken.
Meer mogelijkheden
Gelijk na de hervatting kon Argon de voorsprong verder uitbreiden maar de kopbal van Ilias
Latif stuiterde op de lat in plaats
van er net onder. Ook een vrije
trap van Rachad Madi werd een
prooi voor keeper Snoek evenals een schot van Jasper Werkhoven na een afgeslagen hoekschop. BOL kreeg ook een vrije
trap op rand strafschopgebied
maar de bal ging hoog over. Dat
lot onderging ook de poging van
Bas Jonker. Met nog een kwartier
te gaan kreeg BOL een strafschop
toegewezen, echter op advies
van de assistent werd deze beslissing teruggedraaid. Het laatste kwartier stond Argon meer
onder druk. Het opportunistische
spel van de gasten, veel lange
ballen naar voren, had aanvankelijk nog geen succes. Eerst kreeg
Argon nog kansjes, Kraemer zijn
schot was voor de doelman, Madi schoot naast en Latif schoot te
slap in en die bal was dan ook een
prooi voor keeper Snoek. Met Tim
Steij en Patrick Lokken ging Argon de slotfase in. Na en prachtige redding van Antonioli werd
het ‘pompen van lange ballen
naar voren’ toch beloond voor
de ploeg uit Broek op Langedijk,
Sietse Brandsma pakte zijn doelpunt mee en in blessuretijd kopte Koen Tros de winnende tegen
het net.
Hoewel met een gelijk spel een
ieder tevreden was geweest
kwam deze uitslag bij Argon aan
als een mokerslag.
Door deze nederlaag duikelde
Argon naar een gedeelde zesde
plaats op de ranglijst en moest
het de kop van de derde periode
afstaan aan DHSC.

Slechts één doelpunt
De toeschouwer zagen wel een
aantrekkelijk duel waarin Argon,
gezien het spel, de bovenliggende partij was. De pupil van week
Twan Pappot uit de JO11-1 gaf
wel het goede voorbeeld maar
dat werd vanmiddag door de
aanvallers niet echt opgepikt.
Al in de achtste minuut kon Ilias
Latif Argon op voorsprong zetten, na een actie van Dylan Bergkamp verscheen hij voor doelman Snoek maar de bal belandde
op het dak van het doel. Bij een
vrije trap daarna kopte de meegekomen Dennis Filippo over
en ook bij een vrije trap van de
voet van Ilias Latif stond het vizier nog niet goed afgesteld. Pas
na een kleine veertig minuten
kon het eerste doelpunt van Argon gevierd worden, op aangeven van Latif scoorde Ian Refos
de 1-0. BOL zette er daarvoor wel
enige pogingen tegenover, Koen
Tros schoot van dichtbij in handen van de vanmiddag goed op
dreef zijnde Romero Antonioli en
dat ondervond ook een schot van
Bas Jonker en opnieuw Koen Tros.
Vervolgens zette een goede pass
BOL’s topscorer Sietse Brandsma alleen voor Antonioli maar
de Argon sluitpost greep goed
in. In de slotminuut van de eerste helft nog twee maal een actie van Argon, een schietpoging
van Jasper Werkhoven scheerde
over de kruising en na een hoekschop kopte Ilias Latif in handen Zaterdag gaat Argon op bezoek
van doelman Snoek terwijl Epi in Hoorn bij Zwaluwen ’30.

ten al weer de gelijkmaker. 1-1
Na wat coaching vanaf de zijlijn
en een paar snelle passes en een
uitbrekende HVM-girly werd de
voorsprong weer teruggepakt.
1-2. Na de rust kwam de ploeg uit
Amsterdam sterk terug en maakte al snel de gelijkmaker. 2-2 Door
rond vliegende bitjes en nog wat
consternatie in het veld, nam de
Amsterdam de voorsprong. 3-2.
Gelukkig werd er via de rechterkant door een uitbraak van HVM
weer gelijk gemaakt. 3-3
Via een leipe bal van Amsterdam
en een haperende verdediging
van HVM werd de gelijkstand
weer voorsprong voor de thuisspelers. Eindstand 4-3.
Mijdrecht - Zaterdag werd in
Scherpenzeel de finale mini drie
en vierkamp gehouden. Er waren 6 ploegen door maar helaas
konden er maar 5 meedoen omdat we in de finale met volledige
ploegen moeten turnen en dat
betekent 6 meisjes en 4 jongens
in een ploeg.
Veenland 2 mocht in de middag
beginnen. Luuk, Cas, Timo, en
Joey waren deze wedstrijd in het
nieuw gestoken. Met trots droegen ze hun mooie trainingspak.
Deze word gesponsord door Reve bestrating en Scabba die de
bedrukking sponsorde.
Ze turnden een hele mooie wedstrijd, alle oefeningen goed uit
hun hoofd en heel netjes en dat
bleek bij de prijsuitreiking. Met
maar liefst bijna 5 punten voorsprong werden ze regiokampioen.

Eindstand biljartcompetitie bekend

Meisjes pupillen
Daarna was het de beurt aan de
meisjes pupillen. Veenland 5 met
Maura, Elize, Marit, Dewi, Jolieke en Joëlle mochten als eerste. Ze turnden mooie oefeningen maar helaas werd er hier en
v.d.Neut van D.I.O. waren de grote organisatoren achter dit gebeuren, dit is aan hen wel toevertrouwd en een goede motivatie om in 2020 opnieuw het toernooi te organiseren. Belangstelling voor biljarten zowel dames
en heren op de dinsdag (B.J.C. de
Merel) of donderdagavond (B.J.C.
D.I.O.)? Neem contact op met Café de Merel, Arkenpark MUR 43,
Vinkeveen, tel. 0297-263562 of email thcw@xs4all.nl wij kunnen
nog enkele spelers en/of speelsters gebruiken voor zowel de interne competitie als De Ronde Venen competitie.

daar een verkeerde oefening geturnd en dat kost puntjes. Maar in
een deelnemersveld van 15 ploegen werden ze knap 8ste. Veenland 6 met Dorinthe, Jente, Femke, Jasmijn, Mandy en Anna turnden een super wedstrijd , alle oefeningen waren strak en netjes.
Dat bleek ook bij de prijsuitreiking want daar mochten ze op
het podium plaats nemen en kregen een mooie zilveren medaille.
Jongste Daarna de beurt aan de
jongste turnsters Alix, Dominique, Elin, Sofie, Noa en Loise. Ook
deze turnsters zetten hun beste beentje voor in deze categorie
met de meeste ploegen. Ze behaalden een mooie 7de plaats in
een deelnemersveld van 19 ploegen. In de laatste ronde Veenland
1 met Jay, Joas, Maxim en Dave. Maxim was ziek maar kwam
toch ! super! . Dave had de verkeerde tijd in zijn hoofd en kwam
nog net op tijd binnen rennen.
Maar na deze rommelige start lieten ze zich niet uit het veld slaan.
De 4 heren turnden een mooie
wedstrijd en bij de prijsuitreiking
mochten ze op de tweede plaats
gaan staan.
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ooie strijd Atalante op finale dag

Vinkeveen - De minivolleybal
competitie is zaterdag 13 april in
Kudelstaart afgesloten met een
finale dag. Er wordt door het jaar
heen gestreden op 4 niveaus in
diverse poules. Waarbij je steeds
kan promoveren en degraderen.
Dit is mogelijk tot en met maart.
In de poule waar je dan terecht
bent gekomen ga je als teamstrijden om de felbegeerde beker.

Wennen
Als eerste kwam Atalante Volleychamps (Shiwa, Jelwa, Rinske,
Froukje, Noa) ten tonele. Zij kwamen uit in poule E van niveau 6.
De eerste partij tegen Hoofddorp
was even wennen. De opponent
speelde maar met 3 spelers, maar
wel verrassend sterke spelers.
Eerste set ruim verloren, daarna waren ze gewend en hebben

de meiden mooi gespeeld! Jammer genoeg wel ook de tweede
set verloren. Beetje teleurgesteld
direct door naar partij 2, ditmaal
tegen Nieuw Vennep. Dit verliep
beter, het werd een gelijkwaardige strijd. De eerste set nipt gewonnen. De tweede nipt verloren. De laatste partij verliep wat
rommeliger, misschien wat minder concentratie doordat de beker definitief uit zicht was. Ondanks zeker geen sterke opponent verloor Atalante helaas van
Amstelveen. Een 4e plek voor de
Champs.

niet ten goede en zij verloren de
set. Tweede set ging wel weer beter, maar ze behaalden nog niet
het eigen niveau, deze set helaas
ook verloren.
Dan de laatste partij. Ook hier was
de beker uit zicht, maar doel was
wel er nog een mooie partij van
te maken! En dat lukte zeker tegen SAS uit Uithoorn. Daar waar
op getraind was werd getoond.
De bovenhandse serve waarmee
veel punten gescoord werden. En
ook zo nu en dan een smash. Heel
mooi om te zien. Ze sloten de dag
mooi af met een ruime winst! Deze toppers zijn 3e geworden.

Gelijkwaardig
In het tweede bedrijf kwamen we
Mooie stappen
ook Atalante Teampower (Lynne,
Daarna de Atalante Volleytop- Renske, Tisa, Jort en Lisa) tegen.
pers, met Jens, Niels, Yorell, Em- Zij moesten het opnemen tegen
ma, Finn en Lilly. Zij hebben door twee teams uit Haarlem en een
het jaar heen mooie stappen ge- team uit Velsen in poule 6D. De
maakt en zijn beland op niveau 4 eerste partij was een gelijkwaarin poule B. Eerste partij was tegen dige opponent. Atalante speelHoofddorp. Het team speelde de een goed en solide spel. Eerste
goed, maar de opponent was dit set gewonnen, de tweede set verkeer net iets beter. Helaas twee loren. Daarna het andere team uit
sets verloren. Daarna tegen Haar- Haarlem. Ook hier ontliepen de
lem. De start was goed, alleen teams elkaar niet. Het ging steeds
halverwege deze set viel Yorell gelijk op. Eerste set net voor de
uit met een blessure. Dit kwam zoemer met 1 punt verschil gede concentratie binnen het team wonnen! Tweede set een eender

beeld, alleen net voor end had
Haarlem een sterke service reeks
waardoor deze set verloren werd.
Wilden ze nog gaan voor de beker moest de laatste partij gewonnen worden! Alle teams hadden punten laten liggen, dus de
stand was spannend. Het team
deed wat ze moesten doen en
wonnen van Smashing Velsen!
Nu was het wachten op de eindstand... Vorig jaar was dit team
ook al gedeeld eerste en was toen
op puntensaldo 1e geworden. Dit

jaar zijn ze ook gedeeld eerste
geworden, alleen dit keer op saldo helaas net tweede. Maar weer
een hele mooie prestatie van dit
team!
Na deze finale dag is volgt er nog
een extra minidag en deze zal zijn
op zaterdag 11 mei. Daar zal Atalante naast de huidige teams met
een nieuw team aantreden die
vast mag proeven aan de competiedagen. Juist mooi nu die minidag - bij hoge uitzondering - in
Vinkeveen is!!

Afsc eid van pel en port

Opti-Cup Vinkeveen

De Ronde Venen - Terugkijkend op een fijne tijd namen Piet
Mosch en Cobien van Koeverden
Brouwer afscheid van het bestuur
van Spel en Sport. Beiden blijven
nog op hun eigen terrein betrokken, maar niet meer vanuit het
bestuur.
En beiden blijven nog actief deelnemer, walking football, volleybal
en beiden conditiesport, wie eenmaal het plezier en het nut van
bewegen bij Spel en Sport heeft
geproefd, gaat daar niet mee
stoppen.
Piet was eerst penningmeester,
zijn eerste taak was het omzetten van de financiële administratie naar een voor meer mensen
hanteerbaar systeem, waar veel
tijd in ging zitten.
Na enkele jaren werd hij voorzitter. Ouder worden is topsport,
vanuit die gedachte zette Piet
zich in om meer beweegmogelijkheden te creëren. Spel en

Vinkeveen - Met wedstrijdzeilen
kun je al jong beginnen! Heb je
minstens 1 week zeilles gehad en
ben je tussen de 8 en 12 jaar oud?
Doe dan op 12 mei mee met de
Opti-Cup! Deze dag is zowel voor
zeilers zonder als zeilers met wedstrijd-ervaring: er zullen namelijk
2 klasses varen.
De Optimisten en zwemvesten
worden ter beschikking gesteld
door Zeilschool De Vinkeveense
Plassen. Ervaren instructeurs en
echte wedstrijdleiding begeleiden jou op deze dag bij je eerste
stappen in het wedstrijdzeilen.
Samen met andere kinderen ga je
ontdekken of het wedstrijdzeilen
iets voor jou is!
De Opti-Cup is op 12 mei, duurt
van 10 uur. tot 17 uur. en deelname kost € 30,-. Tegelijkertijd vindt

Sport is minder bekend bij jongere senioren. Toch is ook voor hen
bewegen onder deskundige leiding, gericht op de leeftijd, dus
ook botversteviging en balans,
van groot belang. Piet gaf leiding
aan een project om via meer bekendheid, een gerichte website
en een ‘jonger’ imago jongere senioren te trekken. Daarnaast hadden o.a. het privacystatement en
het vrijwilligersbeleid zijn speciale aandacht.
Projecten
Voor de projecten, de reguliere en bijzondere activiteiten verzorgde Cobien de publiciteit, met
flyers en persberichten. Zij was
als bestuurslid betrokken bij een
aantal activiteiten van Spel en
Sport, waaronder Oktober Actief,
een van de succesvolle stimuleringsprojecten.
Groepsvertegenwoordigers, docenten en bestuursleden namen

Top prestatie Veenland
tijdens finale
De Ronde Venen - In De Ronde
Venen biljartcompetitie zijn de
laatste reguliere competitiewedstrijden gespeeld. In beide divisies was de spanning te snijden
rondom promotie en degradatie.
De 4 teams die samen de strijd
om promotie en degradatie aangaan zijn bekend. Stieva/De Kuiper 1 terechte kampioen
Het moest wel heel gek lopen
als Stieva/De Kuiper 1 in de laatste wedstrijd het kampioenschap
nog zou ontlopen. Zover lieten
ze het dan ook niet komen. Ze
wonnen gedecideerd met 40-37
tegen Lutis Ventilatietechniek,
waardoor ze volkomen terecht
Algemeen teamkampioen van De
Ronde Venen zijn geworden. Van
harte gefeliciteerd Kees de Zwart,
Nico Koster, Martien Heijman, Michael de Kuiper, Toine Doezé, Lenette Engel en Hero Janzing.
Nummer twee Bar Adelhof 1 had
nog een kleine theoretische kans
op de titel. Ze traden aan tegen
DIO, die de laatste weken hun uiterste best deed om de degradatiewedstrijden te ontlopen. En
dat heeft Bar Adelhof geweten.
Jan Koridon, Jos van Wijk en Ray
Kramer wonnen overtuigend hun
partijen. Namens Bar Adelhof
wist alleen Bob van Kolck Cees de
Jong te verslaan. DIO sleepte 43
punten binnen. De Biljartmakers
had als opdracht 5 wedstrijdpunten meer dan DIO te vergaren om
de degradatiewedstrijden te ontlopen. Alleen de maximale score levert 48 punten op. De Biljartmakers bleef echter steken op 34
punten, dus DIO blijft definitief in
de 1e divisie. Naast De Biljartma-

kers is ook De Merel/Heerenlux 1
(algemeen kampioen van vorig
seizoen!) genoodzaakt degradatiewedstrijden te spelen.
Strijd tussen ASM en CenS om
promotie
Aangezien de kampioen al bekend was (De Kromme Mijdrecht
1) ging het op de laatste speeldag om de 2 teams die zich nog
konden plaatsen voor de promotiewedstrijden. De Springbok
2 moest spelen tegen The Peanut Bar 1, maar die konden geen
team op de been brengen en ook
geen inhaaldatum. Het bestuur
heeft toen besloten de uitslag 2040 toe te kennen in het voordeel
van De Springbok 2, die daardoor
geplaatst zijn voor de promotiewedstrijden. CenS en ASM streden om de laatste plek. ASM had
een marge van 3 punten voorsprong. Cor Ultee en Miguel van
Nieuwkerk wonnen, maar Bertus
Oostveen en vooral Hennie Versluis kregen niets kado van Krelis van der Linden en Gerard Roling van De Merel/Heerenlux
2. Met 37 wedstrijdpunten was
ASM afhankelijk van het resultaat van CenS. Zij waren op bezoek bij Stieva/De Kuiper 2 en dat
ging ze goed af. Peter van Velzen
verloor van Ruud Breyaen, maar
Evert en Desmond Driehuis en
Sander Pater wonnen hun partijen. Sander Pater moest er hard
voor knokken, tegenstander Ton
Bocxe kwam maar drie caramboles tekort. De 45 wedstrijdpunten
waren ruim voldoende om boven ASM te eindigen en ook zij
strijden dus mee om promotie
op maandag 15 en woensdag 17

Cobien en Piet te midden van de docenten
afscheid van hen op een gezellige receptie, waar beiden werden
toegesproken en toegezongen
en mooie cadeaus ontvingen. Zowel Piet als Cobien stelden, dat
het in het bestuur van Spel en
Sport, een organisatie met zo-

veel betrokken vrijwilligers en
zo’n 700 deelnemers, prettig werken is!
Wilt u meer weten over Spel en
Sport, kijk dan op www.spelensportdrv.nl, ook voor jongere senioren

april in de Willisstee.
Jos Vermeij van De Kromme
Mijdrecht 2 speelde de kortste partij (19 beurten) en Ronald
Gunther uit hetzelfde team maakte procentueel de hoogste serie
(9 uit 33 is 27,27%).
Uitslagen en eindstanden
Uitslagen 1e divisie
Stieva/De Kuiper 1 –
Lutis Ventilatietechniek
40-37
DIO – Bar Adelhof 1
43-32
De Biljartmakers –
De Merel/Heerenlux 3
34-39

De Biljartmakers
De Merel/Heerenlux 1

Eindstand competitie 1e divisie
Stieva/De Kuiper 1
576
Bar Adelhof 1
548
De Merel/Heerenlux 3
545
De Springbok 1
543
Lutis Ventilatietechniek
525
DIO
518

Uitslagen 2e divisie
Bar Adelhof 2 –
De Kromme Mijdrecht 2
The Peanut Bar 1 –
De Springbok 2
Stieva/De Kuiper 2 – CenS
De Merel/Heerenlux 2 –
ASM

504
503

29-40
20-40
35-45
40-37

Eindstand competitie 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1
650
De Springbok 2
634
CenS
623
ASM
618
De Merel/Heerenlux 2
601
De Kromme Mijdrecht 2
598
Stieva/De Kuiper 2
588
Bar Adelhof 2
584
The Peanut Bar 1
550

Finale 3 en 4 kamp voor GVM’79
Mijdrecht - De afgelopen weken hadden 2 teams van GVM’79
hard geoefend om mee te doen
aan de finale 3 en 4 kamp. In de
ochtend waren de meiden (Asma,
Rieke, Yinthe, Maud, Catia en Sophie) aan de beurt. Ze mochten beginnen met de lange mat en daar
gingen ze als een speer. De leuke manier van aanmelden viel in
de smaak bij de jury en ook met
de radslagen en handstanden
werden goede punten behaald.
Daarna door naar de trampoline.
Dit was voor de meiden het beste toestel. Met de brug hadden ze
iets meer moeite, maar dat wisten
we al van tevoren. Daarom hadden we afgesproken op de balk
extra netjes te werken en dat deden de meiden dan ook. In totaal scoorden ze 162,640 pnt en
dat bleek goed voor de 6e plek.
Hartstikke goed dus!! In de middag was het de beurt aan de jon-

er introductie-zeilles plaats, dus
ook voor je broertje, zusje, neefje, nichtje, buurjongen of -meisje
zonder zeilervaring is er iets leuks
te doen. Inschrijven: www.zeilschoolvinkeveen.nl

Bridgevereniging ijdrec t
Mijdrecht - Maandag 8 april is de
derde ronde van de lentecompetitie gespeeld.
De A-lijn is weer verrast met
een hoge uitslag van team Gerard Telling 67,19%. Team Daniel
Aartse Tuijn volgde op afstand
met 61,20% en team Carla Steenhuis scoorde 55,21%. Bij een spel
speelde iedereen 3SA al dan niet
met upslagen, maar team Joop
Koeman had de beste score met
3 upslagen.
In de B-lijn pakte team Ellen van
der Toorn uit met 66,07% met op
afstand team Carla Navest met
59,82% direct gevolgd door team
Piet Homan met 58,04%. Een
prima spel werd geleverd door
team Piet Homan dat 6SA bood
en maakte. Team Ria van Bergen
speelde een prima 4harten contract met 2 upslagen.

Donderdag 11 april is de tweede
ronde van de nieuwe Lentecompetitie gespeeld.
gens (Jens, Bot, Pepijn en Siem). In de A-lijn werden flinke klappen
Zij hadden veel zin in de wed- uitgedeeld door team Ton Verstrijd en begonnen ook flitsend laan 64,93% met team Rietje Tijsop sprong ! Daarna kwam de sen met 57,08% er ruim achter,
brug, waar de heren wat lager gevolgd door team Gerard van
scoorden. Dat werd weer goed
gemaakt op het rek, waar er goed
geduikeld en gezwaaid werd.
Op het laatste toestel werden de
koprollen en handstanden goed
uitgevoerd. Bij de prijsuitreiking Vinkeveen - Toch nog enkele verbleken de jongens een zilveren rassingen vlak voor de finish op
30 april.
medaille te hebben gewonnen.
Team Tineke en Bart kon onvoldoende profiteren een eindigde
in de staart van het klassement.
Zij werden vergezeld van de toppers van de voorbije weken dus
dat verzachtte de pijn enigszins.
Anneke en Ties lieten zich weer
eens zien boven in het tussenklassement met 61,26%. Het gelegenheids duo Clemens en Sander volgde op korte afstand met
58,23%. Joke en Aart waren de

der Meer met 55,90%. Een mooi
bod kwam van team Kiki Lutz,
5harten dat ook werd gemaakt.
In de B-lijn zaten de scores dichtbij elkaar. Team Gerda van Duren haalde 55,56%, met nipt op
afstand team Wim Versteeg met
55,21% en team Nan van den
Berg met 54,51%. Een spel was
blijkbaar erg duidelijk. Alle teams
speelden 5klaveren met 2 upslagen.
Team Hubertine van Buul wist
een mooi 4harten contract binnen te slepen. Team Lenny van
Diemen speelde een 6schoppen
contract met 1 upslag.
In de C-lijn haalden twee teams
65,10%, team Diny de Haas en
team Jannie Koppen. Team Greet
Lodder volgde met 57,29%. Team
Diny de Haas kreeg het voor elkaar om een 3SA contract met 4
upslagen te scoren en ook team
Diny de Haas kreeg dit op een ander spel voor elkaar. Een super
prestatie. Team Greet Lodder pakte een leuk 5ruiten contract met
1 upslag.
Speel eens mee. Zie voor informatie de website van Bridgevereniging Mijdrecht.

Bridgevereniging Vin eveen
korte tussenstop in de onderste
regionen alweer vergeten en
werden verdienstelijk derde met
55,42%.
“De belangen“ zo vlak voor de finish zijn groot maar de sfeer was
als vanouds vriendelijk en ontspannen. Zo deden de nieuwe leden Maria en Tet het prima in de
middenmoot. Dat zijn blijvertjes.
Geen spectaculaire spellen maar
desalniettemin moest er behoedzaam worden gemanoeuvreerd
voor een 50+ score. Zes paren
slaagden vandaag in die missie.
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Aangepaste sportdag voor
mensen met een beperking

Zonnebloem Wilnis en
De Hoef bij de Strooppot
De Hoef - De gasten van Zonnebloemafdeling Wilnis/De Hoef
waren in “De Strooppot” om lekker koffie te drinken, bij te kletsen
met elkaar, te borrelen, ‘n stevig

potje Bingo te spelen en daarna ‘n
heerlijke pannenkoek te eten. Het
verrukkelijke ijsje toe werd gesponsord door meubelstoffeerderij Henk Rass. Een top dagje.

Vinkeveen - Langzaam druppelen de mensen binnen. Men kijkt
een beetje om zich heen, want
het is allemaal wat onwennig. De
meeste mensen met een beperking komen niet zo vaak in aanraking met sport of bewegen. Gelukkig heeft Team sportservice
provincie Utrecht, in samenwerking met de gemeente De Ronde
Venen, met Elzemieke als enthousiaste promotor, het mogelijk gemaakt dat deze mensen toch van
sport en beweging kunnen proeven. En wat belangrijk is, ook indien gewenst een vervolg daar
aan kunnen geven. Wethouder
Rein Kroon was ook aanwezig om
nog maar eens het belang van bewegen voor alle mensen te onderstrepen. Elzemieke, haar team
en een aantal enthousiaste sporters hadden zaterdag 13 april voor
10.00uur sporthal De Phoenix al
gereed gemaakt voor badminton,
tennis, volleybal en zit gymnastiek. Bij alle sporten kon er aanpast meegedaan worden, ook met
een sport rolstoel.

geholpen door leden van badminton vereniging Veenshuttle om de
eerste techniek van het badminton onder de knie te krijgen. Dat
viel niet altijd mee, maar het plezier was groot en daar gaat het
natuurlijk bij sporten om. Ondertussen werd er voor de oudere deelnemers onder begeleiding
zit gymnastiek gedaan. Daarna
kon iedereen mee doen aan volleybal onder leiding van het Centrum voor Beter Bewegen. De bal
mocht driemaal via de grond naar
een medespeler gespeeld worden en moest dan over het net gegooid worden. Een prima manier
om samen actief te zijn zonder de
enorme inspanning van het echte volleybal te moeten doen. Tenslotte werd de mogelijkheid geboden om te tennissen. Ook in de
sport rolstoel. Ook hier werd weer
instructie gegeven door ervaren
tennissers van Tennis vereniging
De Ronde Vener. Alles te samen
een heerlijke actieve ochtend die
mensen met een beperking heeft
laten zien dat er toch op vele manieren aan beweging gedaan kan
Hulp
worden.Wil je meer weten kijk dan
Wethouder Kroon stond al snel op de website van www.teamop het badminton veld en liet sportservice.nl/derondevenen
zien dat hij meer dan alleen maar voor meer informatie. Heb je vraop de camping gespeeld had. De gen, stel die dan aan evanempel@
deelnemers werden individueel teamsportserviece.nl

HVM DJ1 wint weer
Mijdrecht - Bij de start van het
seizoen zat het jonge seniorenteam in een zware poule en hadden ze een lastige start. Na de
winterstop speelden ze in een andere poule. Ook is het team beter
op elkaar ingespeeld. En dat is zeker te zien. Er werd met veel enthousiasme en goed spel gehockeyd. In een poule van 6 teams,
die een volledige competitie spelen, werden alle wedstrijden tot
nu toe gewonnen. De tegenstanders zijn Amsterdam, Athena,
AMVJ, Hisalis en Hurley. En ook
het doelsaldo is heel goed (+17).
Deze zondag werd thuis gespeeld
tegen Hurley. Na een moeizame

start en een 0-1 achterstand, konden de dames de wedstrijd langzaam naar zich toe trekken. Dat
resulteerde in een leuke attractieve wedstrijd, waarin uiteindelijk de HVM dames geheel terecht
met 4-1 gewonnen hebben. Dus
nog steeds ongeslagen. Directe
concurrenten Amsterdam en Hisalis speelden tegen elkaar en
daar werd het 2-2. Amsterdam
staat daardoor op 5 punten achterstand.
Met nog vier wedstrijden te gaan
zullen de dames alles op alles zetten om de koppositie te behouden en op 2 juni het kampioenschap te vieren.

Geslaagd 35/45+
toernooi bij CSW
HSV pupillentrainers
weer bijgeschoold
Regio - De tien pupillen trainers
van HSV’69 uit De Hoef zijn op 4
maandagavonden in maart en
april weer helemaal bijgeschoold.
Marcel Wagenhuis van VoetbalTotaal heeft op deze avonden alle
belangrijkste punten van het trainer- en leiderschap van een pupillen team goed onder de aandacht
gebracht. Heel veel verschillende
oefenvarianten zijn de revue gepasseerd, waarbij iedere leeftijdscategorie zijn eigen specifieke
aandachtspunten heeft. Voor alle
oefeningen geldt dat ze altijd ondersteunend zijn aan situaties zoals deze ook in wedstrijdvormen
naar voren komen. Voor de jongste categorie is met name het beheersen van de bal en de afwisseling heel belangrijk. Voor JO9 gaat
het vooral om doelgericht te spelen. Bij JO11 gaat het accent meer
naar het samenspelen, en bij
JO13 wordt het spelen vanuit een
basistaak ontwikkeld. Alle trainers en leiders hebben hier veel
van opgestoken. De lessen pas-

sen heel goed in de filosofie van
HSV’69. Het gaat niet direct om de
prestatie, maar door iedereen individueel beter te maken en meer
plezier en vertrouwen in het voetbal te laten krijgen, wordt vanzelf
de teamprestatie ook beter. Met
de nieuw opgedane kennis zal dit
zeker een extra stimulans krijgen.

Gemêleerde spellen bij
Sans Rancune
Regio - Anders dan afgelopen
weken zien we een prettige mix
van groot en klein. Op vier tafels
klein, op twee wat meer aanzienlijk, zonder dat dat trouwens tot
slembiedingen leidt. Pech voor
degenen die juist op een spannende tafel moeten stilzitten.
Bij beiden zijn Corrie en Jos betrokken. Op de eerste halen ze
de grootste overwinning van de
middag. Met 95% tegen 5 verpletteren ze er hun tegenstanders. Op de ander halen ze tegen de ongenaakbare winnaars
gedoubleerd een overslag op
een vijf schoppencontract. Het

blijkt een Pyrrusoverwinning.
Op de andere drie spellen laten
die zien wie de baas is. Ook de
andere paren zijn daar niet tegen bestand. Zo halen Lijnie en
Greet een monsteroverwinning
van 69,17%, op afstand gevolgd
door gedeeld tweede Ad en Gerard, en Jan en Marcel met elk
61%. In de B-lijn flinke verschillen in soms hetzelfde contract.
Twee paren spelen een 4 Schoppen -2 en +2 en even later een 2
Ruiten +4 en +1. De vonken vliegen eraf. Op andere spellen blijkt
het moeilijk de beste spelsoort te
vinden. Laat het een troost zijn

‘Ik bepaal liever
zelf waar mijn
geld heen gaat.’

Wilnis - Vrijdagavond 12 april was
het de beurt aan de heren van
CSW om een voetbaltoernooi te
organiseren voor de iets oudere,
maar niet minder fanatieke voetballers uit de regio. Sinds dit jaar
maakt de vergane glorie van CSW
deel uit van een groep clubs die
niet meer via de KNVB voetballen maar gewoon onderling een
balletje willen trappen en ieder
op zijn eigen niveau. Na eerdere
avonden in Oudewater, Vleuten,
Zegveld, Montfoort en Woerden
kwamen de teams deze avond
naar Wilnis. Wiebe Steen had alles tot in de puntjes geregeld en
kon vanuit zijn luie stoel alles observeren en zag dat het goed was.
Van 20.00 tot bijna 22.30uur werden er op de verlichte velden van
CSW allerlei kunsten vertoond

en behoorlijk gevoetbald maar
dit was maar bijzaak in vergelijking met wat er zich daarna nog
afspeelde. Zanger Bennie zweepte de overvolle kantine tot grote hoogte en vervolgens maakte
Sandra Offerman, Marijke en Cock
van de Helder er een spektakel
van met een heuse tombola. Onder leiding van spreekstalmeester
Cock werd de een na de andere
prijs verloot en gewonnen. Speciale dank voor de sponsors van
de prijzen:Massagepraktijk Miriam de Lange, arbershop D’Heeren
van Hofland, Albert Heijn
Mijdrecht, De ijssalon Mijdrecht,
Burger Restaurant Burgerlijk, New
York Pizza, Carwash Mijdrecht,
Bistro ’t Leeuwtje, De Loods Fashion, Bleekemolen’s Raceplanet
en Poelier van Egmond.

dat dit ook A-spelers lang niet altijd lukt, maar soms maskeren ze
dat meer bedreven. En dan zijn
er ook nog notoir lastige situaties, zoals de vraag wanneer je
een manche in Harten of Schoppen moet bieden in een drievierfit. Bij voldoende manchepunten, een kleur lek, drie vaste verliezers en geen gevaar troefkort
te worden, zou je kunnen zeggen, maar zie dat in de praktijk
maar toe te passen. Anneke en
Hans winnen nipt met de mooie
score van 61,98%, vóór To en Wim
met 59,38%.

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - Zaterdag 20 april is
er weer de verzamelaarsmarkt in
‘t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 te Mijdrecht. Van 9.30 tot
13.00 uur bent u van harte welkom. Er zijn postzegels in stuiverboeken en bij de handelaren.
Ook zijn er munten en ansichtkaarten. Voor inlichtingen tel
0297-289322 en onze site www.
verzamelaarsrondevenen.nl

‘Doordat ik aan
een goed doel
nalaat, hoeft er geen
erfbelasting betaald
te worden.’

Kijk op toegift.nl
en ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven door
na te laten aan een goed doel.
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Loopclinic bij AKU ter voorbereiding
op de Polderloop

Bridgeclub De Legmeer,
finale met floersrandje

Regio - Donderdag 9 mei gaat er
bij atletiekvereniging AKU weer
een loopclinic weer van start ter
voorbereiding op de Polderloop.
Gedurende 13 weken kan elke
enthousiaste loper zich voorbereiden op een van de afstanden
die gelopen wordt tijdens de Polderloop: 4 km of 10 km.

Regio - Voorzitter Huub Kamp
begon deze avond met de trieste mededeling dat Tini Lotgerink
de avond er voor was overleden.
Tini en haar man Johan waren
hier al zeker een kwart eeuw enthousiaste bridgers en na zijn
overlijden, zo’n zes jaar geleden,
bleef ze een trouw lid van de club.
Bij het begin van dit jaar stond ze
nog hoog in de B- lijn waarna, onverwacht, een ziekte toesloeg en
binnen enkele maanden dus het
einde kwam.
Na een ogenblik stilte werd begonnen met de laatste avond van
de derde ronde parenbridge.
In de A- lijn kroonden Johan Le
Febre & Wim Slijkoord met een
gemiddelde van 58,88% zich,
met vier procent voorsprong, als
het beste paar van de club.
Deze avond ging de winst naar
Geke Ludwidg & Margo Zuidema
met 63,54%, gevolgd door Cora
de Vroom & André van Herel met
59,03, Nel & Adriaan Koeleman
met 58,33, Joop van Delft & Frans
Kaandorp met 56,60 en Johan en
Wim met 54,86% als de beste vijf
paren van deze avond.
In de B-lijn was er promotie voor
Janny Streng & Francis Terra met
gemiddeld 57,02%, Renske &
Kees Visser met 54,21% en Tonny & Otto Steegstra met 53,88%.
Tonny & Otto en Renske & Kees
lieten deze avond zien dat die
promotie niet uit de lucht kwam
vallen, ze deelden de eerste plek
namelijk met 58,33%.
Op drie eindigden An Greven &
Joyce Udema met 53,75% en de
plaatsen vier en vijf werden eveneens gedeeld, nu door Tom de
Jonge & Herman Vermunicht en
Heleen & Mees van der Roest met
50,83%.
In de C-lijn bevordering voor Elisabeth van den Berg & Maarten
Breggeman met 58,63%, Gerda van Liemt & Els van Wijk met
54,41% en Marijke & Ger van
Praag met 53,88%. Deze avond

De Polderloop, die AKU in samenwerking met het feestcomité de
Kwakel organiseert, wordt dit jaar
op 1 augustus gehouden.
De clinic is bedoeld voor geoefende lopers maar zeker ook voor
mensen met geen of weinig loopervaring. Ook zonder loopervaring kan je in 13 weken trainen zo-

tot 8 deelnemers, vrouwen en/
of mannen. De uitslag wordt bepaald op basis van de tijden van
de 4 snelste lopers van het team.
Onder ‘team’ verstaan we een bestaand sportteam ( voetbal, handver komen dat je in staat bent ki- bal, badminton, etc.) maar kan
lometer 4 kilometer af te leggen. ook een straatteam zijn of een
Gekwalificeerde trainers staan vriend- of vriendinnenteam zijn.
klaar om je op een verantwoor- Welk team gaat de uitdaging aan
de manier zonder blessures klaar om sportief te strijden tegen ante stomen. Naast het opbouwen dere teams? De clinic kan een
van conditie wordt er aandacht mooie gelegenheid zijn om je
besteed aan lenigheid, coördina- conditie te verbeteren en daartie, kracht en is loopscholing ook mee je team sterker te maken.
onderdeel van de trainingen. Tevens krijg je adviezen en informa- Tijden en kosten
tie over voeding, voorkomen van • Start: donderdag 9 mei
blessures en goed schoeisel.
• Aanvang training: 19.30 uur
Je kunt uiteraard ook aan de cli- • Atletiekbaan AKU op
nic deelnemen als je niet aan het
sportpark Randhoorn
loopevenement in augustus kunt • Kosten clinic: € 65,-. Inbegredeelnemen.
pen een mooie herinnering aan
Naast de donderdag is het ook en een gratis startbewijs van Uitmogelijk om op dinsdag bij AKU hoorns Mooiste.
te trainen en kun je met een sche- In formatie over de clinic bij bij
ma van een van de trainers ook in Rene Noorbergen, rene.noorberhet weekend extra trainen.
gen@gmail.com,
06-55858584
Het snelste team in De Kwakel
Naast de individuele prijzen voor Voorinschrijven voor
de snelste lopers zijn er dit jaar de Polderloop
extra prijzen ter verdienen voor Je kunt je nu al inschrijven voor
het snelste team in de Kwakel. Uithoorns Mooiste bij www.inEen team kan bestaan uit 4 vier schrijven.nl.

Veteranen UWTC goed op dreef
Regio - De eerste wedstrijd van
het Joop van Nimwegenklassement (9 wedstrijden op donderdagmiddag) is op 11 april verreden en John Tromp is 3e geworden. Er waren 19 deelnemers bij 60+ en het was een zware wedstrijd door de harde koude wind. Na 20 minuten reden 4
man, met daarbij UWTC lid John
Tromp weg. Deze kopgroep dub-

strijd werd gewonnen door Guus
Zantingh uit Mijdrecht, 2e werd
Hans van Bavel uit Sint Anthonis.
Leen Blom finishte als 12e.
Bij de 60+ werd er hard gereden vanaf de start met veel ontsnappingspogingen maar pas in
de laatste twee ronden wisten er
renners te ontsnappen. Winnaar
werd Maas van Beek uit Barneveld net voor Arie Blomberg uit

land gereden. Woendag 10 april
was zij mee in de kopgroep van
14 dames. Na ruim 100 km kwam
ze helaas in de laatste bocht ten
val waardoor een sprint voor de
overwinning er niet meer in zat
en ze genoegen moest nemen
met de 14e plaats. Gelukkig viel
de schade mee en kon ze de dag
erna weer van start.
Donderdag 11 april werd ze 4e
en hierdoor mocht ze de trui voor
beste jongere in ontvangst nemen. Deze wedstrijd ging over
134 km vanuit Surhuisterveen.
Vrijdag 12 april was Lorena wederom mee in de kopgroep die
ditmaal uit 19 dames bestond. Na
124 km’s rondom Musselkanaal
werd ze 4e.
Zaterdag 13 april is er eerst een
tijdrit van 14.4 km verreden in
Winsum. Lorena werd 24e op bijna 2 minuten achter de winnaar.
Later op de dag werd er nog een
wedstrijd over 75 km (WolvegaHeerenveen) verreden en hier
werd Lorena 7e. Zondag 14 april
werd in Midwolda de laatste wedstrijd verreden. In de massasprint
pakte Lorena de 3e plaats. Ze

werd hiermee 9e in het eindklassement en de winnaar van het
jongerenklassement.

zo’n paar dat je niet ziet of hoort,
maar laat ze maar schuiven, de
punten worden wel binnen gehaald. De derde plaats was voor
Regio - Donderdag 11april 2019 tweede plaats is voor het paar Le- Madelon en Arnold met 55,73%,
was de tweede zitting van de vijf- ni en Willy met 58,75%, ook dit van dit paar had iedereen het wel
de ronde. Het is nog maar het paar speelde de vorige ronde nog verwacht, maar zij spelen soms
begin van deze ronde, maar de in de B-lijn, maar Leni krijgt op de nog te gewaagt, dit komt waarspanning zit er al in. Het is frap- maandagavonden les van drie schijnlijk door hun jeugdig overpant, iedereen zegt het is maar zeer gerenommeerde spelers, ik moed. Er zijn uiteraard nog geen
een spelletje, maar de nervositeit vertel niet wie want zij hebben
is wel degelijk aanwezig, bij de het druk genoeg. De derde plaats
een misschien wat meer als bij de was voor het paar Els en Alice met
ander, maar aanwezig is het wel. 52,78%, na een eerste plaats voriEr werd op negen tafels ge- ge week nu een derde plaats eibridged, helaas een stilzit paar in genlijk ongelofelijk dat een paar
de B-lijn.
zo constant speelt en zo goed.

competitiestanden.
Er is ook geen keer klein slem geboden. Als u interesse heeft in
bridge, kom dan eens langs in de
Scheg om kennis te maken met
het zo edele maar moeilijke spel.
Wij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur, dus u heeft
de hele middag nog om zelf in te
vullen.

Regio - Vorige week organiseerde de plaatselijke Jeu de Boulesclub “’Het Wilgenhofje”” uit de
Kwakel het derde Jeu de Boules toernooi. Dion en Sandra van
Duo plant schonken deze middag
waardebonnen die bij hun bedrijf
ingewisseld kunnen worden.

Er waren deze middag- 18-leden om met elkaar de krachten
te meten. Er werden drie ronden
gespeeld, met in elke speelronde een andere maat en tegenstander. De verschillen waren dit
keer niet groot. Uiteindelijk bleven er drie over die drie partij-

belde het peloton, waaruit nog
3 renners waren weggereden. In
de laatste ronde kregen ze deze mannen ook in zicht. In spurt
werd Paffen 1e, Blomberg 2e en
Tromp 3e.
Zaterdag 13 april hebben de
UWTC renners Leen Blom, John
Tromp en Guus Zantingh deelgenomen aan een veteranen wedstrijd in Amersfoort. Bij de 70+
werd er volop gedemarreerd vanaf het startsein. Na 20 minuten
koers ontsnapten 2 renners uit
het peloton en deze namen een
ruime voorsprong. Even na half
koers sprongen er weer twee renners weg met daarbij Guus Zantingh. Bij het ingaan van de laatste ronde sloten deze renners aan
bij de beide koplopers. De wed-

Kedichem. John Tromp spurtte
zich naar een 5e plek.
NK selectie jeugd
Zaterdag 13 april is de tweede NK
selectiewedstrijd verreden. Vijf
UWTC jeugdleden trotseerde de
snijdende koude wind en streden mee in Spaarndam. Bij cat
2 werd Tom Derogee 14e. Bij cat
4 reed onze jongedame Emilie
Fransen naar de 10e plek. Bij cat
7 stonden 23 renners aan de start
en ondanks de wind geen succesvolle ontsnappingen. Mike Derogee werd 7e, Rens Grömmel 16e
en Lars Hopman 21e.
Healthy Ageing Tour
Lorena Wiebes heeft deze meerdaagse in het Noorden van het

Bridgeclub ABC

MTB Bergschenhoek
De Landelijke Jeugdcompetitie
Mountainbike was dit weekend
in Bergschenhoek bij/op ‘Dirty
hill’. Een echt mtb parcours waarbij direct na de start een lange
klim de wedstrijd opent, vervolgens tegenwind over de ‘heuvel’
kam, een technische afdaling en
een single track klim terug omhoog. Tot slot over een boomstam om met een technische en
spectaculaire afdaling bij de finish te komen. Morgan Hartveldt
(jeugd cat 2) reed een nette race
en moest op de machtsklim wat
toegeven. Op de technische klimen daalzones vond hij telkens de
aansluiting voor de groep die
voor plaats 3 aan het strijden was.
Maar inhalen bleek lastig en zijn
poging van plaats 9 op te schuiven onderaan de afdaling eindigde in een flinke crash. Met wat
schaafwonden en volledig stoffig hield hij z’n plaats 9 in elk geval nog vast.

waren echter Klaas Verrips & Maria Baas met 60,42% allen de
baas. Huub Kamp had een tijdelijk verbond gesloten met Gerda
van Liemt en dat resulteerde in
een tweede plaats met 55,42%.
Die positie moest wel gedeeld
worden met Marijke & Ger die
ook dat percentage scoorden.
Elisabeth & Maarten werden nu
vierde met 52,50% en Mienke
Jongsma & Anneke Wijmans sloten de top af met 51,67%. In de Dlijn promotie voor Tini Geling & Jo
Wevers die met hun 57,87% ruim
voor lagen. Op twee eindigden
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt met 52,66%, terwijl voor het
derde paar dat hogerop mag, de
regeltjes moesten worden toegepast.
Dit ging over het aantal keren dat
je met je vaste partner speelt, dat
moet 51% bedragen.
Doorgeschoven
De voorlopige nummer drie had
echter met twee van de zes zittingen niet aan deze voorwaarde voldaan, zodat paar vier doorschoof. Ergo promotie voor Anja
Brugman & André Langendonk
met 51,53%. Deze avond trokken
Marjan & Jan Wille met 60,42%
aan het langste eind, waarna
Tini & Jo en Anja & André volgden met respectievelijk 55,73 en
54,69%. Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen werden vierde
met 51,04% en Erika Groenink &
Loes Reinders sloten met precies
50% de best of five af. Volgende
keer volgt de Paas- drive en daarna vangt de laatste ronde van dit
seizoen aan. Wilt u zich ook gaan
bemoeien met het loven en bieden, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: email: gerdaschavemaker@live.nl,
telefoon 06-83371540.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 9
april speelde we de vijfde en
daarmee de voorlaatste zitting
van de competitieronde van dit
seizoen. Omdat de verslagen van
de bridgemiddag uiteraard altijd in de week erna gepubliceerd
worden in deze krant hebben we
tegen de tijd dat u dit leest ook
de paasdrive al weer achter de
rug. Misschien dan nu toch het
moment om al onze trouwe volgers alvast prettige paasdagen te
wensen!
Maar eerst terug naar 9 april. Die
leverde in de A-lijn een klinkende
overwinning op voor Cobie Bruine de Bruin & Ada van Maarseveen met 61,90%. Op de tweede
plaats een combipaar dat elkaar
aan hun score te zien prima had
weten te vinden: 60,42% voor
Matty Overwater & Renske Vis-

ser. Op drie Elly van Nieuwkoop
& Jessie Piekaar met 60,12%, de
vierde plaats was voor Refina van
Meijgaarden & Cathy Troost met
56,55% en de top-vijf werd afgesloten door An van Schaick & Ria
Verkerk met 55,95%.
In de B-lijn hadden Ina Melkman
& Jetty Weening weer hun best
gedaan: een score van 61,11%
was het resultaat. Fien Leeftink &
Arna Kroon en Jany van der Ent
& Loes Takes moesten de tweede plaats delen. Beide paren behaalden 54,17%. Datzelfde delen
gold voor de vierde plaats. 50%
rond voor zowel Atie de Jong &
Hans Warmenhoven als voor Inge Dyrbye & Thea Stahl. Dat was
het weer voor deze keer, volgende week gaat het niet om het spel
en de knikkers, maar om het spel
en de eitjes.

en wisten te winnen. Zes deelnemers wisten twee maal te winnen. De Hoofdprijs deze middag
was voor-Joke van de Wal3+23.
De overige waardebonnen werden gewonnen door 2e Wil Kennis3+17, 3e Thera Winter 3+13, 4e
Lien Kouwenhoven 2+18, 5e An-

neke Koeleman 2+15, 6e Andre
de Jong2+12, 7e Koos van Leeuwen 2+6, 8e Ben Koeleman2+3,
9e Annie de Jong2+3, 10e Jan
Bartels1-0, 11e Berry Hogerwerf
1-3. Het volgende toernooi is 9
mei het club kampioenschap
2019.

Duo Plant Sponsort Jeu
de Boules Toernooi

De A-lijn
Hier is er de eerste plaats voor Ada
en Roelie met 65,97%, een prachtig resultaat voor een paar dat
de vorige ronde nog in de B-lijn
speelde. Dit is een stimulans voor
de paren in de B-lijn, blijkbaar is
het verschil dus niet zo groot. De

De B-lijn
Hier was de eerste plaats voor Lyda en Jan met 59,38%, dit paar
heeft al de tweede eerste plaats
te pakken en staat te dringen om
in de A-lijn hun kunsten te laten
zien. De tweede plaatst is voor
Ank en Lotte met 55,73%, weer
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AKU pupillen succesvol
tijdens 1e competitie

Veel pr’s bij CD
Competitie AKU
Uithoorn - Op zaterdag 6 april
was de 1e CD competitie wedstrijd voor atletiek in Hoofddorp.
Alle junioren kunnen op deze dag
in actie komen op looponderdelen ( sprint, horden 800 of 1000
meter) werponderdelen ( kogel,
discus en speer ) of springonderdelen . ( ver en hoog ).. Bij de jongens junioren D waren er veel
eerstejaars. Dit betekent voor hen
dat ze voor het eerst gaan speerwerpen of hordenlopen. Ook is
het gewicht van de kogel bijv.
zwaarder dan ze gewend zijn bij
de pupillen, ook de afstanden op
sprint en horden zijn verder.

een 5e plaats uit. Daarna moest
ze lang wachten op de 60 meter
sprint. De tijd van 9,62 viel wat
tegen, want Maud heeft al veel
sneller gelopen. Naomi moest
ook lang wachten tussen de onderdelen, maar dat maakte voor
haar niet veel uit. Zowel op horden ( 12,86 ) als op sprint liep ze
een prachtig p.r. Lotte deed ook
mee op horden en daarnaast op
de 1000 meter. Ze liep hier een
mooie race ruim onder de 4 minuten. Een goed begin van het
nieuwe seizoen. Filia zette maar
liefst 3 nieuwe pr’s neer. Met discus kwam ze met 14,01 op een
3e plaats. Bij hoog ging ze ruim
Jongens D junioren
over de 1.25. De sprint verliep geDe dag werd gestart met een es- weldig met een tijd van 9,17 is ze
tafette: Robin , Ralph, Morris en hard op weg naar de 8 seconden.
Peter gingen goed van start. Ze Esmee kwam op haar favoriete
eindigde in een mooie tijd van onderdeel speerwerpen uit. Met
48,68. Iver ging van start op de maar liefst 27,37 verbeterde ze
1000 meter en de 80 meter sprint. haar pr met ruim 2 meter en werd
Waarbij Iver met 3.45 een snelle ze 1e, ook met kogelstoten werd
race liet zien, wat meteen een pr ze 1e met een afstand van 9,32
opleverde. Morris liep de 80 meter horden. Deze winter had hij Jongens junioren C
binnen al vaak laten zien dat hij Bij de junioren C kwamen Jens,
snel was op de 60 meter horden. Kik , Sjoerd en Wouter in actie.
Morris combineerde zijn snelheid Jens sprong 4,27 ver. Kik worp
met een goede sprong over de 18,86 meter. Dit was bijna een
horden. Een 6e plek als 1e jaars evenaring van zijn p.r. terwijl die
is een prachtig resultaat tussen speer vorig jaar 200 gram lichter
de vele 2e jaars lopers. Bij hoog was. En voor het eerst op de 100
verliep het niet zoals hij wilde en meter liep Kik een mooie tijd van
kwam hij tot 1.25. Ralph ging ge- 15,78. Sjoerd was ook goed beweldig met hoogspringen, hij be- zig. Met kogel een p.r. van 8,85,
haalde zijn pr met 1.40 en werd maar liefst 1,50 meter verder. En
1e op dit onderdeel. Met kogel- ook met discus was het raak . Hij
stoten stootte hij voor het eerst gooide ruim 8 meter verder naar
met 3 kilo en kwam tot 6,79. Peter 25,07. Wouter liep de 100 meliep een mooie 1000 meter in 3.59 ter horden in 18,99 ,waardoor hij
. Met speerwerpen wist hij zich ruim 1,5 seconde van zijn p.r. afgoed te verbeteren. Hij wierp 3 liep. Bij ver sprong hij voor het
meter verder naar 20,23. Lars liep eerst over de 4 meter. Met een
ook de 1000 meter, hij bouwde nieuw p.r. van 4,19. En ook op de
zijn race goed op en hij wist zijn 800 meter liep hij ruim 14 seconp.r. met 3 seconden aan te scher- den sneller dan hij ooit had gepen. De kogel is bij de D junioren daan.
1 kilo zwaarder, toch stootte Lars
bijna zijn p.r. Ook voor hem dus Meisjes junioren C
vandaag prachtige prestaties. Ju- Bij de meisjes gingen bij de C julius deed mee aan de 80 meter, nioren Lois en Jade van start. Lois
kogelstoten en verspringen. Juli- haalde met hoogspringen net
us stootte 4 keer een prachtige af- geen nieuw pr en bleef op 1.25
stand, waarbij de laatste de verste steken. Ze liep voor het eerst op
was met 6,38 meter
de 80 meter een snelle tijd van
12,22 . En met verspringen ging
Meisjes junioren D
ze voor het eerst over de 4 meter
Bij de meisjes D junioren werd de heen, met een afstand van 4, 06.
dag gestart met een nieuw es- Jade stootte voor het eerst met
tafette team. Maud, Naomi, Lot- een kogel van 3 kg een mooie afte en Esmee liepen een prachti- stand van 7,67. Met de begeleige race. Ze werden 1e in hun se- ding van de trainers en de aanrie met 35,18 en hadden nog moedigingen van vele ouders
niet eerder zo’n snelle tijd gelo- hebben de AKU atleten gewelpen. Maud ging meteen verder dig veel pr’s en mooie prestaties
met verspringen. Met een mooie neergezet op deze 1e CD compesprong van 3.78 kwam ze op titie.

Uithoorn - Afgelopen zaterdag op 13 april namen de pupillen van AKU het op tegen andere clubs tijdens de eerste wedstrijd van de pupillencompetitie. Naast de estafette kwamen
tijdens de meerkamp sprinten,
werpen en hoog- of verspringen aan bod. De meeste atleten sloten hun wedstrijd af met
600 of 1000 meter hardlopen. Bij
de jongsten behaalden Roel Verlaan en Jip Hofmijster knap de 2e
en 3e plek bij de 600 meter. Minipupil Evi Schoen werd 3e bij de
meerkamp. Bij het balwerpen had
ze met 10,03 meter de op-één-na
verste worp. Bij de C-pupillen
behaalde Luuk van Manen door
een geweldige eindsprint de 3e
plaats op de 600 meter.
100 meter
Ook op de 1000 meter was er succes. B-pupil Sem Rossing werd 2e
in een tijd van 3 minuten en 50
seconden. Een andere B-pupil, Ja-

ney Nienhuis, leverde een bijzondere prestatie tijdens haar eerste
wedstrijd. Zij behaalde een zilveren medaille op de 1000 meter en werd 5e bij de meerkamp.
Ook ploeggenoot Naomi Keteku mocht een medaille ophalen
vanwege haar 7e plaats bij de
meerkamp. Esmee Kriger en Fleur
Hofmijster van de A1-pupillen
haalden het podium door een
goede 1000 meter te lopen. Esmee werd 1e en Fleur 3e. Ook de
meerkamp ging Esmee goed af.
Onder andere door bij de sprint
een tijd te noteren van precies
10,00 seconden en bij het verspringen een sprong van 3 meter 57 te maken, werd ze 2e bij de
meerkamp.
Jongens
Bij de jongens werd Akira Kerr 3e
bij de 1000 meter in een tijd van 3
minuut 40. Ook behaalde hij de 6e
plaats bij de meerkamp. Florian
Faber mocht een medaille opha-

Legmeervogels bijna uit
de zorgen
Uithoorn - Door de winst van 4-1
op NVC, met een hattrick van martijn Tjon-A-Njoek en een treffer
van Faouzi Ben Yerrou is Legmeervogels zo goed als zeker verzekerd van nog een jaartje in de 1ste
klasse. Helemaal zeker is dit nog
niet want het is nog steeds wachten op de uitspraak ( 24 april) in
hoger beroep dat AGB heeft ingesteld in verband met de uitspraak
van de tuchtcommissie dat het 5
punten in mindering heeft gekregen en totaal 8 wedstrijden moet
overspelen. Dit zijn wedstrijden
waarin een ongerechtigde speler
zou hebben meegespeeld. Als in
hoger beroep de sanctie gehandhaafd blijft wordt de competitie
wel even op zijn kop gezet. Bij de
wedstrijden die mogelijk moeten
worden overgespeeld zit geen
duel tegen Legmeervogels. In het
eerste duel 2-2 heeft de bewuste speler niet meegespeel en het
tweede duel, waarin de speler wel
mee heeft gespeeld is gewonnen
door Legmeervogels. Dan doet de
KNVB er verder niets mee.

Drie punten
Legmeervogels hebben aan het
duel thuis tegen NVC de broodnodige drie punten overgehouden. Op sportpark Randhoorn is
het voor het vele publieke een
aantrekkelijke wedstrijd geworden om naar te kijken. En dan
vooral de eerste 45 minuten. Het
begin van dit duel is voor Legmeervogels met al in het vroege
begin kansen voor Dennis Bakker
en Martijn Tjon-A-Njoek. Vooral
de vleugels spelers van Legmeervogels Yasin Poyraz en Puck Postma zorgen voor veel verwarring
in de verdediging van NVC maar
dit leidde niet direct tot een treffer. NVC moet het voornamelijk
hebben van de bal vanuit de verdediging direct naar voren te spelen om p deze manier te hopen
dat de bal goed valt voor Soufyan Azzahi of Servanio Martina.
Dit gebeurde niet, mede door het
goede ingrijpen van Noud Schartman en Mitchell Verschut blijft
de verdediging met als goede
sluitpost Halil Suzulmus uitein-

KiKaRow

len vanwege zijn 4e plaats bij de
meerkamp. Hij blonk onder andere uit in het verspringen, waarbij
hij maar liefst 3 meter 70 sprong.
Ook bij de MPA2 werd er goed
gepresteerd met veel persoonlijke records, twee podiumplaatsen
voor Elin van Dijken en een overall 2e plaats voor de Meisjes Pupil
A2 in het verenigingsklassement
tot gevolg. Zara Velten stootte een knappe 5,83 meter, hetgeen een persoonlijk record was
en leidde tot een 7e plaats op dit
onderdeel. Elin van Dijken presteerde sterk op de overige onderdelen. Op de 60 meter sprint liep
zij ondanks de tegenwind in een
nieuw persoonlijk record van 9,78
seconden naar de 3e plaats.
de 1.00 meter heen ging. Op de
60 meter sprint liep hij in10,13 seHoogspringen
conden naar de 8e plaats en bij
Bij het hoogspringen vloog ze het kogelstoten stootte hij 5,76
over 1,20 meter, hetgeen leidde meter (14e plaats). Sterke prestot de 4e plaats en wederom een taties van deze AKU-atleet die
persoonlijk record. Bij de optione- een knappe 13e plaats tot gevolg
le 1000 meter direct na het hoog- hadden in het eindklassement Al
springen liep zij in een knappe met al een mooie sportieve dag
03:54,17 naar de 3e plaats. Kyan met prima prestaties. Wij kijken
Valentijn vertegenwoordigde de dan ook uit naar de 2e meerkamp
club bij de categorie Jongens Pu- wedstrijd op zaterdag 18 mei a.s.
pil A2. Hij mocht beginnen met op en rond onze eigen baan van
hoogspringen waar hij goed over Atletiek Klub Uithoorn!
delijk eenvoudig overeind. Dan in
de 34ste minuut een fraaie aanval
van Legmeervogels. Via Dennis
Bakker , Yasin Poyraz komt de bal
voor de voeten van Rodney Smorenberg. Hij ziet dan zijn inzet
met de voeten gestopt worden
door de doelman van NVC. De terugspringende bal komt dan voor
de voeten van martijn Tjon-ANjoek en deze weet in twee keer
de bal alsnog in het doel te werken en staat de thuisclub op een
1-0 voorsprong. Niet veel later
scoort Martijn Tjon-A-Njoek zijn
en Legmeervogels tweede treffer.
Deze keer op aangeven van Yasin
Poyraz. Even voor de tweede treffer van Legmeervogels een klein
opstootje met als gevolg een gele kaart voor Dennis Bakker en
een directe rode kaart voor NVC
speler Mittchel Kogeldans. Met
10 man voor NVC en een 2-0 score in het voordeel van Legmeervogels wordt dan alsnog de rust
gehaald.

en even later een vrije kopkans
voor Martijn Tjon-A-Njoek. Maar
beide keren levert het geen treffer op voor Legmeervogels. Even
later is het wel raak. Goed doorgaan van Dennis bakker op het
middenveld levert balbezit op
voor de thuisclub. Zijn voorzet
bereik Puck Postma die vervolgens een pas op maat aflevert bij
Martin Tjon-A-Njoek en dan zijn
en Legmeervogels derde treffer
weet te score. Een fraaie hattrick
dus voor Martijn Tjon-A-Njoek.
Even later krijgt Dennis Bakker in
dit duel zijn tweede gele kaart is
het zomaar 10 tegen 10. Na het
wegzenden van Bakker zakt Legmeervogels onnodig terug waardoor en zowaar een paar kleine mogelijkheden ontstaan voor
NVC. Met nog 20 minuten te spelen kom NVC door toedoen van
Gilliam Hind op 3-1. Dan wordt
het heel even spannend Maar als
Faouzi Ben Yerrou na een fraaie
steekpas van Othman Lechkar er
4-1 van weet te maken is de strijd
Afstand
gestreden en hobbelt het duel
De tweede helft is nog maar net naar het eind. 4-1 is dan de uitslag
begonnen of er zijn al twee mo- et een fraaie hattrick van martijn
gelijkheden te noteren voor Leg- Tjon-A-Njoek. Op 2e paasdag
meervogels om verder afstand te speel Legmeervogels een uitdunemen van NVC. Eerst is er een el in Zuid Scharwoude tegen LSmogelijkheid voor Yasin Poyraz VV. Dit duel begint om 14.00 uur.

Tocht van 1.400 km om
5 ton op te halen

Uithoorn - De kop is eraf voor
de grote landelijke roeitocht tegen kinderkanker. Afgelopen zaterdag werd bij de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter het startschot gegeven voor de KiKaRow, een traject van maar liefst 1.400 kilometer. De route naar Den Haag was
de eerste van veertien etappes
die de komende weekenden afgelegd gaan worden. Vanwege
die lange afstand begon het festijn al in de vroege ochtend, met
een ontbijt waarbij honderden

watersporters motiverend werden toegesproken door de Uithoornse cabaretier Cindy Pieterse. “Er is inmiddels €29.465 opgehaald voor KiKaRow, mede dankzij de Nieuwjaarsduik in het centrum van Uithoorn”, vertelde de
comédienne. “Volgens mij was
het toen trouwens wel warmer
dan nu.”
Lente
De lentetemperaturen waren inderdaad even verdwenen afgelopen weekend, hoewel de zon

Eervol
Burgemeester Pieter Heiliegers
was aanwezig om bemoedigende woorden te geven bij het vertrek. “Wat een prachtige dag”, begon hij zijn speech. “En wat ontzettend eervol om hier te mogen
zijn.” Heiliegers gaf daarnaast aan
dat hij zich realiseerde dat het
project ook een grote emotionele
lading had, en zette daarom een
groot applaus in voor organisatoren Albert Vuil en Chris Gispen.
KiKaRow werd in 2004 opgericht
nadat Vuils kleinzoon Vinnie op
9-jarige leeftijd overleed aan leukemie. Een grote roeitocht op en
neer naar Engeland, leverde een
jaar later €285.000 op. Het streefbedrag voor het nieuwe project is nog hoger. In totaal moet
er €500.000 worden opgehaald,
voor onderzoek naar de langetermijngevolgen van kankerbehandeling bij kinderen.

Weekenden
Die Later-studie wordt uitgevoerd
in het Utrechtse Prinses Máxima
Centrum. Wat ook meteen het
eindpunt zal worden van de grote roeitocht die zaterdag van start
prachtig door begon te breken is gegaan. De komende weektoen The Vin om 8:00 uur een- enden komt The Vin onder meer
maal te water werd gelaten. Om- langs Middelburg, Den Bosch,
dat de brandweer speciaal naar Venlo, Groningen en Alkmaar, om
Michiel de Ruyter was gekomen uiteindelijk op 14 juli aan te meom voor een erewater te zorgen, ren in de Domstad. Daar zal een
kon het toegestroomde publiek sponsorbedrag worden overhanzien hoe de roeiboot bij vertrek digd waar tientallen roeiverenidoor een grote regenboog voer. gingen in Nederland aan hebben
Tientallen andere roeiboten en meegeholpen. De roeiers, sponkano’s volgden The Vin richting sors en organisatoren hebben er
de eerste stop in Alphen aan den daarom het volste vertrouwen in
Rijn. Later trok de boot nog langs dat er over drie maanden inderroeiverenigingen in Nieuwkoop daad een half miljoen gedoneerd
zal kunnen worden.
en Leiden.
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gen de kinderen hier een goede
indruk van.
Daarna werden de kinderen in
drie groepen verdeeld waarbij zij
met verschillende oefeningen/
technieken te maken kregen. Ook
was er een onderdeel waarbij de
kinderen zelf een wedstrijdje gingen spelen. Bij ieder onderdeel
werden zij geholpen door de jongens van de A1.

Urban Hockey Challenge
op Qui Vive groot succes!
De Kwakel - Afgelopen zondag
werd er een Urban Hockey Challenge gehouden op Qui Vive.

Deze clinic werd gegeven door komst was goed. Zowel huidige
de jongens van de A1 en was dit leden als kinderen die nog niet lid
keer alleen voor jongens. De op- waren kwamen deze stoere clinic bijwonen. Na een gezamenlijke warming-up lieten de jongens van de A1 eerst even zien
hoe snel het hockeyspelletje kan
gaan. In korte wedstrijdjes kre-

Gezamelijk
Aan het einde werd er nog met
alle kinderen en alle jongens van
de A1 een gezamenlijk wedstrijdje gespeeld. Dit ging dus met iets
meer spelers dan de gebruikelijke
11 tegen 11 maar het was prachtig om iedereen, zowel groot als
klein, zo enthousiast over het
veld te zien rennen. De sfeer was
fantastisch, het weer deed goed
mee, de muziek stond gedurende
de hele clinic lekker aan dus het
was een zeer geslaagde middag.
De jongens van de A1 waren het
grote voorbeeld voor alle jongens die op deze clinic afkwamen
en hadden het met elkaar echt
super goed geregeld.
Had je ook graag willen komen
maar kwam afgelopen zondag
helaas niet uit: je kunt altijd een
aantal proeflessen komen volgen. Stuur een mailtje naar proefles@quivive.nl om hierover wat af
te spreken. Ook kun je altijd even
op de site gaan kijken: www.quivive.nl

Zwaarbevochten
overwinning voor KDO

Boule Union Thamen

Goed bezet
clubkampioenschap
Uithoorn - Nu is het enkelspel
tête-à-tête) niet de populairste
speelvorm van het petanque binnen de petanqueverenigingen.
Toch was de deelname aan het
32e clubkampioenschap tête-àtête met 80% gestegen ten opzichte van vorig jaar en dat ondanks de voorspelling van redelijk koude temperatuur. Maar de
zon scheen en de tulpen langs
de baan gaven het geheel kleur.
Er werd een voorronde van drie
voorgelote partijen gespeeld,
waarna een tussenstand werd
opgemaakt op basis van gewonnen partijen en puntensaldo. De
top vier in deze tussenstand kwalificeerden zich voor de halve finales. De overige veertien deelnemers speelden nog een partij
voor een definitieve klassering (5
tegen 6 om 5e en 6e plaats, enz.),
Vier deelnemers kwamen ongeslagen uit de voorronden en dus
bepaalde het puntensaldo wie
tegen wie moest uitkomen in de
halve finales (1 tegen 4 en 2 tegen 3).
In de partij tussen Ton Boersma
en Tom Simonis werd redelijk
eenzijdig gescoord. Tom Simonis
won met 13-4 en plaatste zich als
eerst voor de finale.
De partij tussen Ria van Beek en

Henk van Rekum zag er heel anders uit. Na 0-4, 7-7 werd het 10-7.
In de volgende werpronde kwam
Ria met een goed schot terug tot
10-10 en kreeg daarna de gelegenheid om de partij te beslissen,
maar haar laatste boule net wat
te kort voor het derde en dus dertiende punt. In de twee volgende werpronde maakte Henk gelijk doordat Ria bij het schieten
de boules wel raakte maar net te
weinig verplaatste (12-12). Hierna
scoorde Henk het dertiende punt
en plaatste zich sinds 1996 voor
de tweede keer voor de finale tête-à-tête, De finale gaf een wat
ander beeld. Maar ook hier ging
het gelijk op tot 6-6.
In het verder verloop van de partij stond Henk Tom neg een punt
toe, maar pakte het kampioenschap met 13-7. Deze clubtitel
miste Henk nog op zijn palmares.
De top drie van het
kampioenschap bestond uit:
1 Henk van Rekum
2 Tom Simonis
3 Ria van Beek en Ton Boersma
Tweede Paasdag wordt het petanque weer gespeeld aan de
Vuurlijn. Dan vindt het traditionele paastoernooi plaats, aanvang
11.00 uur.

De Kwakel - Na het terechte 1-1
gelijkspel van vorige week tegen
koploper TAC’90, trad KDO 1 afgelopen zondag in Gouda aan tegen ONA. In het thuisduel eerder
dit seizoen won KDO nipt met 2-1
van de huidige nummer twaalf
van de ranglijst. De belangen
voor beide ploegen waren groot,
want de Kwakelaars willen er rol
gaan spelen in de derde periode,
terwijl ONA nog volop strijdt voor
lijfsbehoud. In Gouda kon trainer
Raymond de Jong echter niet beschikken over de geblesseerden:
Jim Klijn, Mitchel Smits en Jesse
Stange. Hierdoor waren er o.a. basisplaatsen voor Joris Kortenhorst
en Thijs Plasmeijer.
Op een smal en hobbelig veld
midden in een woonwijk, begonnen beide ploegen aftastend aan
de wedstrijd. In de 14e minuut
nam KDO echter een gevaarlijke
corner, die hoog werd voorgegeven. Sven Vlasman kopte de bal
op de lat, waarna Thijs Plasmeijer
(in de rebound) met een prachtige uithaal de bal in de kruising
schoot, 0-1. Deze opsteker hadden de Kwakelaars zichtbaar nodig, want hierna werd het veldspel beduidend beter. ONA, de
club in 2019 100 jaar bestaat, wist
zich hier geen raad mee en had
enkele harde overtredingen nodig om KDO in bedwang te houden. De Goudse ploeg, die met
name fysiek en verbaal sterk is,
werden vooruit geschreeuwd
door hun fanatieke aanhang,
maar de Kwakelaars hielden vrij
eenvoudig stand. Met een 0-1
voorsprong werd de rust bereikt.
Direct na rust tapte ONA uit een
ander vaatje en gaf KDO nauwelijks ruimte om te voetballen. De
Kwakelaars kwamen niet goed
uit de startblokken en in de 53e
minuut viel zelfs de gelijkmaker.
Nadat een afgeslagen bal in het
zestienmetergebied werd ingebracht, kon een Goudse aanvaller de bal via de binnenkant van
de paal in het doel krijgen, 1-1.
De hoop op een goed resultaat
groeide voor de thuisploeg, maar
in de 67e minuut was KDO ui-

terst effectief door één de spaarzame kansen gelijk af te ronden.
Na een 1-2tje op het middenveld
tussen Sven Vlasman en Menno
Lingeman, wist laatstgenoemde
de bal strak voor het Goudse doel
te brengen. Invaller Bart Hoving
was alert en gleed de bal vervolgens bij de tweede paal binnen,
1-2. Na dit welverdiende doelpunt was het vooral overleven
geblazen in Gouda. ONA hanteerde veelal de lange bal, schuwde
het duel niet en werd volop aangemoedigd door hun eigen fans.
Tot echte kansen voor de thuisploeg leidde deze speelstijl niet,
maar de spanning was om te snijden. Na veel blessuretijd floot
scheidsrechter Joop de Wit af en
was de tiende overwinning van
het seizoen een feit.
Door deze driepunter is KDO gestegen naar de derde plaats in
de 2e klasse C. Daarnaast staan
de Kwakelaars nu op de tweede plaats in de derde periode, met één punt minder dan
DOSR. Op Tweede Paasdag staat
om 14:00 uur de wedstrijd KDODOSR op het programma. De belangen voor beide ploegen zullen dus groot zijn in deze streekderby. Zoals de weervoorspellingen er nu uitzien, wordt het deze middag 20 graden. Na afloop
komt bovendien volkszanger Edo
Barends optreden in de kantine,
kortom zorg dat je deze middag
vrijhoudt in je agenda en kom
vooral kijken en genieten in De
Kwakel!

UWTC bij Topcompetitie
BMX in Baarn
Uithoorn - De tweede Topcompetitie was in Baarn en daardoor
wat dichter in de buurt dan de
eerste wedstrijd in Venlo, maar
dit weekend was het wel een
stuk kouder. Daar waar bij de training voor de jongste rijders de
nachtvorst nog maar net wegtrok
kwam later toch een aangenaam
zonnetje door en werd het wat
draaglijker. De jury was streng
en rijders met een vestje over het
shirt en met capuchon werden
daarop aangesproken, nummerbordjes en transponders moesten in orde zijn.
Helaas moest UWTC Roberto,
Sophie en Alec missen die na
bmx-valpartijen met breuken in
sleutelbeen pols en teen thuis
moesten blijven. We wensen hen
sterkte met hun herstel! Gelukkig
was Jordi juist weer wel aanwezig
na een langere blessure!.
In aanloop naar de Europese
wedstrijd bij het circuit van Zolder volgende week waren er heel
wat buitenlandse rijders op deze
C1 wedstrijd afgekomen en stonden er Belgen, Duitsers, Russen,
Letten, Oekraïners en zelf een
rijder uit Nieuw Zeeland aan de
start!
Ook was weer een groot deel van
de top van Nederland aanwezig,
dus een sterk deelnemersveld!

werd 6e in de finale en Michiel
streed voor plek 1 in de finale
Cruisers 34-44 en het scheelde
maar een paar meter of Michiel
had de volle winst gepakt, Arjan
werd in diezelfde finale 7e. Een
spannende strijd!
Bart v Bemmelen, UWTC-lid en nu
rijdend voor de jeugdselectie van
Teamnl op Papendal was wederom niet te kloppen en won in een
sterk internationaal deelnemersveld zijn tweede TC op rij.
In de zware sportklasse 17-24
hadden we met Maarten, Jordi,
Jordi, Thomas, Mike, Arjan en Kevin een grote bijdrage aan het
deelnemersveld en met name Kevin reed erg sterk als 17 jarige en
werd zomaar 5e in de finale, top
gedaan!
Roy won nog in Venlo, zat er deze keer ook weer goed bij, maar
werd nu netjes 4e in de finale.
Dario dacht ‘laat ik ook die Cruiser
eens proberen nu Roberto er niet
bij is’ en deed dat zeer verdienstelijk want hij werd meteen tweede
in de finale, waar Max deze keer
7e werd.
Jessy Soede had een superdag
ging in de finale op het tweede
stuk de koploper voorbij en ging
strijdend als eerste over de finish
bij boys 14 en won zo zijn eerste
TC!. Klasse!
Maddox ging zoals altijd erg
Training
goed maar was uiteindelijk niet
32 UWTC-ers deden mee. Op de eens tevreden met zijn 7e plek in
donderdagavond is een speciale de finale.
TC trainingsavond voor de deel- Bij de overige klassen ook mooie
nemers aan deze wedstrijden on- uitslagen, waarbij de jongste rijder leiding van oud Nederlands ders voorzichtig een plekje opteam rijder Sander Bisselink en schuiven en deze ervaring weer
het resultaat van dat harde wer- meenemen, want door deze groken wordt steeds zichtbaarder te wedstrijden ook te rijden leer
want UWTC doet van zich spre- je veel en zo wordt je beter! Al
ken. Maar liefst 10 finaleplekken met al goede resultaten en geen 2 keer de volle winst!
lukkig deze keer geen zware
Bij de oudste categorie Cruisers valpartijen!Volgende week is de
45+ deed Gaby het erg goed en Europese ronde in Zolder.

HR2 DAY-toernooi weer een
gezellig sportevenement
De Kwakel - Het jaarlijkse volleybal-recreantentoernooi met
sponsoring door HR2DAY vond
plaats op zaterdag 6 april jl. en
is weer een gezellige krachtmeting geweest tussen verschillende groepen uit de Kwakelse gemeenschap en omgeving.
Rond zeven uur waren de meeste teams aanwezig om er een
sportieve, maar vooral gezellige
avond van te maken.
Er werd fel en fair gestreden om
de punten door enigszins geoefende en beginnende volleyballers, door de teams die bestonden uit medewerkers van de
sponsor HR2DAY, van scholengemeenschap Thamen, onze eigen dames, een groep uit Wilnis,
zoons en vrienden van één van
de damesleden, familie van één
van de dames, de zaterdag-voetbal-dames, de voetballadys, een
familiegroep van één van de recreanten en een team van Poldersport. Totaal waren er elf teams

die zich hadden ingeschreven.
Het was opvallend dat meerdere wedstrijden zeer gelijk op gingen, hetgeen al aangeeft dat het
niveau van de teams redelijk gelijk was.
Met sets van 15 minuten was het
goed te doen en hebben bijna alle teams tegen elkaar gespeeld
met als resultaat dat er soms net
aan werd gewonnen of verloren.
De eindstand was als volgt:
1 De Invallers
2 Thamen
3 De Dieseltjes
4 Veenland
5 HR2DAY
6 Links Buiten Adem
7 Siepie
8 De Derde Helft
9 De FF-jes
10 Zamida
11 Voetballadys
De twee door Poldersport beschikbaar gestelde survivals gingen na loting naar het team van
HR2DAY en van Poldersport.

