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D66 en CDA willen ‘ geitenveldje’ 
prins Bernhardlaan behouden

Jonge ouders, opa’s en oma’s 
brengen regelmatig een bezoek 
met hun (klein)kinderen aan het 
weitje. Voor D66 en het CDA is 
het belangrijk dat het geitenwei-
tje blijft bestaan, omdat het past 
bij een dorp waar je fi jn kunt op-
groeien en oud wilt worden. Ster-
ker nog zij denken dat het een 
ideale locatie is voor bijvoorbeeld 
een kinderboerderijtje met dag-
besteding voor jongeren of een 
combinatie van geitjes met me-
de verzorging van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Raadslid Thijmen Klinkhamer: ’Ie-
dereen kent het geitenweitje in 
Mijdrecht. Deze plek midden in 
het dorp biedt een kans om ver-
schillende partijen te laten sa-
menwerken: voor kinderen is het 
een heerlijke plek om verschillen-
de dieren te zien, voor jongeren 
of mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kan het een dagbe-
steding zijn met verzorgende ta-
ken. Zou het niet mooi zijn als su-
permarkten en groenteboeren 
groente en fruit, dat volgens de 
houdbaarheidsdatum niet meer 

verkocht mag worden, terecht 
komt bij de geitjes, schaapjes, ko-
nijnen, kippen of bijvoorbeeld 
varkentjes? Geen verspilling en 
een fi jne plek voor jong en oud.’
‘Daarom,’ vervolgt Klinkhamer, 
‘roepen wij het college op om in 
overleg te treden met de huidi-
ge pachter van het terrein, met 
zorgaanbieders en lokale (pluim)
vee- houders , verenigingen en 
de opvolger van de vorige ver-
zorger. Om daarna na de zomer 
bij de raad terug te komen met 
een voorstel waarbij het college 
een ruimtelijke invulling combi-
neert met een sociale invulling 
en zo deze parel van de gemeen-
te niet alleen behoudt, maar ook 
oppoetst.” Het voorstel werd una-
niem aangenomen.

Mijdrecht - D66 diende, samen met het CDA, afgelopen donder-
dag tijdens de raadsvergadering, de motie ‘behoud de graaswei-
de’ in. September vorig jaar werd duidelijk dat de huidige verzor-
ger gaat stoppen met het houden van de geitjes in de weiden aan 
de Prins Bernardlaan in Mijdrecht. 
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Wie verdient een 
Valentijnboeket?

De Ronde Venen - 14 februari is het weer Valentijnsdag. Weet 
u/jij iemand die een mooi Valentijnboeket verdient? Laat het 
ons weten. De marktkooplieden van de Mijdrechtse markt wil-
len Valentijnboeketten uitdelen donderdag de 14de. Vul onder-
staande bon in en zorg dat hij onze redactie komt: 
Midrethstraat 9 3641 CB in Mijdrecht

Uw naam  _________________________________

Adres  _________________________________

Tel nummer  _________________________________

Naam v/d Valentijn  _________________________________

Adres  _________________________________

Tel nummer  _________________________________

Zorg dat deze bon voor 
maandag 11 februari 
bij ons binnen is.

Nu zijn ze offi cieel burgemeester 
en locoburgemeester
De Ronde Venen - Ze wisten het 
al een poosje en waren al geïn-
terviewd door kranten, ze wa-
ren op de plaatselijke televisie, 
maar donderdagavond jl. werd 
het offi  cieel gemaakt: Dorinthe 
van der Kraats (9)uit Wilnis werd 
benoemd tot kinderburgemees-
ter van gemeente De Ronde Ve-
nen voor 2019 en ook de loco-
burgemeester Fabriz Kalse (10)
uit Baambruge. Het ging heel; of-
fi cieel. De gehele raad en al het 

aanwezige publiek ging staan 
en de burgemeester nam hen 
de belofte af, waarna ze beiden 
een ambtsketen kregen omge-
hangen. Een cadeautje, felicita-
ties en hun werk kan ( mits ze na-
tuurlijk geen schoolverplichtin-
gen hebben) kan beginnen. Dit is 
voor het eerst dan de gemeente 
De Ronde Venen een kinderbur-
gemeester benoemt. Het volgen-
de plan is de benoeming van een 
kinderraad.Informatieavond renovatie 

Zwanenpark Vinkeveen
Vinkeveen - Op donderdag 7 fe-
bruari, tussen 19.00 en 21.00 uur, 
presenteert de Werkgroep Zwa-
nenpark in samenwerking met 
de gemeente, de eerste fase van 
de uitvoering van de renovatie-
werkzaamheden in het park. De-
ze avond zal plaatsvinden in de 
hal van de Pijlstaartschool. Van-
af de eerste voorstellen van een 
groep jongeren om de skatebaan 
en het voetbalveld in het park te 
verbeteren volgden diverse ge-

sprekken met buurtbewoners en 
de gemeente en werd er door de 
‘Werkgroep Zwanenpark’ in over-
leg met de gemeente een plan 
voor het hele park uitgewerkt. In 
het voorjaar van 2017 organiseer-
de de werkgroep een inloopavond 
waarin het gewenste toekomst-
beeld voor het Zwanenpark is ge-
presenteerd. Dit toekomstbeeld is 
door de circa 90 bezoekers van de 
inloopavond heel positief ontvan-
gen. De werkgroep en de gemeen-

te bereiden nu de eerste fase van 
de uitvoering van de werkzaamhe-
den voor. In deze eerste fase gaat 
het om het renoveren van beplan-
tingsvakken, het aanleggen van 
een hondenlosloopgebied en het 
inrichten van schoolmoestuintjes. 
De uitgewerkte plannen voor deze 
onderdelen van het park zullen op 
de informatieavond op 7 februa-
ri nader worden toegelicht. U kunt 
op ieder moment tussen 19.00 en 
21.00 uur binnenlopen.

De Ronde Venen – De Ronde-
veense gemeenteraad heeft don-
derdagavond, zoals verwacht, ja 
gezegd tegen een verhoging van 
de bouwkosten van het sporthuis 
in Abcoude van ruim een miljoen 
euro. Met dit besluit van de meer-
derheid van de raad ( CDA, RVB 
en de CU/SGP waren ernstig te-
gen) kan de ontwikkeling van de 
plannen verdergaan. Het is ze-
ker nog niet zover dat nu de eer-
ste paal de grond in kan, maar de 
raad heeft nu haar werk gedaan. 
Het eindbesluit ligt nu bij het col-
lege van burgemeester en wet-
houders. . De ontwikkeling en 
de exploitatie van het Sportge-
bouw en het zwembad zal door 
een Stichting voor en door de be-
woners worden gedaan. De ge-
meente zal daarbij voor een deel 
van de investering garant staan, 
maar de verantwoordelijkheid 
ligt bij de Stichting. De fracties 
van D66, PvdA/GL, Senioren Par-
tij en de VVD vinden dat de Stich-
ting daar goed toe in staat mag 
worden geacht. “De niet afl aten-
de inspanningen van het Bur-
gerinitiatief en de fi nanciële bij-
dragen van de inwoners van Ab-
coude maakt duidelijk, dat er een 
goede basis is voor het Sportge-
bouw”. 

Tegen
De tegenstemmers zijn daar niet 
zo zeker van. Zij vinden dat de 
gemeente op deze manier een 
enorm fi nancieel risico loopt: “ We 
nemen nu een besluit van miljoe-
nen, met een onderliggend fi nan-
cieel plan vol open einden. Nie-
mand weet nog precies wat het 
gaat koste. Het zijn allemaal nog 
aannames. Wij waarschuwen…
Maar in een democratie besluit 
de meerderheid. Wij houden ech-
ter ons hart vast”

Meerderheid 
raad zegt Ja 

tegen 
Sportgebouw 

Abcoude
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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
Ho�and 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

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

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: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

COLOFON

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 reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Frisse mix van jazz en pop door 
New Amsterdam Voices
Regio - Op zondag 10 februari or-
ganiseert de SCAU (Stichting Cul-
turele Activiteiten Uithoorn) een 
concert waarin de menselijke 
stem centraal staat. Om half drie 
‘s middags betreden de New Am-
sterdam Voices het podium van 
De Schutse. Zij zullen het publiek 
verrassen met gevarieerde a cap-
pella zang in fantastische arran-
gementen van o.a. Maartje Me-
ijer, hun huisarrangeur. New Am-
sterdam Voices is een zevenstem-
mige a capella groep uit Amster-
dam. Met een frisse mix van jazz 
en pop brengen zij een vernieu-
wend geluid dat van begin tot 
eind weet te boeien. De zeven 
zangers (June Fermie, Vera Bui-
jink, Marieke Smit, Minka Bode-
mann, Hebe Vrijhof, Pepijn van 
der Sande en Willem de Beer) 
hebben allen jazz-zang aan het 
Conservatorium van Amsterdam 
gestudeerd. 

Festivals en prijzen
De New Amsterdam Voices staan 
sinds 2011 op locaties als het 
Bimhuis, Bethany’s Jazz Club, 
Beauforthuis, verscheidene fes-

tivals (o.a. Uitmarkt Amsterdam 
en Meer Jazz Festival) en andere 
theaters en jazzpodia door heel 
Nederland. Ook zijn zij regelma-
tig op de radio te horen (o.a. bij 
Mijke & Co op Radio 6 en Opi-
um op Radio 4). In 2013 verleen-
de de groep medewerking aan 
het debuutalbum van Maartje 
Meijer, Virgo, dat in oktober van 
dat jaar werd gepresenteerd in 
het Bimhuis. In juli 2014 namen 
de New Amsterdam Voices suc-
cesvol deel aan de internationa-
le a capella competitie Vokal To-
tal in Graz, Oostenrijk. Ze wonnen 
de 2e prijs in de Jazz-categorie en 
de 3e prijs in de Pop-categorie. In 
mei 2015 presenteerden zij hun 
debuut EP met twee uitverkochte 
concerten in Vlaams Cultuurhuis 
De Brakke Grond te Amsterdam. 
In juli 2017 mocht de groep de 
laatste editie van Sensation White 
openen samen met Nora Fischer 
en The Metropole Academy in de 
Amsterdam ArenA (Johan Cruijff 
ArenA).

Programma en informatie
Het programma dat de zang-

groep speciaal voor Uithoorn en 
omstreken heeft samengesteld 
bevat nummers van onder meer 
Stevie Wonder, John Legend, Joni 
Mitchell, Tom Waits, Ramses Shaf-
fy, Randy Newman, Justin Timber-
lake en Pharrel Williams, om maar 
eens wat bekende namen te noe-
men. Losse kaarten kosten €15,- 
en zijn online te bestellen via de 
website van de SCAU: www.scau.
nl Jongeren tot en met zestien 
jaar betalen slechts de helft.
Ongeveer een week voor de con-
certdatum begint de losse kaart-
verkoop in de boekwinkels Bruna 

(Amstelplein) en The Read Shop 
Express (Zijdelwaardplein).
De resterende kaarten worden 
vanaf 14.00 uur aan de zaal ver-
kocht. 

IVN vogelexcursie, Ganzen en 
Wulpen in de polder

Regio - Op zaterdag 2 februari 
gaat de vogelwerkgroep van IVN 
in onze polders kijken naar gan-
zen en wulpen. Beide soorten 
zijn wintergasten en verblijven 
graag in onze voedselrijke wei-
landen. Nederland speelt een be-
langrijke rol in het leven van veel 
ganzensoorten: een enkele soort 
broedt hier, de meeste ganzen 
komen hier ’s winters vanuit het 
verre noorden voedsel zoeken. 
De laatste tientallen jaren zijn de 
aantallen fors toegenomen.
Er verblijven vaak duizenden bij 
elkaar in onze polders. Slapen 
doen ze op open water, zodat 
ze ’s nachts niet belaagd kunnen 
worden door bijvoorbeeld vos-
sen. De Waverhoek, Botshol, de 
Vinkeveense Plassen, de Groene 

Jonker en de Nieuwkoopse Plas-
sen zijn de belangrijkste slaap-
plaatsen. Na zonsopkomst trek-
ken ze naar de polders om te foe-
rageren, ’s avonds in het donker 
keren ze terug.

Grauwe gans
De Grauwe Gans is hier het hele 
jaar aanwezig is. In de winter foe-
ragerend, maar in de zomer ook 
broedend. De Kolgans is hier al-
leen in de winter, alhoewel er de 
laatste jaren ook broedpopulatie 
zijn. Duizenden zijn hier in janu-
ari en februari en in de Ronde Ve-
nen wel 10.000 vogels. Nu en dan 
zien we ook Toendrarietganzen 
hier en steeds meer Brandgan-
zen. Deze laatste inmiddels ook 
als broedvogel. Alle genoemde 

ganzen zullen we tijdens de ex-
cursie zien.

Vogel van het jaar
Elk jaar wordt er een vogel “be-
noemd” tot Vogel van het Jaar. 
Dit jaar is dat de Wulp. Het is de 
grootste steltloper in ons land en 
is vooral bekend door de lange 
naar beneden gebogen snavel en 
de jodelende zang, die vooral in 
het voorjaar te horen is. De wulp 
staat op de Rode Lijst, dat wil 
zeggen dat het aantal broedpa-
ren (ruim 43.000) achteruit  gaat. 
Doordat de gekozen vogel extra 
in de belangstelling staat hoopt 
men meer te weten te komen 
over de oorzaken van de  ach-
teruitgang. In de winter zwerven 
hier veel wulpen rond die ech-
ter uit Noord-Europa komen. On-
ze wulpen zitten in Zuid-Europa. 
Vaak zie je wulpen tussen de gan-
zen ook op zoek naar voedsel.
We vertrekken om 8.30 uur van-
af de parkeerplaats bij de Nieuwe 
Begraafplaats aan de Ir. Ensche-
deweg te Wilnis. Aanmelden is 
niet nodig. De excursie is per au-
to. We gaan met zo weinig moge-
lijk auto’s. Om plm. 12.00 uur zijn 
we terug. Kleed je warm en ver-
geet je verrekijker niet. Info: Pe-
ter Betlem, tel. 0297-287635 / 06-
53743460. Zie ook de website: 
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-
uithoorn.

IVN-Lezing over Wolken 
en Weer
Regio - In ons vlakke polderland 
zien we heel veel lucht. Wolken 
zijn dus vrijwel elke dag om ons 
heen. Maar hoe ontstaan ze, wel-
ke soorten zijn er? Waarom zijn er 
vliegtuigstrepen, waarom sluier-
wolken? En wat kunnen we zeg-
gen over het weer dat gaat ko-
men als we de wolken zien? Kees 
Floor is meteoroloog. Hij ver-
telt over wolken en weer en laat 

prachtige beelden zien die ons 
helpen voortaan wolken beter te 
herkennen. De lezing begint om 
20.00 uur in het NME-centrum De 
Woudreus, De zaal is open vanaf 
19.45 uur. Er wordt een ‘vrijwilli-
ge’ bijdrage gevraagd van € 2.50. 
Voor meer informatie: Catherine 
van de Graaf, 0297-286895.
Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn

Muzikaal sprookje voor jong en oud
Regio - Op 10 februari wordt het 
Muziekgebouw van KnA omgeto-
verd in een sprookjesachtige set-
ting met het KnA Orkest en een 
verteller van De Theaterrepu-
bliek. Deze verteller vertelt het 
sprookje van Peter en de Wolf, 
aangevuld met andere sprookjes 
zoals Harry Potter, Roodkapje en 
Star Wars. Het verhaal wordt be-
geleid door het KnA Orkest.
Het orkest, onder leiding van 
Gerhart Drijvers, is al een aantal 
maanden aan het oefenen voor 
dit mooie stuk van Sergej Prokof-
jev waarin de verschillende die-
ren en personages worden ver-
tolkt door bepaalde instrumen-
ten; de poes door de klarinet, de 
hond door hobo, het vogeltje 
door de dwarsfluit etc. De bezoe-
kers kunnen het stuk goed vol-
gen door te luisteren naar de ver-
teller en het is natuurlijk heel leuk 
om de verschillende personages 
terug te zoeken en vinden in de 

muziek. Het is een mooie gele-
genheid om een beetje cultuur 
te snuiven voor u en uw (klein)
kinderen op een laagdrempeli-
ge wijze.

Initiatievenfonds
Het project wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Initiatieven-
fonds; door hun bijdrage komen 
er 50 gratis kaarten beschikbaar 
voor kinderen van de voedsel-
bank en is de prijs voor de ande-
re kinderen verlaagd naar € 7,50. 
De kaarten kosten voor volwasse-
nen € 12,50. Kinderen dienen wel 
begeleid te worden door een ou-
der. Er staan voorlopig twee voor-
stellingen gepland; 13.00 uur en 
15.00 uur en kaarten zijn vanaf 
heden te bestellen via www.kna-
uithoorn.nl. 
De promotie van Peter, de Wolf 
en vele anderen wordt mogelijk 
gemaakt door Stichting Promotie 
Uithoorn aan de Amstel.

Muziekproject voor 
kinderen
Regio - Muziekvereniging KnA 
had al een succesvol muziekpro-
ject voor volwassenen; de Mid-
delbare Muziek Meesters, maar 
nu heeft deze actieve vereniging 
een project opgezet voor kinde-
ren!
De KnA Music Kids, is een project 
waaraan kinderen tussen de 8 en 
12 jaar mee kunnen doen. Het 
doel van dit project is enerzijds 
kinderen tegen een sterk gere-
duceerd tarief muzieklessen laten 
volgen en anderzijds het oprich-
ten van een Jeugdorkest.

Muziek maken is echt heel leuk 
en ook heel goed voor ieder-
een, maar samen muziek maken 
is echt nog veel leuker. Er is in de 
wijde omtrek rond Uithoorn geen 
Jeugdorkest en dat is toch wel 
heel erg jammer.

Project
Het project beslaat 20 weken, 
start vanaf 10 februari. De eerste 
10 weken muzieklessen en daar-
na nog 10 weken muziekles en 
deelname aan het Jeugdorkest. 
Voor dit orkest is ook al een diri-

gent benaderd, het wordt Dick 
Hesselink. Hij is zelf muziekdo-
cent voor koperinstrumenten en 
daarnaast heeft hij ook ervaring 
als dirigent met jeugdorkesten. 
De kinderen krijgen een instru-
ment van KnA in bruikleen.
Dit project wordt ondersteund 
door een donatie van de Lions 
Uithoorn.

Introductiemiddag
De introductiemiddag is op 3 fe-
bruari aanstaande om 15.00 uur 
in het Muziekgebouw aan het 
Legmeerplein. Tijdens deze intro-
ductie kunnen de kinderen luiste-
ren naar de verschillende instru-
menten, gespeeld door leeftijd-
genootjes. Er zijn mensen aan-
wezig aan wie je alle vragen kunt 
stellen en natuurlijk mogen de 
verschillende instrumenten uit-
geprobeerd worden! Inschrijven 
voor het project doe je ook tij-
dens deze middag. Meer infor-
matie of contact: www.kna-uit-
hoorn.nl of kna.opleidingen@
gmail.com.





Wilnis - Aanwonenden van de 
Pastoor Kannelaan zijn binnen-
kort eindelijk verlost van de ‘klap-
perende’ weg voor hun huis. Klap-
perend omdat door de vele op-
brekingen en herstelwerkzaam-
heden aan het wegdek het laatste 
jaar er een lappendekken is ont-
staan van asfalt en keien. Dat ver-
schil geeft een ‘klapperende ge-
luid’ als daar met auto’s en vooral 
bussen en de zware grondtrans-
portwagens overheen wordt ge-
reden.
Helemaal als de stenen los liggen. 
Bewoners werden en worden er 
dol van. Maar nu gloort er hoop 
want de gemeente heeft de be-
woners met een brief laten we-
ten dat de Pastoor Kannelaan he-
lemaal wordt gereconstrueerd. 
De termijn staat ook al vast: me-
dio juni dit jaar wil de gemeen-
te de schop in de grond hebben 
om het werk te laten uitvoeren. 
Op zich een verheugend bericht. 
Aan de andere kant hebben be-
woners wel gelijk door erop te 
wijzen dat dan eerst de zware 
grondtransporten moeten wor-
den beëindigd. Die zijn er mede 
de oorzaak van dat de weg voort-
durend aan gort wordt gereden. 
Het heeft volgens de bewoners 
geen zin de weg aan te pakken 
als die er dagelijks weer overheen 
blijven rijden. Dat er ook bussen 
rijden is tot daar aan toe. Dat de 
Pastoor Kannelaan wordt opge-
knapt heeft mede te maken met 
de voorgenomen ontsluiting van 
de nieuwe woonwijk De Maric-
ken via de Wethouder van Dam-
laan via de Veenweg. De verkeers-
druk zal daardoor op de Pastoor 
Kannelaan toenemen. Een vlotte 
en veilige verwerking van het ver-
keer aldaar is derhalve noodzake-

lijk en vraagt om een goed aan-
gelegde weg.

Forse aanpak
Al met al zal de Pastoor Kannel-
aan wordt fors worden aange-
pakt. Het bestaande asfalt met 
de andere bestrating en de weg-
fundering worden volledig ver-
wijderd en opnieuw opgebouwd. 
Tevens wordt het trottoir ver-
nieuwd en aangelegd met nieu-
we tegels. Daaraan voorafgaand 
wordt ook het regenwaterriool 
vervangen door grotere leidin-
gen waardoor meer regenwater 
kan worden afgevoerd. Omdat 
de wegfundering breder is dan 
het wegoppervlak (asfalt) moe-
ten ook alle in de berm staande 
bomen worden gekapt. Pas na-
dat het nieuwe wegdek weer is 
aangelegd worden er ook weer 
nieuwe bomen geplant. Voorts 
worden de groenvakken voor-
zien van nieuwe beplanting en 
de bermen ingezaaid. In het nieu-
we ontwerp zijn ook drie snel-
heid remmende maatregelen op-
genomen. Daaronder een zebra-
pad bij de oversteek ter hoog-
te van de bushalte, twee weg-
versmallingen en fietssuggestie-

stroken aan beide zijden van de 
weg. Laatstgenoemde worden 
verbreed van 90 cm nu naar 1,5 
meter. Tevens worden de stroken 
voorzien van een rode coating. 
Omdat het wegoppervlak tussen 
de woningen en de afwaterings-
sloot niet breed genoeg is, ook 
al vanwege de bushaltes die ook 
ruimte vergen, kunnen er geen 
vrij liggende fietspaden worden 
gerealiseerd.

Ruim voor de aanvang van de 
werkzaamheden krijgen bewo-
ners van de gemeente via een 
brief nadere aanduiding over de 
planning en met andere relevan-
te informatie. Om overlast voor 
de bereikbaarheid van woningen, 
winkels, scholen en sportfacilitei-
ten te beperken wil de gemeente 
de werkzaamheden gefaseerd la-
ten uitvoeren. Bewoners kunnen 
over de voorgenomen plannen 
vragen stellen, maar ook sugges-
ties inbrengen tijdens een door 
de gemeente georganiseerde in-
loopavond op woensdag 6 febru-
ari in dorpshuis De Willisstee aan 
de Pieter Joostenlaan 24. Belang-
stellenden zijn van harte welkom 
tussen 19.00 en 21.00 uur.
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In deze vaste column van gezondheids-
centrum Gezond Wilnis stelt om de week 
een van de gebruikers zich voor. 

Deze week maken we kennis met apothe-
ker Frans de Mandt. 

Frans de Mandt (39 jaar – ge-
trouwd – vader van twee kinde-
ren) groeide op in Nijmegen. Hij 
studeerde Pharmacie in Utrecht 
en trok later naar Amsterdam, 
waar hij acht jaar werkzaam 
was in een Mediq-apotheek en 
later als apotheker voor meer-
dere gezondheidscentra in Am-
sterdam Zuid-Oost. In deze pe-
riode leerde hij hoe belangrijk 
en effectief het is de patiënt 
centraal te stellen en deze zorg-
vraag met de andere zorgverle-
ners af te stemmen. Een eigen 
apotheek in het mooie nieuwe 
gezondheidscentrum in Wilnis 
is voor De Mandt een prachtige 
vervolgstap in zijn carrière. 

Wie binnenstapt bij Gezond 
Wilnis, vindt de apotheek di-
rect aan de linkerzijde. Frans de 
Mandt en zijn assistentes vin-
den laagdrempeligheid, klant-
vriendelijkheid en toegankelijk-
heid heel belangrijk. “Iedereen 
kan hier binnenlopen’’, vertelt 
de apotheker. “Wie een recept 
bij de dokter ontvangen heeft, 
kan het direct bij ons komen 
halen. Onze voorraad is heel 
groot, waardoor we bijna alles 
snel kunnen leveren. Ook her-
haalrecepten gaan heel snel; 
wie het herhaalrecept voor 12 
uur aanvraagt, kan de medica-
tie dezelfde dag na 15 uur al op-
halen.’’ Mocht iets niet op voor-
raad zijn, wordt het onmiddel-
lijk besteld. “Via de e-mail hou-
den we de patiënt op de hoog-

te van deze bestelling; als iets 
klaarligt, krijgt de patiënt daar 
bericht van. Zo kom je dus 
nooit voor niets.’’ 

Medicijnkluis
Wie geen tijd heeft om tijdens 
de openingstijden van Gezond 
Wilnis de medicatie op te halen, 
kan vierentwintig uur per dag 
terecht bij de medicijnkluis die 
zich aan de achterzijde van het 
pand bevindt.
“Daarnaast bezorgen we de 
medicatie gratis door heel De 
Ronde Venen’’, vervolgt de apo-
theker. “En voor wie niet in staat 
is om onze apotheek te bezoe-
ken, maar toch even met ons 
wil overleggen; we komen ook 
aan huis. Zo stemmen we de 

zorg af op de behoefte van al 
onze gebruikers.’’ 

Het contact met de andere 
zorgverleners onder hetzelfde 
dak ervaart de apotheker als 
een enorm voordeel. 
“Er zijn letterlijk korte lijnen’’, 
zegt hij. “Als iets onduidelijk is 
vanuit de huisartsen, lopen we 
even bij hen binnen om het af 
te stemmen. Hetzelfde geldt 
voor de thuiszorg van Careyn, 
die ook bij ons in het pand ge-
huisvest is. 
Als zij iets nodig hebben voor 
hun ronde, kunnen ze zo bij ons 
binnenlopen om dat op te ha-
len. Zo zorgen we met elkaar 
voor snellere, efficiëntere en 
betere zorg.’’ 

Gezond Wilnis

Wagenmaker 99

3648 KV Wilnis

0297- 303 404

www.gezondwilnis.nl 

VMBO On Stage oogst bijval 
van Marianne Zwagerman
Vinkeveen - “Samen staan we 
sterk” zong Stef Bos in 2005. Dit 
motto hadden Zakenvrouwen en 
VIB De Ronde Venen zeker voor 
ogen bij het besluit gezamen-
lijk het nieuwe jaar in te luiden 
met een lezing van niemand min-
der dan Marianne Zwagerman in 
Apollo Hotel Vinkeveen. 
Als succesvolle carrièrevrouw – 
Marianne Zwagerman was de 
eerste vrouwelijke directeur van 
de Telegraaf Media Groep – wil 
zij vrouwen inspireren om meer 
van hun werkende leven te ma-
ken en de lat hoger te leggen. In 
haar boek ‘Een webshop is geen 

carrière, ontsnap uit het mutsen-
paradijs’ geeft ze vrouwen op hu-
morvolle wijze praktische advie-
zen op weg naar een succesvol 
leven, met de mondhoeken om-
hoog.

Zakenvrouwen
Zowel de zakenvrouwen, als de 
zakenmannen kregen waar ze 
voor kwamen. Een confronteren-
de lezing over vrouwelijke onder-
nemers, netwerken met ‘zaken-
mannen’ (i.p.v. in het ‘Kippenhok’) 
en het ontbreken van moraal in 
de markt. E.e.a. werd concreet on-
derbouwd met voorbeelden als 

de verkeerde stimulans van sub-
sidie op windmolens en de re-
den dat ze een benzine slurpen-
de Range Rover rijdt… De voor-
zichtigheidscultuur in dit land be-
stempelde zijn als “Het Rubberen-
tegelparadijs”… Teveel rubberen 
tegels kan juist tot meer onveilig-
heid leiden…
Het advies van Marianne: “Blijf 
zelf nadenken en durf fouten te 
maken, zodat je ervan kan leren!”

Praktisch geschoold
Tot slot nam zij het uitgebreid 
op voor, wat zij terecht noemt 
‘praktisch geschoold personeel’. 
en sprak lovend over het “VMBO 
On Stage” initiatief voor scholen, 
dat ook in De Ronde Venen en 
Uithoorn actief is. Desgevraagd 
door Karin Wateler (Project coör-
dinator) en Gerrie Bras (Werving) 
heeft Marianne aangeboden een 
mogelijke persoonlijke bijdrage 
te overwegen. 
Over deze middag werd tijdens 
de netwerkborrel en netwerkdi-
ner nog lang gediscussieerd! 
7 maart a.s. staat weer een Onder-
nemersontbijt op het program-
ma. Meer informatie omtrent eve-
nementen van VIB De Ronde Ve-
nen vindt u op www.vibderon-
devenen.nl/agenda. 

Grote opknapbeurt voor 
de Pastoor Kannelaan

Het ‘uur U’ nadert voor 
AH Jos van den Berg
Uithoorn - Nog maar twee we-
ken te gaan heeft Jos van den 
Berg om samen met zijn team van 
medewerk(st)ers zijn nieuwe AH 
supermarkt in te richten. En dat is 
toch hard werken geblazen. Vanaf 
maandag 28 januari is zijn super 
in winkelcentrum Amstelplein 
dicht gegaan om de komende 
dagen orde op zaken te kunnen 
stellen. Al sedert begin augustus 
vorig jaar is men bezig de super 
om te toveren tot een veel grote-
re Albert Heijn (een ‘Large’ versie, 
dus geen XL, ook al zijn die ken-
merken daarvan wel in de nieuwe 
opstelling zichtbaar). Volgens Jos 
zijn alle voorzieningen aanwe-
zig en kunnen de schappen ge-
vuld worden. “Dat is geen sinecu-
re want we gaan van 13.000 pro-
ducten naar 29.000 producten als 
aanbod voor onze klanten. Dat 
heeft even z’n tijd nodig, maar 
zoals het er nu voor staat kunnen 
we heel tevreden zijn met de ont-
wikkelingen en de inrichting zo-
als die zich momenteel profile-
ren,” laat Jos weten. “Het wordt 
geweldig wat we straks aan een 
nieuw assortiment te bieden 
hebben. De planning is dat we de 
dag vóór Valentijn, op woensdag 
13 februari om 9 uur ’s morgens, 

open gaan. En dat gaat groots 
gebeuren met allerlei aantrekke-
lijke acties en spectaculaire op-
tredens van artiesten, zoals zan-
gers die bij De Voice of Holland 
hun zangkunsten hebben ver-
toond. Bij aankoop van tien euro 
krijgen klanten een gratis atten-
tie, er komt een ballonnenartiest, 
kinderen kunnen met een clown 
op de foto, enzovoort. Het wordt 
een bijzondere openingsdag na 
het uur U.”

Nieuw winkelconcept
“Ik kan niet wachten tot de ope-
ning,” vertelt Jos die tussen neus 
en lippen door buiten de dage-
lijkse hoeveelheid boodschap-
pen even een aantal zaken op-
somt wat klanten bij hem kun-
nen verwachten. Zoals elke dag 
verse sushi bijvoorbeeld; klanten 
kunnen bij het kruideneiland zelf 
(verse) kruiden knippen; er is een 
presentatie om zelf allerlei soor-
ten paprika’s en pepers te kun-
nen scheppen, maar ook een uit-
gebreide broodafdeling met een 
stokbroodsnijmachine waar men 
zelf stokbrood kan snijden. Lief-
hebbers kunnen terecht bij een 
kaasafdeling met alle soorten 
binnen- en buitenlandse kaas; of 

bij de vleesafdeling waar in eigen 
beheer vlees wordt gegrild en 
waar straks ook een aanbod aan 
halal producten is. Wat te den-
ken van een zeer grote diepvries-
afdeling; een uitgebreide wijn- 
en drankenafdeling; talrijke ver-
seilanden met een grote diversi-
teit aan producten met een ervan 
op onder meer biologisch terrein. 
Daarnaast wordt het vegetari-
sche aanbod uitgebreid; er komt 
een koffie afdeling waar klanten 
keuze hebben uit diverse soorten 
koffie en/of een ‘bakje’ kunnen 
nemen met wat lekkers erbij en 
er wordt zelfs daadwerkelijk ge-
kookt in de winkel… Kortom te-
veel om op te noemen. “Klanten 
kunnen hun boodschappen scan-
nen met een handscanner maar 
ook aan een paal het product in-
scannen of scannen met hun mo-
biel en afrekenen. Er zijn natuur-
lijk ook ‘gewone’ kassa’s waar men 
kan pinnen en/of contant kan 
afrekenen. Daarboven komen 
beeldschermen waar lokale aan-
bieders hun producten kunnen 
aanprijzen via reclame.
Dat alles houdt ook in dat we 
meer personeel hebben moeten 
aantrekken dat tevens een uitge-
breidere opleiding en instructies 
heeft gevolgd en nog volgt om in 
de nieuwe super te kunnen wer-
ken en klanten van dienst te kun-
nen zijn. Je moet het zo zien: AH 
Jos van den Berg treedt straks op 
als gastheer voor zijn klanten. Die 
willen we als geen ander in de 
winkel verwennen.
Daar is kennis, maar ook inzet en 
passie van onze mensen voor no-
dig en die staan te popelen om 
dat te tonen,” aldus een blije en 
tevreden Jos die zijn personeels-
bestand intussen heeft opgekrikt 
tot bijna 250 mensen fulltime en 
parttime. 
Houdt u deze krant de komende 
weken maar in de gaten.

Tips en trucs bij 
stamboom onderzoek
De Ronde Venen - Op donder-
dagavond 7 februari a.s. bent u 
welkom bij de werkgroep gene-
alogie binnen de historische ver-
eniging De Proosdijlanden. Wij 

hebben mevrouw Dinie van Tol 
Burgers bereid gevonden en ver-
volgens uitgenodigd om richting 
te geven bij stamboom onder-
zoek. Gebruikmakend van haar 

jaren lange kennis en ervaring in 
het voormalige archief van de ge-
meente Mijdrecht en later bij het 
RHC in Breukelen. 
Na een korte inleiding, met de 
klemtoon op paleografie, zal zij 
na de pauze proberen antwoord 
te geven op hetgeen er zo al ter 
tafel mocht komen. U bent wel-
kom in de Croonstadtlaan 4a, 
vanaf 19.15 uur. 
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Jaarlijkse ontmoetings-
ochtend Zonnebloem
De Ronde Venen - Zaterdag 26 
januari j.l. was er de jaarlijkse Ont-
moetingsochtend voor de Zon-

nebloemgasten van de afdelin-
gen Wilnis/de Hoef en Mijdrecht. 
De zaal in de Willisstee was zó 

Cursussen bij de Paraplu van 19.30-21.30 uur en de kos-
ten bedragen €40,-.

Dame in Powertex
Je maakt op een metalen stan-
daard een statige dame met de 
textielverharder Powertex. Het 
beeld is ongeveer 40 à 45 cm 
hoog. Je zult zien dat je met een-
voudige middelen een mooi 
werkstuk maakt. Er zal voldoende 
textiel aanwezig zijn, maar je kunt 
ook zelf katoenen lapjes of kant-
jes meebrengen om eventueel te 
gebruiken voor je beeld. Aan het 
eind van de les brengen we het 

beeld ‘op kleur’ door te dry-bru-
shen met een kleur naar eigen 
keuze. De materiaalkosten bedra-
gen € 24,- aan de docent te vol-
doen.

Schilderen met acryl
Aan de hand van enkele onder-
werpen wordt er gewerkt met 
acrylverf. Tijdens deze korte cur-
sus ontdek je de mogelijkhe-
den die acrylverf te bieden heeft. 
Ook wordt aandacht besteed aan 
schetsen en tekenen. Deze cursus 
is toegankelijk voor zowel begin-
ners als voor gevorderden.
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Onweer in de winter
Er zijn nogal wat mensen die 
denken dat onweer alleen in 
de zomer voorkomt. Vandaar 
dat velen zich hebben ver-
baasd over dit verschijnsel,  
dat zich voordeed op donder-
dag 17 januari, rond 07.00 uur 
in De Ronde Venen. Volgens 
de Klimaatatlas komt er in de 
zomer driemaal zo veel on-
weer voor als ´s winters; het 
warme seizoen telt gemid-
deld 24 onweersdagen, het 
koude seizoen heeft er 9.  
Onweer in de winter (en 
herfst) duidt op � inke kou in 
de bovenlucht. Deze had op 
5000 meter hoogte een tem-
peratuur van -35 à -40 gra-
den. Vanuit het Noordpool-
gebied komt deze zogeheten 
maritiem arctische lucht via 
de Noorse Zee naar het zui-
den, in de richting van Neder-
land, afzakken. Voordat  de-
ze lucht Nederland heeft be-
reikt passeert zij de Noordzee, 
waarvan het zeewater in deze 
tijd met 5,5 graden betrekke-
lijk warm is.
Het verschil met de boven-
lucht is dan enorm. En dat 
leidt tot  grote onstabiliteit in 
de vorm van buien, die naast 
regen ook sneeuw en ha-
gel kunnen brengen en bo-
vendien onweer en windsto-
ten kunnen opleveren. Dit 
is een guur weertype waar-
mee wij slechts korte tijd te 
maken kregen, want al weer 
snel steeg de barometer tot 
1020 hPc op de 18e. We kre-
gen  een aantal nachten met 
lichte vorst, behoudens dan 
op de 21e met in de vroege 
ochtend matige vorst: -5,9 
gr. in Mijdrecht. Overdag was 
het stralend zonnig en liep de 
temperatuur op tot 3 à 5 gra-
den. Na al dat grijs in decem-
ber en de eerste helft van ja-
nuari konden wij zo’n lek-
ker zonnetje nauwelijks meer 
heugen. Dinsdag 22 janua-
ri viel een groot deel van de 
dag lichte sneeuw; de hoog-
te was niet indrukwekkend: 
2,5 cm. Doordat het kwik niet 
boven nul kwam (maximum: 
-0,2 graden) konden we van 
een ijsdag spreken. Maar op 
de 26e kwam aan deze kor-
te - licht - winterse periode al 
weer een einde. Op die zater-
dag liep de temperatuur op 
tot 8,4 graden en afgelopen 
zondag was behoorlijk nat; 
in Mijdrecht viel bijna 14 mm 
regen met in de ochtend een 
laagste barometerstand van 
983 hPc. 
Een bijzonder pittig  onweer 
deed zich voor op 22 janua-
ri 1958. Ook toen boven Ne-

derland op 5 km hoogte cir-
ca -40 graden. Om de minuut 
gemiddeld een zeer felle ont-
lading bij de passage van een 
kleine  actieve storing, die van 
Zuid-Engeland naar Midden-
Nederland koerste. De hier-
aan verbonden sneeuwstorm 
liet in Zeeland 30 cm sneeuw 
achter en sneeuwduinen tot 
een hoogte van twee meter. 
Ruim een maand later, op 25 
februari, zijn de tegenstel-
lingen in ons land opvallend 
groot. In Zuid-Nederland is 
het lenteweer bij 11 graden, 
maar in het noorden raast bij 
-3 graden een sneeuwstorm, 
zoals men het sinds 1942 niet 
meer heeft beleefd. Sneeuw-
duinen van enkele meters 
hoogte hinderen het verkeer 
en de NS heeft met zware ijs-
afzetting op de bovenleidin-
gen te kampen.
Winteronweer, maar ook 
herfstonweer, is doorgaans 
gevaarlijker dan zomeron-
weer. Dat heeft onder meer 
te maken met het feit dat de 
buienwolken veel lager han-
gen, waardoor de elektri-
sche activiteiten zich op een 
veel minder hoog niveau af-
spelen dan tijdens de zomer-
maanden. De toppen van de 
buien reiken zelden hoger 
dan vijf km. Bovendien zijn 
het geringer aantal ontladin-
gen        in de regel krachtiger 
en is het onweer vaak verras-
send, in tegenstelling tot de 
zomer, wanneer het gedon-
der al vanaf  grote afstand te 
horen is. Verraderlijk bij dit ty-
pe onweer is ook dat het niet 
zelden tot slechts één ont-
lading komt, geheel onver-
wachts. De eerste ontlading 
van een zich ontwikkelende 
bui kan ook gevaarlijk zijn, 
omdat je die niet ziet aanko-
men; de sneeuw ontneemt ie-
der goed zicht.
Vóór het jaar 1800 toen er 
nog geen bliksema� eiders 
waren zorgden voltre� ers op 
doorgaans houten kerktorens 
voor veel meer rampspoed. 
Niet alleen de kerk werd ge-
tro� en, maar vonkenregens, 
aangewakkerd door de wind, 
deden ook tal van omliggen-
de huizen in vlammen op-
gaan. Op 19 februari 1869 
werden in België niet minder 
dan 20 kerktorens door een 
vreselijk onweer getro� en. 
En ondanks de aanwezigheid 
van een bliksema� eider richt-
te de bliksem tijdens een bui 
in november 1991 � ink wat 
schade aan bij de Hervormde 
Kerk in Wilnis. 
“Sneeuw met donder in janu-
aar, voelt men het ganse jaar”.

Toen ik vorige week in een 
overvolle wachtkamer in het 
Ziekenhuis zat probeerde een 
meneer links naast mij de aan-
dacht te krijgen. Hij begon zijn 
verhaal dat het leven niet meer 
zo leuk was. Na het overlijden 
van zijn vrouw twee jaar gele-
den was het maar stil in huis. 
Ietwat te opdringerig mis-
schien, probeerde hij de da-
mes links van hem duidelijk te 
maken dat hij zich nogal een-
zaam voelde en af en toe wel 
behoefte had aan wat gezel-
schap. Door de overduidelijke 
afwijzing van de dames richt-
te hij zich op mij. Uit het niets 
zei hij tegen mij dat hij ruim 
60 jaar getrouwd was geweest 
met een hele lieve vrouw. Dat 
hadden zijn ouders nooit ge-
dacht, want ze hadden het hu-
welijk met haar min of meer 
verboden. Zij had een ande-
re geloofsovertuiging en daar-
om was trouwen met haar des-
tijds uit den boze. Hij legde mij 
uit dat vroeger Nederland ver-
deeld was in “zuilen”. Iedere zuil 
had zijn eigen ideologie met ei-
gen scholen, verenigingen, par-
tijen, vakbonden, omroeporga-
nisaties, kranten, ziekenhuizen, 
enz. Wie behoorde tot een be-
paalde zuil, ging weinig tot he-
lemaal nooit om met mensen 
uit andere zuilen. Alleen in de 
politiek werd samengewerkt. 
Dit móest wel, omdat er anders 
geen meerderheden voor het 
uitvoeren van beleid konden 
worden gevormd. Maar trou-
wen met iemand buiten je ei-
gen zuil, was in die tijd echt on-
gepast! Gelukkig was hij tegen-
draads geweest en had hij daar 
nooit één dag spijt van gehad. 
Van dat hele gedoe waren we 
nu gelukkig af probeerde hij 
mij te overtuigen. Ik gaf hem 
aan dat er tegenwoordig toch 
ook nog wel heel wat tegen-
stellingen waren in de maat-
schappij en wij wel wat aardi-
ger tegen elkaar mochten zijn. 
We moesten in mijn beleving 
juist oppassen voor een nieu-
we verzuiling in de maatschap-
pij. Hoewel het zeker niet mijn 
bedoeling was geweest maak-
te ik met mijn opmerking de 
donkere pessimistische kant in 
de beste man los. Volgens hem 
waren we allemaal de weg kwijt 

geraakt en was het allemaal ik-
ke…ikke…ikke. Zelfs in de poli-
tiek lagen ze met elkaar te rol-
lebollen en was van samen-
werken steeds minder sprake. 
Ze maken het allemaal steeds 
ingewikkelder en alles wordt 
daardoor alleen maar duurder 
en slechter. Wat dat betreft ver-
lang ik nog wel eens terug naar 
vroeger verzekerde hij mij. Hij 
begon vervolgens een klaag-
zang die niet meer te stoppen 
leek. Eerst beklaagde hij zich 
er over dat het voor een inwo-
ner uit De Ronde Venen alle-
maal niet beter op geworden is 
als de gezondheid je in de steek 
laat. Voor een simpele contro-
le moest hij nu helemaal naar 
Nieuwegein reizen. Ook had hij 
alle andere filialen van het St. 
Antonius ziekenhuis de laatste 
weken mogen bezoeken. Van 
Woerden, Utrecht tot Nieuwe-
gein en weer terug. Ik kon mij 
wel indenken dat het voor de 
beste man die de zeventig ruim 
was gepasseerd best wel een 
hele opgave was. Vervolgens 
mopperde hij over het slechte 
OV in onze gemeente. Hij ging 
nu dan ook maar met de taxi. 
Dat declareerde hij wel bij de 
zorgverzekeraar, waarbij hij zelf 
aangaf dat het daarom logisch 
was dat de zorg niet meer te 
betalen is. Hij maakte door het 
onderwerp onbetaalbare zorg 
gelijk maar een bruggetje naar 
de farmaceutische industrie, 
die in zijn betoog de titel medi-
cijnmaffia kreeg. Hij werd zicht-
baar kwaad over het verzesvou-
diging van de prijs van een kan-
kermedicijn door farmaceut 
Novartis. Een uniek medicijn 
wat zeer succesvol is en goede 
resultaten mee werden behaald 
in de strijd tegen kanker. De tra-
nen stonden in zijn ogen toen 
hij daar aan toevoegde dat zijn 
dochter ook aan die verschrik-
kelijke ziekte leed en dit hem 
persoonlijk raakte. Die farma-
ceuten zijn gewoon medicijn-
drugsdealers die steeds meer 
geld verdienen over de rug van 
de patiënten die deze medicij-
nen nodig hebben. En als de 
zorgverzekeraar en het zieken-
huis, die zo nodig commercieel 
moesten worden, het niet meer 
kunnen opbrengen krijgt mijn 
dochter straks zeker de diagno-

se te horen dat ze uitbehandeld 
is? Zo gaat dat tegenwoordig 
meneer; zei hij met een verbit-
terde stem tegen mij. Toen pak-
te hij de krant en liet mij de kop 
lezen dat de pensioenen waar-
schijnlijk volgend jaar ook ge-
kort moeten worden. Schanda-
lig was zijn conclusie. Eerst heb-
ben al die bobo’s van die pensi-
oenfondsen onze spaarcentjes 
verkwanseld en nu gaan ze zie-
lig lopen doen. Ja voor de TV-
camera doen ze zielig maar ze 
stappen daarna wel in een pe-
perdure auto in hun Armani-
pak. Weet u wie er zielig zijn? 
De burgers die jaren pensioen-
premie hebben betaald en nu 
steeds minder krijgen. Door het 
onderwerp pensioen had hij in-
middels wel wat meer toehoor-
ders naar zich toegetrokken 
omdat de gemiddelde leeftijd 
van de bezoekers in de wacht-
kamer de pensioengerechtig-
de leeftijd had genaderd of al 
had overschreden. Toen haalde 
hij zijn schouders op en zei hij 
enigszins verwijtend richting 
alle toehoorders in de wacht-
ruimte dat we het ook allemaal 
maar lieten gebeuren. Hij vond 
dat we net als die Fransen in ge-
le hesjes de straat op moesten 
gaan om te protesteren. Ik pa-
reerde hem dat dit wat mij be-
treft niet in eerste instantie de 
oplossing is. Ik gaf hem aan dat 
we juist veel meer samen naar 
oplossingen moeten zoeken. 
Dat we als inwoners zelf veel 
meer initiatief moeten nemen 
en de regie moeten pakken in 
plaats van te klagen of met gele 
hesjes de straat op gaan. Ik ver-
telde hem over de inwonersbe-
weging in De Ronde Venen die 
inwoners graag met elkaar wil 
verbinden. Dat we zaken die 
in onze gemeente spelen be-
spreekbaar willen maken met 
elkaar en dat we samen naar 
oplossingen moeten zoeken. 
Soms ligt de oplossing name-
lijk gewoon op straat en kun-
nen de inwoners samen heel 
wat bereiken. Naar elkaar luis-
teren en dingen met elkaar wil-
len delen. Daar hoeven we he-
lemaal geen gele hesjes voor 
aan te trekken dat kunnen wij 
in De Ronde Venen toch ge-
woon samen oplossen. En voor-
al ook leuke dingen met elkaar 

gaan doen, beëindigde ik mijn 
betoog. Ik kreeg de beste man 
nog niet voor mij gewonnen. 
Hij wist niets van een Inwoners-
beweging en volgens hem was 
er ook genoeg niet in de haak 
in De Ronde Venen en de lokale 
politiek luisterde volgens hem 
toch niet naar de inwoners. Net 
toen hij een opsomming gaf 
over de lokale zaken zoals de 
N201, het Bellopad, het OV, de 
vele bussen op de Padmosweg, 
het gedoe over het zwembad in 
Abcoude werd hij onderbroken 
door een verpleegster die zijn 
naam riep. Hij stond op en gaf 
mij een hand en verontschul-
digde zich voor zijn klaagzang. 
Neemt u mij niet kwalijk maar 
ik moest gewoon even mijn ei 
kwijt. Thuis is er namelijk nie-
mand waar ik het aan kwijt kan. 
Volgens hem had het overigens 
ook helemaal geen zin om te 
klagen want er was toch nie-
mand die er wat aan kon doen. 
Ik zei hem dat hij maar eens 
een kop koffie moest komen 
drinken en dat wij van het In-
wonersCollectief DRV best wel 
naar hem willen luisteren. Mis-
schien had hij wel hele mooie 
oplossingen voor de dingen die 
er in De Ronde Venen spelen. 
Bovendien gaf ik aan dat er ook 
een heleboel leuke dingen zijn 
te beleven in onze mooie ge-
meente, waar wij nog veel lie-
ver met hem over willen pra-
ten. Ik gaf hem een visitekaart-
je van onze inwonersbeweging 
en zei dat de koffie altijd voor 
hem klaar stond. Hij verzeker-
de mij dat hij wel een bak kof-
fie kwam halen. Ik voegde hem 
nog toe dat hij moest beloven 
dat hij zijn gele hesje in auto 
moest laat liggen, want in De 
Ronde Venen hebben we echt 
geen gele hesjes nodig om za-
ken met elkaar op te lossen wat 
ons betreft. Uiteindelijk ging hij 
met een grote glimlach de be-
handelkamer binnen. Het deed 
mij goed om die glimlach op 
zijn gezicht te zien. Er kwamen 
nog een aantal mensen naar 
mij toe en vroegen ook om een 
visitekaartje want zij vonden 
het een goed initiatief. Wilt u 
ook een bak koffie komen drin-
ken of wilt u meer van ons we-
ten? Mail gerust naar drv@in-
wonerscollectief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Laat uw gele hesje maar in de auto

Portrettekenen en schilderen 
Deze cursus is toegankelijk voor 
zowel beginners als gevorderden. 
Tijdens de cursus leer je de op-
bouw van het tekenen van een 
portret om dit vervolgens op te 
zetten en te schilderen in acryl-
verf op een doek of paneel van 
jouw keuze in overleg met de do-
cent.

Aanmelden kan rechtstreeks via 
de website op www.stichtingpa-
raplu.nl. U kunt het programma-
boekje met inschrijfformulier ook 
afhalen bij de Paraplu. Het inge-
vulde inschrijfformulier levert u 
daar ook weer in. Het adres is Pie-
ter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
onze e-mail info@stichtingpara-
plu.nl  kunt u terecht voor vragen. 

gezellig en sfeervol ingericht, de 
stemming zat er meteen in. Na 
koffie met ’n lekker taartje ging 
iedereen aan de borrel en toen 
was er een spetterend optreden 
van Visvrouwenkoor “Boter bij de 
vis” die na de pauze optraden als 
Huisvrouwenkoor “Dekselse Mei-
den”. Veel meezingers en met veel 

humor gebrachte liedjes. Dave-
rend succes. Daarna was er tra-
ditioneel een spannende Bingo 
met voor iedereen prijs.
Van de warme lunch, een verruk-
kelijk stoofpotje met allemaal lek-
kers erbij, werd genoten en na 
het toetje ging iedereen voldaan 
naar huis.

Wilnis - Er zijn weer verschillen-
de cursussen te volgen bij de Pa-
raplu.

Windows bestandbeheer
In deze cursus leer je hoe je map-
pen en bestanden kunt ordenen 
in je computer. Deze cursus wordt 
verzorgd door docent Ype Lensen 
van Seniorweb. Aan de orde ko-
men:
- Hoe om te gaan met bestan-  

 den en mappen. We hebben   
 het dan over foto’s, documen-  
 ten, filmpjes en muziek
- Hoe maak ik een map of be-

stand en waar zet ik die neer
- Hoe zet ik die op een USB-stick
- Hoe ga ik om met bestanden 

van Internet en e-mail
- Er zijn laptop’s aanwezig, maar 

neem bij voorkeur je eigen 
laptop mee. Data zijn 15-02 
t/m 15-03-19 op 4 vrijdagen 
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‘Relax!’ denk ik vaak als ik een 
winterkoninkje nerveus zie 
rondspringen in het struikge-
was, het staartje continu op-
wippend en met het pincet-
snaveltje hectisch de klein-
ste insectjes, rupsjes, spinne-
tjes en lar�es uit de nauwste 
spleetjes peuterend. Zo op-
gefokt als ze klein zijn! En dan 
hun zang! Onvoorstelbaar 
hoeveel herrie ze kunnen ma-
ken. De trillers ratelen explo-
sief uit dat kleine verenbolletje 
alsof er niets anders in zit dan 
een krachtig opwindmecha-
niek en een luidspreker. 
Vanwege hun naam zou je 
verwachten dat ze een beet-
je bestand  zijn tegen de kou, 
maar dat is niet zo. Kleine dier-
tjes kunnen moeilijker warm-
te vasthouden dan grote en 
tijdens de korte winterdagen 
moeten winterkoninkjes enor-
me hoeveelheden voedsel ver-
stouwen om vetreserves op 
te bouwen. Anders lukt het ze 
niet hun lichaamstemperatuur 
op peil te houden tijdens de 
eindeloze winternacht. ’s Och-
tends hebben ze zoveel vet 
verbrand, dat ze alweer tien 
procent lichter zijn. Dan begint 
een nieuwe dag van hard aan-
poten om de nacht te overle-
ven. Een strenge winter richt 
een slachtpartij aan onder win-
terkoninkjes, de helft van de 
landelijke populatie legt dan 
het loodje.  Pas na vier tot vijf 
jaar is hun aantal weer op peil. 
Nee, koning winter is niet aar-
dig voor de winterkoning. Voor 

de ijsvogel trouwens ook niet, 
die verhongert als hij door ijs-
vorming geen visjes meer kan 
vangen. Het koudegol�e aan 
het eind van de vorige win-
ter heeft hun populatie waar-
schijnlijk gehalveerd. Nee, met 
alleen een stoere naam ben 
je er niet.  Je zou zeggen: als 
energie zo kostbaar is, ga er 
dan wat zuiniger mee om! Kap 
met die nerveuze bewegingen 
en stop met zingen in de win-
ter. Want naast het roodborst-
je is het  winterkoninkje zo’n 
beetje de enige die jaarrond 
zingt. Zelf  zullen ze hier tegen 
inbrengen dat ze met die zang 
hun territorium en dus hun  
schaarse voedselbronnen ver-
dedigen tegen rivalen.
Als de winter voorbij is gaat 
meneer winterkoning hele-
maal los. Continu hoor je hem 
schetteren. En intussen bouwt 
hij meerdere nesten. Niet wat 
strootjes of haartjes in een tak-
vorkje gepropt, nee, ingenieu-
ze bolvormige bouwwerken 
bekleed met mos en een ope-
ning aan de zijkant. Mevrouw 
kiest de mooiste uit.  Als het 
even kan lokt hij een twee-
de mevrouw, anders staan die 
nesten toch maar leeg. Onver-
moeibaar sleept hij voedsel 
aan voor beide legsels, twee 
gezinnen van pakweg 6 à 7 
kinderen. En toch nog tijd om 
te zingen. Eén brok energie, 
die winterkoninkjes. Om de ze-
nuwen van te krijgen. 

Jaap Kranenborg

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

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Koninkje Winter 

Zeg, wat doe jij ook alweer? Havo? Vwo?

Vmbo-leerlingen in de 
schijnwerpers met On Stage

Regio - Het is een klassieke vraag 
aan een puber. Als het antwoord 
“vmbo’’ is, klinkt vermoedelijk: 
“Goh, ook leuk.’’ Dit soort conver-
saties is Corine Korrel een doorn 
in het oog. Daarom richtte zij On 
Stage op; een beroepenoriënta-
tietraject voor vmbo leerlingen 
waar zij kennis maken met tien-
tallen beroepen. Vorige week ver-
telde zij aan meer dan honderd 
beroepsbeoefenaren over het Be-

roepenfeest en de Doe Dag. 
Als moeder van vier kinderen 
met uiteenlopende opleidings-
niveaus werd voor Corine Korrel 
bevestigd dat op het vmbo nog 
altijd een stigma rust. “Dat raakte 
me zo dat het fungeerde als een 
rode lap voor een stier; ik moest 
er iets mee. Dat is nu twaalf jaar 
geleden. Inmiddels wordt On Sta-
ge in meer dan twintig regio’s 
georganiseerd en worden vm-

bo-leerlingen daar letterlijk over 
een rode loper onthaald en in de 
schijnwerpers gezet. Mijn rode 
lap is een rode loper geworden. 
Dat is toch geweldig? Want, zeg 
eens eerlijk; wanneer ben jij voor 
het laatst met een rode loper ont-
haald?’’ 

Luisteren
De meer dan honderd onderne-
mers en beroepsbeoefenaren 
luisteren aandacht naar de en-
thousiaste initiatiefnemer. Hier-
mee bereiden ze zich voor op het 
Beroepenfeest van maandag 11 
februari waar leerlingen netwerk-
gesprekken met hen voeren. Als 
het klikt worden visitekaartjes uit-
gewisseld en afspraken gemaakt 
voor de Doe Dag op 5 maart. Pe-
ter Winters heeft een touringcar-
bedrijf en kan niet wachten met 
de leerlingen in gesprek te gaan. 
“In mijn vak hebben we een te-
kort aan jonge mensen’’, zegt hij. 

“Ik wil laten zien hoe leuk het is 
om met mensen op stap te gaan. 
Vaak wordt gedacht dat het een 
beroep is voor jongens, maar we 
zien steeds meer meiden en vrou-

wen in onze branche. Dat wil ik de 
jongeren ook meegeven.’’ 

Beroepenfeest
Patrick Leliveld gaat op het Be-
roepenfeest met de leerlingen in 
gesprek over de Brandweer. “Bij 
de brandweer zijn veel meer mo-
gelijkheden dan het blussen van 
brand alleen’’, zegt hij. “We zoe-
ken ook vrachtwagenmonteurs, 
mensen voor de bevoorrading, 
de planning en de logistiek. Dat 
gaan we de leerlingen op het Be-
roepenfeest en de Doe Dag la-
ten zien. Wij hebben er zin in en 
zullen een mooi programma ma-
ken!’’ Corine Korrel is duidelijk: 
“Zoek naar leerlingen die sterre-
tjes in hun ogen krijgen op het 
moment dat je met hen praat’’, is 
haar belangrijkste tip. “Leerlingen 
zullen altijd hun bodyguards bij 
zich hebben. Soms zijn dat hun 
vriendinnen die niet van hun zij-
de wijken. Soms is dat hun on-
geïnteresseerde houding of hun 
minder sociale manieren. Trek je 
daar niets van aan. Dat is puber-
gedrag en hoort bij hen. Zoek 
naar die sterretjes in hun ogen. 
Zij vinden het ongetwijfeld ook 
spannend, maar tegelijkertijd zijn 
ze apetrots dat ze met jullie in ge-
sprek mogen.’’ Ook nog meedoen 
aan VMBO On Stage? Dat kan! Er 
wordt nog gezocht naar schoon-
heidsspecialisten, binnenhuisar-
chitecten, nagelstylisten, dieren-
artsen en nog veel meer beroe-
pen. Aanmelden kan via: www.
veenenamstellandonstage.nl

Unites op weg naar 
jubileum concert
Regio - Na een korte winterstop 
in december, is United o.l.v. diri-
gent/pianist Rob van Dijk weer 
begonnen met repeteren.
Dit jaar bestaat het koor 35 jaar 
en is bezig met een spetterend 
Jubileum Concert te organiseren 
in samenwerking met het Young 
Cracow Philharmonic Jeugdor-
kest uit Polen. Het concert zal 

in april in het kerkgebouw “De 
Schutse” in Uithoorn plaatsvin-
den. Het koor is druk bezig aan 
het repeteren en zal zowel ou-
de bekend nummers en nieuwe 
ten gehore brengen.United re-
peteert elke maandagavond van 
20.00-22.00 uur in de kerkzaal van 
De Schutse aan de Merodelaan te 
Uithoorn.

De Ronde Venen - De Nationa-
le Voorleesdagen zijn ook bij Kin-
derdagverblijf Ministek in Wil-
nis gestart op 23 Januari, daarbij 
stond het boek centraal: Een huis 
voor Harry. Hannelore Zwitser-
lood (ook wel bekend als sidekick 
bij Radio 538 in de ochtendshow) 
kwam speciaal na haar show naar 
het kinderdagverblijf om het 

boek voor te lezen. De peuters 
genoten van het verhaal over Ka-
ter Harry die tikkertje ging spelen 
met vlinder Vera en zijn huis kwijt 
was geraakt. Tijdens zijn zoek-
tocht kwam hij verschillende hui-
zen tegen, maar niet zijn eigen 
huis. Gelukkig kwam het goed 
en vond hij uiteindelijk zijn eigen 
huis terug.

Hannelore Zwitserlood leest 
voor bij Kinderdagverblijf

Bieden op hoog niveau 
bij Sans Rancune
Regio - Hadden we vorige week 
lastige biedbeslissingen op één- 
en tweeniveau, dezelfde proble-
matiek keert vandaag terug op 3-, 
4- en zelfs 5-niveau. Grillige ver-
delingen maken soms qua pun-
tental onwaarschijnlijke contrac-
ten mogelijk. Dat vraagt om een 
goed bridgegevoel. De hamvraag 
is steeds: uitnemen of (al dan niet 
gedoubleerd) tegenspelen. De 
winnaars van vorige week gaan 
een paar keer flink onderuit als 
ze een zogenaamd onwaarschijn-
lijk contract gedoubleerd laten 
maken. Er staan echter ook twee 
meesters op, die met zoveel fin-
gerspitzengefühl met de materie 
omgaan, dat ze met een monster-
score eerste eindigen. Ad en Ge-
rard winnen met 71,88% vóór Jan 

en Marcel met 65,53%. De ove-
rigen volgen op straatlengte. Er 
zijn ook weer slems: beide paren 
bieden een 6 Sans, het tweede te-
vens nog een dichte 6 Harten. 

B-lijn
Ook de B-lijn deelt in de thema-
tiek, zij het dat het daarbij om 
iets minder spellen gaat. Ook lijkt 
men wat voorzichtiger. Het gaat 
minder vaak om manches, en er 
worden ook geen slems gebo-
den. De winnaar staat op eenza-
me hoogte: Leo en Theo halen 
64,38%, ruim vóór Ary en Joop, 
die met een ook nog keurige 
54,69% de tweede plaats veilig-
stellen. Droomdebuut voor Leo, 
die daarmee meteen zijn visite-
kaartje afgeeft.

Mijdrecht - Zaterdag 19 janua-
ri stond er een uitje op het pro-
gramma van de jeugd van IJsclub 
Nooit Gedacht. Normaal schaatst 
de jeugd in Amsterdam op de za-
terdagmiddag, maar omdat de 
landelijke marathon deze dag op 
de Jaap Edenbaan gepland stond, 
was dat een mooie gelegenheid 
om op een andere ijsbaan te gaan 
schaatsen. En als er dan een keuze 
gemaakt moet worden uit 12 an-
dere ijsbanen in Nederland, waar-
om dan niet voor Thialf in Heeren-
veen, de aller snelste laagland-
baan ter wereld! Zo doende was 
het plan gevat om hier een mooi 
uitje van te maken, waarbij naast 
de jeugdschaatsers ook hun ou-
ders mee konden. De belangstel-
ling voor deze schaatsmiddag 
was dan ook groot en met twee 
touringcars vol is de reis naar Hee-
renveen gemaakt.

Twee uur
Ongeveer twee uur lang hebben 
de kinderen kunnen ervaren hoe 

het is om op snel ijs te schaatsen, 
in een hal met een dak erboven, 
waar het nooit regent en je nooit 
tegenwind hebt. Het leek wel of 
het allemaal vanzelf ging. Leuk 
was ook dat een aantal kinde-
ren met een transponder om hun 
enkel gereden hebben. Met een 
transponder wordt de rondetijd 
gemeten en deze wordt vervol-
gens getoond op het scorebord 
in de hal. Rondjes à la 28 secon-
den zoals Sven Kramer die kan af-
leggen, zaten er niet bij, maar het 
fanatisme om een persoonlijke 
toptijd neer te zetten was er niet 
minder om. In de schaatshal zelf 
heerst een aangename tempera-
tuur van circa 10 graden. Door-
dat er geen wind is, voelt het eer-
der warm dan koud aan. Dat werd 
helemaal versterkt toen na af-
loop iedereen weer in de buiten-
lucht kwam in een tempratuur die 
rond het vriespunt lag. Gelukkig 
konden ze daarna direct de bus 
in voor de terugreis naar De Ron-
de Venen!

Jeugd IJsclub Nooit 
Gedacht in Thialf

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 24 januari 
2019 was de vierde zitting van de 
derde ronde en dat op de verjaar-
dag van mijn vrouw’. Er werd op 
tien tafels gebridged, geen stilzit 
deze keer. A-lijn. Hier is er de eer-
ste plaats voor Greet en Henk met 
71,88%, dit paar gaat gewoon 
door met het winnen van eerste 
plaatsen, alhoewel zij dit keer de 
wat zwakkere tegenstanders ge-
loot hadden. De tweede plaats 
is voor het paar Ria en Joop met 
55,21%, vorige week schreef ik 
al dat zij het dipje waarin zij za-
ten te boven waren, dat blijkt 

dit keer weer. De derde plaats is 
voor het paar Leny en Leny met 
54,17%, een gelegenheidspaar, 
alhoewel zij wel dikwijls tegen el-
kaar gespeeld hebben. De B-lijn: 
Hier was de eerste plaats voor Els 
en Alice 63,89%, deze hoge sco-
re was mede het resultaat van de 
6 SA +1 die zij als enige gespeeld 
hebben. De tweede plaats is voor 
Lyda en Jan met 61,81%, dit paar 
is aan een opmars bezig, vori-
ge week gedeelde vierde en vijf-
de en nu tweede, bravo. De der-
de plaats is voor het paar Ada en 
Roelie 54,17%, dit paar komt er 

wel, na wat matige resultaten zijn 
zij weer op de weg terug. Het is 
opvallend dat er dit keer niet zo 
veel hoog geboden werd, 1 maal 
6SA tegen vorige week 3maal 6 
SA en twee maal 6 harten, De A-
lijn: Zoals verwacht is de eerste 

plaats voor Greet en Henk met 
65,76%. De tweede plaats is voor 
Leny en Phini met 55,21%, dit was 
nu net niet verwacht, maar des te 
beter. De derde plaats is voor Ria 
en Joop met 53,13%, die zijn hun 
dipje te boven.
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OBS De Eendracht geniet van 
de eerste sneeuw in 2019!
Mijdrecht - De kinderen van OBS De 
Eendracht moesten er even op wach-
ten, maar de sneeuw voorspellingen 
over het weer kwamen gelukkig uit! 
Terwijl het rekenen in volle gang was 
dwarrelden de eerste vlokken voor-
zichtig langs de ramen. Wát een uit-
zicht… Niet gek dat de concentratie 
tijdelijk wat minder werd. Gelukkig 
werd er al snel door de leerkrachten 
besloten dat de lessen even konden 
wachten: ze mochten heerlijk bui-
ten spelen in de verse sneeuw! Wat 
je allemaal niet kunt doen met die 
sneeuw? Sneeuw is een uitnodiging 
tot creativiteit en er ontstonden al 
snel sneeuwpoppen en sneeuw en-
geltjes…Over ‘engeltjes’ gesproken? 

Sneeuw kán eenvoudig niet zonder 
sneeuwballen gooien en al werd er 
goed toegezien op de veiligheid, een 
ouderwets potje over en weer gooi-
en hoort er gewoon bij! 
Resultaat? Met rode wangen en 
nieuwe energie verder aan het re-
kenwerk. Zo’n onverwacht cadeautje 
van de natuur is van harte welkom 
op een doordeweekse schooldag!

Minder criminaliteit in 
De Ronde Venen
De Ronde Venen - De crimina-
liteit in De Ronde Venen is vorig 
jaar verder gedaald. Dat blijkt uit 
een overzicht van de criminali-
teitscijfers over 2018. In vergelij-
king met 2017 daalde de crimi-
naliteit met 11 procent. De daling 
in De Ronde Venen is groter dan 
in de regio. De cijfers laten in De 
Ronde Venen al een aantal jaren 
een afnemende trend zien.
Werden in 2011 nog 1958 mis-
drijven geregistreerd, vorig jaar 
waren dat er 1319. Dat is een da-
ling van één derde sinds de her-
indeling van de gemeente. Bur-
gemeester Maarten Divendal is 
blij met de trend en de dalende 
cijfers. Een verklaring daarvoor 

moet volgens hem onder andere 
gezocht worden in de betrokken-
heid van inwoners bij hun omge-
ving. “Bijvoorbeeld via Burgernet 
of buurtwhatsapp. Via buurtw-
hatsapp kunnen inwoners elkaar 
en de politie snel informeren bij 
verdachte situaties of personen. 
Het aantal deelnemers aan Bur-
gernet zien we elk jaar groeien. 
Ruim 16 procent van de inwoners 
is deelnemer, dat zijn bijna zeven-
duizend inwoners. De Ronde Ve-
nen is de gemeente in de politie-
regio Midden-Nederland (de pro-
vincies Utrecht en Flevoland) met 
het meeste aantal Burgernet-
deelnemers. Dat is heel mooi. El-
ke keer als de politie een oproep 

CDA: Einde zwaar grondtransport 
door Wilnis-Dorp
De Ronde Venen - Het CDA wil 
dat het college van b en w zo 
spoedig mogelijk een eind maakt 
aan de vele zware grondtrans-
porten die dagelijks door de be-

bouwde kom van Wilnis dende-
ren. Sinds de zomer van 2017 
heeft het CDA meerdere ke-
ren gevraagd om doeltreffende 
maatregelen. Onlangs nog met 

Raadslid Coos Brouwer bij de ingang van het terrein Wilnisse Zuwe in Wil-
nis

de fractie van ChristenUnie-SGP. 
De tijd van eindeloos wachten is 
voorbij. Het wordt de hoogste tijd 
dat het college volledige open-
heid geeft. We hebben toch een 
wethouder Verkeer?
Het CDA wil nu echt snel ophel-
dering over waarom er niets lijkt 
te gebeuren. 
Inmiddels is de Pieter Joosten-
laan zwaar beschadigd door de 
zware transporten en het weg-
dek van de Pastoor Kannelaan is 
inmiddels zo goed als geruïneerd. 
Zelfs veel bomen moeten gekapt 
worden om echte herstelwerk-
zaamheden mogelijk te maken. 

Alternatieve route
Het CDA roept het college nu 
nogmaals en met klem op om 
zo snel mogelijk te zorgen voor 
een alternatieve route. Dat komt 
vooral de verkeersveiligheid van 
kwetsbare verkeersdeelnemers 

ten goede. Het lijkt alsof er ge-
wacht wordt op ongelukken. Dat 
is onbestaanbaar en allerminst 
een voorbeeld van daadkrachtig 
bestuurlijk optreden. 
Het college is echt aan zet.om 
een alternatieve route te realise-
ren. Bewoners van Wilnis hebben 
daarom toch niet voor niets om 
gevraagd? 

Risico
CDA-fractielid Coos Brouwer: “Ri-
sicovolle verkeerssituaties, ge-
luidsoverlast, hoge gemeente-
lijke herstelkosten, waardoor er 
minder geld voor het wegenon-
derhoud elders in de gemeente 
is. Het zijn allemaal ongewenste 
situaties en het is aan het colle-
ge van b en w om snel maatrege-
len te nemen. Die zijn echt nodig, 
want anders blijven we nog jaren 
met de ellende zitten. Namens 
het CDA wil Brouwer dat het col-
lege snel maatregelen neemt 
om de het grondtransport via de 
N212 en een klein stukje van de 
Bovendijk te laten plaatsvinden. 
Niet langer door het dorp. Hoe 
moeilijk kan dat zijn?”

doet om uit te kijken naar een 
persoon of situatie, worden heel 
veel inwoners benaderd. Je ziet 
aan de cijfers dat deze betrokken-
heid vruchten afwerpt.’’

Samenwerking 
Ook Eric van Heumen, een van 
de twee teamchefs van het basis-
team Stichtse Vecht – De Ronde 
Venen, benadrukt het belang van 
de samenwerking met inwoners. 
“Onder andere door de samen-
werking met en de informatie 
van inwoners kan de politie heel 
gericht haar werk doen. Dat heeft 
in 2018 geleid tot een aantal aan-
houdingen/opgeloste zaken. Ook 
hebben we kunnen ingrijpen in 
verdachte situaties waardoor we 
erger hebben kunnen voorko-
men.’’ Burgernet en buurtwhat-
sapp zijn belangrijke middelen 
om inwoners bij de veiligheid in 
de buurt te betrekken, zegt Van 

Heumen. ,,Inwoners die daaraan 
niet deelnemen kunnen ook een 
bijdrage leveren door in verdach-
te situaties meteen de politie te 
bellen via 112. Soms hoor ik wel 
eens dat mensen twijfelen. Op 
zich een logische reactie, maar 
bel meteen de politie als je het 
niet vertrouwt. We komen liever 
een keer teveel dan dat we een 
mogelijkheid missen om bijvoor-
beeld een inbraak te voorkomen. 
Blijf ook aangifte doen. Dat is be-
langrijk om te weten wat, waar en 
wanneer iets is gebeurd. Mede op 
basis daarvan kunnen we onze in-
zet bepalen.

Autokraken 
Vorig jaar werden in De Ronde 
Venen 1319 misdrijven geregi-
streerd. Dat is 11 procent minder 
dan in 2017. In dat jaar waren er 
1489 misdrijven. De daling is on-
der andere het gevolg van een 

sterke daling van het aantal au-
tokraken (- 50 procent, van 175 
naar 87), fietsendiefstallen (-21 
procent, van 66 naar 52) en ver-
nielingen (- 15 procent, van 171 
naar 145). Ook het aantal meldin-
gen over jongerenoverlast nam 
vorig jaar sterk af met 43 pro-
cent, van 222 in 12017 naar 126 
in 2018. Kleine toename wonin-
ginbraken Het aantal woningin-
braken laat in 2018 een lichte stij-
ging zien van 4 procent, van 113 
naar 118. In 81 gevallen (in 2017: 
74) betraden de inbrekers de wo-
ning, in 37 gevallen (in 2017: 39) 
bleef het bij een poging. De stij-
ging is het gevolg van meer in-
braken in de tweede helft van het 
jaar. De eerste zes maanden wer-
den juist minder inbraken geno-
teerd in de vergelijking met de 
eerste helft van 2017. 

Weerbaarder maken
De afgelopen jaren neemt digi-
tale criminaliteit toe. Daaronder 
vallen zaken als digitale fraude, 

hacken en digitaal pesten. Burge-
meester Divendal: 
“Daar gaan we ons in 2019 meer 
op richten. Dat doen we door in-
woners en bedrijven te onder-
steunen en weerbaarder te ma-
ken tegen digitale criminaliteit. 
We zullen samen met politie, in-
woners en partners de krachten 
moeten bundelen en de samen-
werking versterken om effectief 
te zijn. Veiligheid is en blijft een 
dynamisch begrip en we spe-
len zo flexibel mogelijk in op za-
ken die de meeste aandacht ver-
dienen. Daarin ligt voor ons een 
mooie opgave het komende jaar”.

Rotary bakt pannen-
koeken bij Merenhof!
De Ronde Venen - Op een regen-
achtige zondagmiddag was een 
groepje Rotarians druk doende 
in de keuken met het bakken van 
stapels pannenkoeken. Dat wer-
den er heel veel, want de bewo-
nersvan Reynaerde de Merenhof 
in Abcoude hadden trek. Eerst 
gingen we rond met pannenkoe-
ken naturel en pannenkoeken 
met spek. Daarna volgden pan-
nenkoeken met kaas en tenslot-
te pannenkoeken met appel en 
banaan. Vooral de pannenkoeken 
met kaas waren erg in trek. Tegen 
de enorme eetlust was nauwe-
lijks op te bakken. Gelukkig had-
den we ruim ingeslagen en heeft 
iedereen ruim voldoende kun-
nen eten. Als toetje werden de 
bewoners getrakteerd op ijs met 
vruchten en slagroom. Het was 

weer een feest en de bewoners 
bedankten ons hartelijk voor de 
heerlijke pannenkoekenmaaltijd. 
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Bridgeclub Hartenvrouw/Hartenheer
Regio - Dinsdag 22 januari en we 
troffen het met de eerste sneeuw-
dag van het jaar, wat heet... van 
de hele winter tot nu toe. De op-
komst was misschien mede door 
deze omstandigheid geringer 
dan gebruikelijk. Voordat het 
bridgen begon stonden ze geza-
menlijk stil bij het overlijden van 
een goede bekende en vriendin 
van vele aanwezigen, tevens lid 
van het eerste uur Ank Reems. Na 
een moment van stilte begon de 
eerste zitting van de derde paren-
ronde. De hoogste score viel in de 
A-lijn waar Janny Streng & Sonja 
Reeders 59,38% behaalden. Op 
twee Elly van Nieuwkoop & Jes-
sie Piekaar met 56,77%, drie Ger-

da Bosboom & Nel Hamelijnck 
53,65%, de vierde plaats was voor 
An van Schaick & Ria Verkerk met 
53,13% en de top-vijf werd volge-
maakt door Kokkie van den Kerk-
hoven & Corry Smit met 52,08%. 
In de B-lijn moest de eerste plaats 
gedeeld worden door gelegen-
heidskoppel Fien Leeftink & Ma-
rianne Jonkers en Eugenie Ras-
quin & Riet Willemse beide met 
56,25%. Op drie eindigden Ge-
rard & Rees van der Post met 
55,73%. De vierde plaats was 
voor Atie de Jong & invaller Greet 
van den Bovenkamp met 54,17% 
en nummer vijf werden Froukje 
Kraaij & Anneke van der Zeeuw 
met 51,04%.

Ben en Jan stuntten bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De blikvangers op de der-
de avond parencompetitie wa-
ren zonder twijfel Ben ten Brink 
& Jan Bronkhorst. Ze waren de 
beste in de hoogste afdeling, de 
A-lijn, met een score van maar 
liefst 68,75%, hulde! Op gepaste 
afstand eindigden Arnold Heu-
zen & Theo Klijn met 59,38%, ge-
volgd door Joop van Delft & Frans 
Kaandorp die op 57,99% uitkwa-
men en dat zijn toch niet de min-
sten van deze lijn. Nel & Adriaan 
Koeleman deden het relatief ge-
zien ook voortreffelijk als vierde 

met 55,56% en bleven zo Cora 
de Vroom & Ruud Lesmeister, die 
55,21% lieten noteren, net voor. 
In de B-lijn waren de verschillen 
minder groot doordat drie paren 
in de zestig procent eindigden. 
Hiervan werden Lijnie Timmer & 
Marcel Dekker eerste met 63,75, 
Renske & Kees Visser tweede met 
61,25 en Sandra Raadschelders & 
Marja van Holst Pellekaan derde 
met 60,83%. Voor Geke Ludwig 
& Margo Zuidema was de vierde 
plek weggelegd met 57,08% en 
de Antons Berkelaar & van Senten 

bleven met 50,83% als vijfde nog 
net goed meedoen. 
C-lijn: Ook de C-lijn bracht drie 
zestigers voort, behaald door 
Froukje Kraaij & Rini Tromp met 
63,54% als eerste, Maria Baas 
& Klaas Verrips met 63,02% als 
tweede en Cora de Vor & Bep de 
Jong met 62,50% als derde top-
per. De sub- toppers werden hier 
Elisabeth van den Berg & Maar-
ten Breggeman met 54,69% als 
vierde en daarachter gaapte een 
zodanig gat dat de vijftig pro-
cent niet meer werd gehaald en 
het dus ook niet meer vermel-
dings waard was. In de D-lijn 
een wel gemeend applaus voor 
Map Kleingeld & Mieke Peeters 
die met 59,72% allen aftroefden. 
Op twee kwamen Irene Hassink 
& Henriëtte Omtzigt met 53,47% 

en de plaatsen drie en vier wer-
den gedeeld door Joke Morren & 
Debora van Zantwijk en Joke v/d 
Hoven & Nicolette Posthuma met 
52,08%. De vijftig procent precies 
vielen toe aan Anja Brugman & 
André Langendonk en Adrie & Ko 
Bijlsma en die haalden dus nog 
net plaatselijke bekendheid met 
hun vijfde plaats. Volgende keer 
begint de tweede helft van deze 
ronde en kan alles weer anders 
zijn. Wordt u ook gegrepen door 
het wisselend bridgers lot, kom 
dan kaarten bij Bridgeclub De 
Legmeer .Elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor alle in-
lichtingen het secretariaat: e-mail 
gerdaschavemaker@live.nl, of te-
lefoon 06-83371540.

Het was weer even een 
beetje winter in de regio

Foto’s: Isabella, Jan Willem en Lia





Cultuurdag
Thamen
geslaagd
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Uithoorn - Vrijdag was er weer de 
jaarlijkse Cultuurdag op Thamen in 
het kader van het vak CKV, Culturele 
Kunstzinnige Vorming. Alle leerlin-
gen van klas 3 konden kiezen uit wel 
twintig verschillende workshops. Zo 
konden ze ontdekken hoe het is om 
Petit Fours te maken bij de work-
shop Heel Thamen bakt en bij Mul-
ticultureel koken hoe je Surinaam-
se koekjes bakt, alles in de grote 
keuken. In het ruime Skills Lab was 
er gelegenheid om Popart te ma-
ken, Cartoons of Manga tekenen, 
of een workshop Braziliaans drum-
men te volgen. In andere lokalen 
was er onder andere yoga, Scrap-
heap challenge, Archery Tag, of het 
maken van een broodplank van stei-
gerhout. Veel belangstelling was er 
ook voor de workshop Escaperoom. 
Daar werd de groep in tweeën ge-
splitst en gingen de leerlingen on-
der begeleiding van twee profes-
sionals aan de slag met allerlei ma-
terialen om een escaperoom te bou-
wen, waarna de ene groep uit de es-

caperoom van de ander mocht pro-
beren te ontsnappen. Van bloem-
sierkunst tot American bbq, van 
haarverzorging tot een fonoscoop 
maken voor je mobiel, er waren tal-
loze mogelijkheden voor de leerlin-
gen om hun talenten te ontdekken. 
De gemeente Uithoorn was ook ver-
tegenwoordigd: wethouder Ria Zijl-
stra kwam samen met een vriendin 
een workshop geven, Stof tot na-
denken. De leerlingen gingen aan 
de slag met spijkerstof, naald en 
draad of een naaimachine. Alle ge-
maakte werkstukken worden sa-
mengevoegd tot één groot wand-
kleed. De Cultuurdag was wederom 
een groot succes, dankzij de inzet 
van iedereen die er aan meegehol-
pen heeft: leerlingen, workshoplei-
ders/leidsters, docenten, ondersteu-
nend personeel en management-
team. Allen waren het er over eens: 
naast vele andere kenmerken is het 
die saamhorigheid, het samen doen 
en ontdekken, wat Thamen zo’n leu-
ke school maakt!
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Cursus Zeker Bewegen
Wilnis – Ouderen die bang zijn 
om te vallen lopen een groter ri-
sico. Zij gaan activiteiten vermij-
den, minder de deur uit, waar-
door hun conditie en spierkracht 
achteruit gaan.
Angst en onzekerheid om te val-
len kan leiden tot minder de deur 
uit willen, en daardoor juist een 
achteruitgang in conditie. Laat 
dat niet gebeuren en zorg dat u 
zelfverzekerd en stevig op uw be-
nen staat. Op donderdag 7 febru-
ari wordt de cursus Zeker Bewe-
gen gestart voor senioren. Door 
middel van een gerichte training 
kan hierin een grote slag wor-
den geslagen. In de lessen wordt 
er gewerkt aan een betere licha-
melijke conditie en aan een gro-
ter zelfvertrouwen in eigen fy-
sieke mogelijkheden. Dit wordt 
gedaan via een combinatie van 
spierversterkende- en balans-

oefeningen. Daarnaast wordt er 
aandacht besteed aan oefenin-
gen om veilig te leren vallen en 
op te staan. Omdat door regelma-
tige training de spierkracht wordt 
onderhouden en de valtechniek 
een reflex wordt is er na de cursus 
de mogelijkheid om mee te doen 
met een wekelijkse training.
De cursus Zeker Bewegen zal 
donderdagmiddag 7 februari 
starten van 13.30-15.00 uur in de 
sportzaal van Judoschool Blaauw, 
Molenland 15 te Wilnis. 
Als u benieuwd bent of deze cur-
sus iets voor u is dan bent u van 
harte welkom om op donderdag-
middag 7 februari mee te doen 
met de introductieles.
Wil u informatie of zich aanmel-
den, bel dan even met Edwin 
Blaauw via 06-10 93 1965 of stuur 
een mail naar info@judoschool-
blaauw.nl.

Jansen, Bosboom en 
Stevens winnen toernooi
De Ronde Venen - Maar liefst 16 
spelers en speelsters plaatsten 
zich voor de finales van het zes 
ballen toernooi van biljartclub de 
Merel afgelopen zaterdag 27 ja-
nuari en dat leverden de volgen-
de winnaars op.
In de c-poule kon Ralph Dam de-
butant en aanstormend talent Pe-
ter Bosboom, niet de baas in de 
finale en werd keurig tweede te-
gen de prima spelende Peter die 
verrassend de grootste prijs uit 
zijn biljart carrière binnen haal-
de, als goede derde kwam Hans 
Levy uit de bus die op toernooi-
en toch altijd goed presteert met 
zijn onnavolgbare spel maar de-
ze avond zijn vizier niet op scherp 
had staan dus zijn tegenstan-

ders mazzel hadden. In de b-
poule won Caty Jansen met ruim 
verschil van Martien Heijman 
die sterk speelde maar het toch 
moest afleggen tegen Caty en 
dus knap tweede werd , de derde 
plaats was voor nieuwkomer Car-
lo van Avezaath die zich toch iet 
wat vergiste in het spelletje met 
zes ballen en het te gemakke-
lijk opnam maar toch nog derde 
werd. (krijten hoort er ook bij Car-
lo). Sterke spelers als Dennis Cor-
des, Krelis v.d. Linden, (Krelis kon 
de druk niet aan ondanks zijn ve-
le supporters) Henk Jan Priem en 
Desmond Driehuis moesten het 
toch maar even tegen en Caty af-
leggen, bravo. De prijzen waren 
weer prachtig.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 21 janua-
ri werd de eerste ronde van de 
voorjaarscompetitie gespeeld en 
het ging direct van dik hout zaagt 
men mooie planken.
In de A-lijn hield team Chris van 
der Wilt met 61,67% de teams 
Dick Elenbaas 57,64% en team 
Gerard telling met 55,56% op af-
stand. Enkele spellen zijn te ver-
melden: team Daniel Aartse Tuijn 
bood en maakt gedoubleerd een 
5harten contract. Team Voskamp 
haalde een mooi 6SA contract en 
team Wim Bosman haalde een 
6SA contract met een up-slag. 
En tenslotte speelde team telling 
met succes een 6harten gedou-
bleerd contract.

B-lijn
In de B-lijn waren de verschillen 
onderling iets groter. Team Ans 
Brugman scoorde 64,17% ge-
volgd door team Corine Kooke 
met 62,92% en team Ans de Rui-
ter met 55,00%. Ook hier waren 
er in het oog springende contrac-
ten. Team Jopie de Jong wist een 
6harten contract met een up-slag 
te halen en scoorden ook nog 
eens met een moeilijk 3SA con-
tract. Team Ans de Ruiter maak-
te een mooi contract met 3SA en 
3up-slagen.
In de C-lijn werd stevig om de 
punten gestreden. Team Elly No-
rel wist het beste te presteren 
met 63,89% gevolgd door team 
Nel leeuwerik met 59,72% en 
team Ria van bergen met 56,25%. 
Team Hermien de Jong speelde 
een mooi 5 klaveren spel en team 
Elly Norel haalde een 5harten ge-
doubleerd spel.

A-lijn
Donderdag 24 januari werd de 
vijfde ronde gespeeld. In de A-

lijn: Team Pieter Koopmans troef-
de iedereen af met 61,46% met 
daarachter team Otto Hoogen-
dijk met 58,85% en team Nan 
van den berg met 57,81%. Team 
Jan Bunnik speelde een prach-
tig 6schoppen spel waar de ove-
rige team in 4schoppen met up-
slagen bleven steken. Team Re-
ne de Jonge maakte een 3SA con-
tract met 3-upslagen en nog uit-
zonderlijker speelden team Pie-
ter Koopmans een 3SA contract 
+4up-slagen.
In de B-lijn Liet team Paula Kooij-
man met 71,88% de overige 
teams achter zich. Team Frank 
van der Laan kon met 56,88% 
mooi aansluiten gevolgd door 
team Inge Geerlings met 55.00%. 
Team Frank van der Laan speelde 
een mooi 4klaveren contract met 
een up-slag en in een ander spel 
een prima 4SA contract. Team Ti-
neke Venhuizen wist een 4harten 
contract met een up-slag binnen 
te halen.

C-lijn
De C-lijn ging het ook hard tegen 
hard. Team Diny de Haas speel-
de de overige teams weg met 
60,08%. Team Geri Stappers haal-
de 55,75% en team Ruud Pfeiffer 
55,33%. Bij een spel haalden drie 
teams een 5klaveren met een up-
slag binnen, team Pfeiffer, team 
Diny de Haas en team Lies Bos-
man. Team Lies Bosman had ook 
nog eens een 3ruiten contract 
met 2 up-slagen. Team Simon 
Rijser hengelde een 4schoppen 
contract binnen met 1up-slag. 
Het was wel een middag met 
overigens veel verrassingen in de 
spellen de uitslagen per spel.
Speel eens mee. Zie voor infor-
matie de website van Bridgever-
eniging Mijdrecht.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 1 februari 2019 om fraaie 
prijzen in Café de Merel, Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen. 
Tel. 0297-263562. E-mail: thcw@
xs4all.nl. Er worden vier ronden 
van zestien giffies gespeeld en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de winnaar of win-
nares bekend, aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjas competitie 

2018/2019.Voor 2019: 1 en 15 fe-
bruari, 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 
april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni en 
5 juli. Alle datums onder voorbe-
houd. 
De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. Frans v.d. Wijngaard  7238 pnt
2. Martien de Kuijer  7168 pnt 
3. Wim Hofstaetter  6969 pnt
4. Cees Lof  6760 pnt
5. Wim v. Scheppingen  6755 pnt

En de poedelprijs was deze avond 
voor Thijs v.d. Jagt met 4606 pun-
ten.

OBS Willespoort heeft 
succes op de ski’s
Wilnis - Afgelopen zaterdag was 
de voorronde van het NK school-
skiën in Hoofddorp. Het was voor 
het eerst dat OBS Willespoort ook 
een team aan de start had staan. 
Een week geleden hadden Jay 
(gr.8), Amy (gr.8), Finn (gr.8), Yan 
Yi (gr.7), Abigail (gr.6) en Mae-
gan (gr.4) hard geoefend op de 
skibaan in Hoofddorp. Voor een 
aantal was het de eerste keer 
skiën op borstels in plaats van 
sneeuw. Abigail, Maegan en Yan 
Yi skiën vaker op Hoofddorp en 
zij konden de anderen goed op-
weg helpen. Tijdens de voorron-
des deden er 16 teams mee van 
8 verschillende basisscholen. 
Een team bestaat uit minimaal 3 
scholieren en maximaal 6 scholie-
ren. Omdat er heel veel inschrij-
vingen waren en iedereen voor-
zien moest worden van skimate-
riaal, waren er twee rondes. Het 
team van OBS Willespoort was in-
gedeeld in de tweede ronde en 
zij gingen om 16.45 uur van start 
met de warming-up.

Supersnel
Na de warming-up mocht ieder-
een 2 keer zo snel mogelijk over 
een slalom skiën. Het ging hart-

stikke goed met de alpinisten van 
OBS Willespoort, iedereen ging 
supersnel naar beneden en ieder-
een bleef ook goed op de been 
tijdens de afdaling. De tijden van 
liepen van 11.78 sec tot 8.20 sec. 
De 3 snelste tijden van elk team 
werden opgeteld en voor OBS 
Willespoort kwam het totaal op 
26.85 sec.
Bij de prijsuitreiking bleek dit 
goed genoeg voor de 3e plek! 
Op de tweede plek kwam “Het 
Braambos” uit Hoofddorp (25.15 
sec) en op de eerste plek “de 1e 
Montessorischool” uit Hoofddorp 
(24.69 sec). OBS Willespoort heeft 
zich hiermee geplaatst voor het 
NK Schoolskiën op 6 april in Zoe-
termeer. De teamleden ontvin-
gen allemaal een mooie medail-
le en gezamenlijk een beker voor 
in de school-prijzenkast. Maar 
dat bleek nog niet alles. Yan Yi en 
Amy hadden ook individueel een 
supersnelle tijd neergezet. Met 
8.20sec was Yan Yi, derde bij de 
jongens en Amy werd heel knap 
tweede met 8.83sec. Het was een 
hele geslaagde middag waar-
op de scholieren van OBS Willes-
poort zich weer mooi hebben ge-
presenteerd!

Nog drie wedstrijden in 
beker
De Ronde Venen - In de biljart 
bekercompetitie zijn er nog maar 
3 wedstrijden te gaan.
Alle teams spelen 9 wedstrijden 
en na afloop speelt het hoogst 
geklasseerde 1e divisie team een 
finalepartij tegen het hoogst ge-
klasseerde 2e divisie team. Lu-
tis Ventilatietechniek/Springbok 
staat een straatlengte voor (al 36 
punten meer dan nummer 2) en 
is nagenoeg zeker van een plek in 
die finale. Bij de 2e divisie teams 
ligt de strijd veel meer open, al-
hoewel Bar Adelhof 2 en De Me-
rel/Heerenlux 2 zich wel losge-
maakt hebben van de achtervol-
gers.

Goede prestaties 
In deze bekerronde presteerden 
een aantal teams uit de tweede 
divisie opmerkelijk goed. Zo won 
De Kromme Mijdrecht 2 in een 
uitwedstrijd tegen De Springbok 
1 met 41 tegen 31. Jos Verme-
ij, David Schild en Egon van der 
Heijden wonnen hun partij, al-
leen Ronald Vis kreeg geen voet 
aan de grond tegen Robert Daal-
huizen. Het tweede team van De 
Springbok steeg boven zichzelf 
uit. Chris Draaisma, Jack Baak en 
Willem Holla pakte de volle 12 
punten tegen het kabbelende 
DIO. De afsluitende partij tussen 
Pieter Langelaan en Ray Kramer 
was tot de laatste beurt erg span-
nend en eindigde in een gelijk-
spel. De Springbok 2 nam 47 pun-
ten mee naar huis, waar DIO op 31 
bleef steken. De Merel/Heerenlux 
2 versloeg The Peanut Bar 2 met 
45 tegen 36. Alleen Garvin Wilnis 
wist zijn partij namens The Pea-
nut Bar te winnen. Piet Best, Ge-
rard Roling en Krelis van der Lin-
den zegevierden, alhoewel voor-
al Piet en Gerard goede tegen-
stand kregen van Rohan Janmaat 
en Bas Citon. Bar Adelhof 2 liet 
zich ook van hun beste kant zien. 
Een overduidelijke 42-25 over-
winning tegen Stieva/De Kuiper 1 
is zeer knap. Jos van Wijk was niet 
opgewassen tegen Michael de 
Kuiper, maar Anton Wibier, Henk 
de Vries en Erik Spiering toonden 
hun spierballen. Vooral de pres-
tatie van Erik sprak tot de ver-
beelding, aangezien hij de zeer 
ervaren Kees de Zwart slechts 2 

matchpunten gunde. Tot zover 
de overwinningen van tweede 
divisie teams. Stieva/De Kuiper 2 
kwam er nog heel dichtbij, maar 
zullen ook tevreden zijn met hun 
39-39 gelijkspel tegen De Biljart-
makers. Er was tweemaal winst 
van De Biljartmakers tegen één-
maal van Stieva/De Kuiper 2. De 
vierde partij tussen Bart Dirks en 
D.B. eindigde in een remise. Ze 
hadden daar wel 43 beurten voor 
nodig.

Koploper pakt volle buit
Koploper Lutis Ventilatietechniek 
pakte de volle buit (48 punten) 
tegen CenS, die slechts de helft 
van dat aantal punten behaalde. 
ASM had een zware avond tegen 
Bar Adelhof 1. Jongeling Miguel 
van Nieuwkerk won nog wel, de 
overige drie partijen waren een 
prooi voor Bar Adelhof 1. Hennie 
Versluis kwam 1 carambole te-
kort tegen Chas Jans. Richard van 
Kolck was weer op dreef gezien 
zijn 21 beurten om zijn 70 caram-
boles te vervolmaken. Richard 
Schreurs moet er inmiddels 100 
maken en deed dat voortreffe-
lijk binnen 26 beurten waaronder 
een serie van 26. Tot slot won De 
Merel/Heerenlux 1 bij The Peanut 
Bar 2 met 40 tegen 35. Eric Aars-
man verloor als enige kansloos 
tegen Linda van Beurden. Den-
nis Kraak, Kees Griffioen en Bert 
Fokker hadden weinig te duchten 
van hun tegenstanders. 

De kortste partij werd gespeeld 
door Erik Spiering in 17 beurten, 
procentueel de hoogste serie 
kwam op naam van Chas Jans (21 
uit 70 is 30%).

Uitslagen 6e bekerronde
De Springbok 1 – 
De Kromme Mijdrecht 2 31-41
DIO – De Springbok 2 31-47
De Merel/Heerenlux 2 – 
The Peanut Bar 2 45-36
Bar Adelhof 2 – 
Stieva/De Kuiper 1 42-25
De Biljartmakers – 
Stieva/De Kuiper 2 39-39
CenS –
Lutis Ventilatietechniek 24-48
ASM – Bar Adelhof 1 31-44
The Peanut Bar 2 –
De Merel/Heerenlux 1 35-40

Atlantis 2 blijft winnen
Mijdrecht - Zaterdag 26 janua-
ri speelde Atlantis 2, gesponsord 
door van Walraven, alweer de der-
de wedstrijd van dit jaar. Dit keer 
werd er afgereisd naar Leiden, 
waar de wedstrijd tegen Pernix 5 
op het programma stond. Atlan-
tis staat bovenaan in de poule en 
wil deze positie graag behouden. 
Er is deze week dan ook hard ge-
traind om dit doel te bewerkstel-
ligen want de wedstrijd zou niet 
gemakkelijk worden. Pernix was 
immers de ploeg die Tempo als 
eerste wist te verslaan, de mede 
concurrent van Atlantis voor het 
kampioenschap. 

Wijziging
Atlantis begon met een kleine 
wijziging in de basis. Aanvallend 
was het eerst even zoeken naar 
elkaar. Pernix was kennelijk uit 
om nog een keer van de koplo-
per te winnen want binnen vier 
minuten stond het 2-0. Atlantis 
herpakte zich en knokte zich te-
rug in de wedstrijd. De aanvallen 
werden beter neergezet, de kan-
sen werden afgerond en de gre-
tigheid van Pernix werd afgestraft 
met een doorloopbal. Na achttien 
minuten was de stand omgebo-
gen naar 2-6. Deze voorsprong 
werd niet meer weg gegeven. 
Het aanvalsspel moest daar-
na iets aangepast worden, want 
Pernix begon al snel met achter-
verdedigen om Atlantis het toch 

moeilijk te maken. De aanvallen 
hadden iets meer tijd nodig voor 
een doelpunt en Pernix wist nog 
tweemaal te scoren. Toch ging At-
lantis met een ruime voorsprong 
van 4-9 de kleedkamer in. 

Voorsprong
Ondanks dat Atlantis de voor-
sprong had, moest in de twee-
de helft nog meer de gashendel 
open om twee punten binnen te 
kunnen slepen. Dit deed Atlantis 
door rustig het achterverdedigen 
op te lossen en geduldig naar de 
juiste kansen te zoeken. Na 12 mi-
nuten gespeeld te hebben in de 
tweede helft, was Atlantis verder 
uit te gelopen naar 6-14. Pernix 
wist Atlantis nog antwoord terug 
te geven door binnen 1 minuut 
twee doelpunten te maken. De 
ploeg uit Mijdrecht was hier niet 
van onder de indruk en legde de 
einduitslag vast op 11-18. On-
danks dat het niet de beste wed-
strijd van Atlantis was, zijn wel de 
twee punten binnen wat het be-
langrijkste is.
Door deze overwinning staat At-
lantis nog steeds bovenaan met 
twee punten voorsprong op de 
nummer 2, Tempo. Volgende 
week beginnen de return wed-
strijden. Atlantis gaat naar Maars-
sen om tegen OVVO 5 te strijden 
voor de 2 punten. De wedstrijd is 
om 14.45 uur in de OVVO-hal. Alle 
support is van harte welkom!
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Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 24 janu-
ari vond weer de wekelijkse kla-
verjasavond in de Schutse plaats. 
Ondanks de kou en gladde we-
gen namen toch nog 42 enthou-
siastelingen deel aan de wekelijk-
se kaartavond. In tegenstelling 
tot vorige week waren deze keer 
de mannen weer heer en mees-
ter wat betreft de prijzenverde-
ling. Het onderlinge verschil tus-
sen de eerste drie was echter zeer 
miniem. Als eerste eindigde na-
melijk Tinus Smit met 6912 pun-
ten. De tweede plaats was deze 
avond voor Cor de Beer met 6891 
punten weggelegd terwijl Johan 
Zeldenthuis hem met 6885 pun-
ten dicht op de hielen zat en uit-
eindelijk de derde plaats voor 
zich opeiste. De grote verliezer 
was deze keer Jack van der Veer. 
Met de grootste moeite wist hij 
uiteindelijk 5064 punten te score. 
De hieraan verbonden troostprijs, 

een fles overheerlijke wijn, zal 
hem dan ook de eerstvolgende 
kaartavond worden uitgereikt..

DUO plant
De marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUO plant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den deze avond gewonnen door 
Wim Hogervorst, Joke Rietbroek, 
Piet Luijten en Thijs van der Ja-
gt terwijl de cadeaubonnen in 
deze categorie, eveneens te be-
steden bij DUO plant, in het be-
zit kwamen van Egbert Verkerk, 
Corrie Smit, Maurits de Vries en 
Gerrit Vink. De flessen wijn gin-
gen ditmaal als marsenprijs naar 
Krijn Voorn en Piet Luijten. Alle 
winnaars van harte proficiat. De 
eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op woens-
dag 30 januari 2019 in de Schutse 
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur.

KDO zorgt voor een 
driepunter tegen Altior
De Kwakel - Na de afgelasting 
van vorige week tegen Laak-
kwartier, speelde KDO 1 afgelo-
pen zondag zijn eerste competi-
tiewedstrijd in 2019, tegen Altior. 
Ondanks de midweekse sneeuw 
en grote hoeveelheid regen, was 
KDO verplicht om uit te wijken 
naar het kunstgrasveld.
Op het splinternieuwe derde veld 
kon trainer Raymond de Jong al-
leen nog niet beschikken over de 
geblesseerden Jesper Oudshoorn 
en Mathijs van Rijn. 
Van meet af aan namen de Kwa-
kelaars het initiatief in de wed-
strijd. Met Sven Vlasman als cen-
trumspits bleek al snel dat KDO 
een goed aanspeelpunt voorin 
had. Fysiek sterk en met slimme 
steekballen was Sven veelvuldig 
betrokken bij gevaarlijke Kwakel-
se aanvallen.
In de 7e minuut wist de 29-jarige 
aanvoerder (na een prima voor-
zet van Mitchel Smits) Thomas 
Stevens schuin voor de keeper te 
zetten. 

Rakelings
Thomas schoot de bal echter ra-
kelings naast de linkerpaal. Vlak 
hierna liet Jesse Stange zich 
eveneens positief gelden, nadat 
hij twee verdedigers uitspeelde 
en van afstand net overschoot. 
Het jeugdige Altior had in het 
eerste half uur veel moeite met 
het verzorgde positiespel van de 
Kwakelaars. Door middel van fel-
heid en wilskracht hield de ploeg 
nog stand, maar aanvallend had 
de ploeg uit Langeraar weinig in 
te brengen. Door een van rich-
ting veranderd schot van Tho-
mas Stevens leek KDO in de 25e 
minuut op voorsprong te komen, 
maar zijn inzet verdween op de 
rechterpaal. Zeven minuten later 
viel alsnog de verdiende Kwakel-
se openingstreffer. Na een perfec-
te voorzet vanaf de rechterkant 
van Joris Kortenhorst, nam Jesse 
Stange de bal in een keer op zijn 
schoen en schoot de 1-0 fraai bin-

nen. Vlak hierna ontsnapte KDO 
aan een snelle gelijkmaker, toen 
een corner voorlangs het Kwakel-
se doel ging, gelukkig wist nie-
mand deze bal aan te raken. 
Met een 1-0 stand floot de 
scheidsrechter, die veel toeliet in 
de eerste helft, even later af voor 
de rust.

Waaien
In de tweede helft ging het har-
der waaien en regenen, wat he-
laas het spel van beide ploegen 
niet ten goed kwam. In de 60e 
minuut voorkwam doelman Tobi-
as Ravelli de gelijkmaker, toen hij 
een schot van dichtbij goed wist 
te pareren. Nadat zowel KDO als 
Altior enkele wissels doorvoer-
den, zorgde Sven Vlasman in de 
78e minuut voor het hoogtepunt 
van de tweede helft. In de kluts 
ontving Sven de bal ter hoogte 
van de penaltystip van Thomas 
Stevens. Met zijn rug naar het 
doel was hij twee verdedigers van 
Altior te slim af door naar buiten 
uit te wijken om vervolgens met 
een droge knal de 2-0 in de ver-
re hoek te schieten. Hiermee leek 
de wedstrijd beslist te zijn, maar 
in de 85e minuut kwam Altior uit 
het niets op 2-1. Hierdoor kon er 
nog een hectische slotfase ont-
staan, maar de Kwakelse defensie 
hield in de laatste minuten prima 
stand. Na ruim negentig minuten 
spelen was de verdiende over-
winning een feit en snakten alle 
spelers naar een warme douche.

Driepunter
Door deze driepunter is KDO ge-
stegen naar de vijfde plaats op 
de ranglijst, met slechts drie pun-
ten achterstand op de nummer 
drie ROAC. Aankomende zondag 
speelt KDO een uitwedstrijd te-
gen ESTO.
In Bodegraven treffen de Kwake-
laars dan de nummer 12 in 2C, 
hopelijk kunnen we dan de posi-
tieve start van 2019 een passend 
vervolg gaan geven.

Ondanks regen is Uithoorns Mooiste 
een prachtig evenement
Uithoorn - De weergoden heb-
ben de organisatoren van atle-
tiekvereniging AKU in de afge-
lopen week wel in spanning ge-
laten. In het begin van de week 
zorgde de sneeuw wel voor 
prachtig winterse taferelen, maar 
voor lopers is een gladde onder-
grond door sneeuw of ijzel een 
gruwel en door de aanhouden-
de vorst leek het er op dat op be-
paalde delen van het parcours 
door de gladheid gevaarlijke si-
tuaties zouden kunnen ontstaan. 
Op donderdag werd daarom be-
sloten om sponsor Kooijman en 
de gemeente in te schakelen om 
het startplein op sportpark de 
Randhoorn en een aantal straten 
schoon te wegen. Achteraf bleek 
dat niet nodig te zijn aangezien 
door de regen en hogere tem-
peraturen op vrijdag de sneeuw 
heel snel was verdwenen.

Regen spelbreker?
Vervolgens beloofden de weers-
voorspellingen op zaterdag voor 
de zondag niet veel goeds en dat 
kwam wel uit want vanaf 7.30u. 
tot 13.30u. heeft het zondag aan 
een stuk geregend. Maar ook nu 
bleek wel weer dat veel hard-
lopers zich niet door regen la-
ten tegenhouden en al snel na 
9.00u. werd duidelijk dat een gro-
te groep sportievelingen de weg 
naar AKU hadden gevonden en 
de regen wilden trotseren. Uitein-
delijk bleek dat de lopers niet echt 
last hadden van de regen en aan-
gaven lekker te hebben gelopen. 
Voor alle vrijwilligers bij start-fi-
nish en de verkeersregelaars op 
het parcours werden na verloop 
van tijd drijfnat en ook koud, deze 
groep verdiende deze dag enorm 
veel respect van iedereen. Alles 
bij elkaar hebben de slechte voor-

spellingen en de regen op de ra-
men ’s morgens vroeg wel een 
aantal lopers thuis gehouden, in 
totaal telde organisatie bijna 1300 
deelnemers en dat waren er 200 
minder dan vorig jaar.

G-run
Om 10.15u. werd er gestart met 
de G-run. De deze week officieel 
benoemde nieuwe burgemeester 
van Uithoorn had deze dag zijn 
eerste representatieve taak en 
verrichte deze met veel plezier. 
Hij schoot niet alleen deze atleten 
weg maar heeft bij alle afstanden 
het startschot gelost. Bijna 40 G-
runners stonden aan de start, de-
ze groep groeit in de loop der tijd 
gestaag en het is goed te zien dat 
deze groep op dinsdagavond bij 
AKU traint. Voor de eerste keer tij-
dens Uithoorns Mooiste maak-
ten een aantal van hen gebruik 
van onlangs aangeschafte race-
runners, een hightech loopfiets, 
waardoor ook mensen met een 
fysieke beperking een afstand lo-
pend kunnen afleggen. Deze ra-
cerunners staan ook ter beschik-
king van de groep die op dinsdag 
bij AKU traint waardoor een gro-
tere groep mensen met een be-
perking met veel voldoening ook 
hun rondje op de atletiekbaan 
kunnen afleggen.

Uitslag
1. Peter 2. Samuel 3. Robin

AH Jos van den Berg 
GeZZinsloop/kidsrun
Om 10.30u. stonden bijna 150 
kinderen tot en met 11 jaar aan 
de start voor hun route van 1 kilo-
meter. Voor een aantal talentvol-
le atleten is deze 1 kilometer een 
peuleschil en zij zijn binnen 3 ½ 
minuut al weer bij de finish. Maar 
er was ook een grote groep van 

3-,4- en 5-jarigen voor wie het 
lopen van 1 kilometer een grote 
prestatie is en voor wie het mee-
lopen van een ouder een extra 
stimulans en hulp was. Maar alle-
maal kwamen ze met rode konen 
en een glimlach over de finish 
waar ze een medaille, een bidon 
en een krentenbol ontvingen.
Opvallend was hoeveel jonge pu-
pillen van AKU in de voorste gele-
deren te vinden waren.

Uitslagen
Jongens: 1. Loek Boutkan, 2. Stef 
Roling, 3.Maarten Hermans
Meisjes: 1. Esmee Krieger, 2. Julia 
Pieterse, 3. Noa Boutkan

Van Schie 5km
Op de langere afstanden wer-
den de lopers onderweg aange-
moedigd door de klanken van de 
Steelband van muziekvereniging 
Tavenu uit de Kwakel. Deze mu-
zikanten zorgden voor een vro-
lijke onderbreking in het donke-
re weer. Om 11 uur starten meer 
dan 300 lopers aan hun 5 km en 
dat leverde een kleurrijk spekta-
kel op. Niet alleen volwassenen 
doen mee op deze afstand, er zijn 
ook jongeren van nog geen 10 
jaar die de uitdaging van de 5 ki-
lometer aangaan. 

Uitslagen
Heren: 1. Oscar Sebel, 2. Jeffrey 
van Noortwijk, 3. Michiel Bremer
Dames: 1. Silke Schmidt, 2. Jolijn 
Swager, 3. Vienna Romanee

Takii 10 kilometer
De deelnemers aan de 10 kilome-
ter en de 10 engelse mijlen start-
ten tegelijk om 11.05u. en een 
lang lint van meer dan 700 lopers 
zorgden voor een prachtige start. 
Een groep die varieert van he-
le snelle lopers die voor een ere-
plaats en in ieder geval een snelle 
tijd gaan en een anderen die ge-
woon in hun eigen tempo de af-
stand willen afleggen maar zeker 
een even grote prestatie leveren 
als de snelle lopers. Bij de dames 

was Kim Hittinger, oud AKU-at-
leet, de snelste.

Uitslagen
Heren: 1. Bas Stigter, 2. Leonard 
Tersteeg, 3. Patrick van Buuren, 
3.Sjoerd Heemskerk
Dames: 1. Kim Hittinger, 2. Marlies 
Jongerius, 3. Colien Peperkamp

Vakantiemakelaar 
10 Engelse Mijlen
De 10 Engelse Mijlen was in de 
eerste jaren de hoofdafstand van 
deze loop die dan ook bekend 
stond onder de naam ‘de 10 En-
gelse Mijlen van Uithoorn’. In de 
loop der jaren waren er steeds 
meer lopers die kozen voor de 
kortere afstanden, 5 en 10 kilo-
meter, en toen de kans zich voor-
deed om de lopers alleen over 
wegen in Uithoorn en de Kwa-
kel te sturen, is er gekozen voor 
de naam ‘Uithoorns Mooiste-de 
loop’. Voor velen is de 10 Engel-
se Mijlen nog echt een wedstrijd-
afstand en blijft deze afstand nog 
erg populair. Ook nu weer was er 
een spannende wedstrijd en wer-
den er snelle tijden gelopen. Ook 
op deze afstand was een oud-at-
leet van AKU als organiserende 
tegenstander, Wouter

Uitslagen
Heren: 1. Wouter Heinrich, 
2.Wilfried Verhagen, 3. Ay Sauer

Dames: 1. Leonie de Voogd, 2. 
Saskia Heynen, 3. Juliette ten 
Have

35e editie
AKU organiseerde dit loopevene-
ment voor de 35e keer en heeft 
intussen een reputatie opge-
bouwd dat deze vereniging met 
zijn vele vrijwilligers in staat is om 
een perfecte organisatie te reali-
seren. Elk jaar lukt het weer om 
voor alle lopers een veilig en in-
teressant parcours te maken en 
daarnaast het evenement op te 
luisteren met speciale activitei-
ten, zoals een taart voor elke hon-
derdste aankomende deelne-
mer, een mooi loopshirt als her-
innering en dit jaar b.v. een loterij 
met mooie prijzen voor 35 deel-
nemers en een steelband onder-
weg op het parcours. Een speci-
aal woord van dank aan alle vrij-
willigers die deze dag in de stro-
mende regen klaar stonden voor 
de lopers. AKU hoopt nog vele ja-
ren lang dit grootste sportevene-
ment in de gemeente te blijven 
organiseren.

Vervelende actie
De organisatie werd onaange-
naam verrast toen zondagmor-
gen bleek dat 6 dranghekken die 
de dag ervoor waren neergezet 
om een kruispunt veilig af te zet-
ten, waren meegenomen.

Laatste wedstrijd in het 
veld voor UWTC
Uithoorn - Zondag 20 janua-
ri heeft UWTC bmx-lid Roy Ka-
ter meegedaan aan het NK baan-
wielrennen sprint. In het Velodro-
me in Amsterdam werd er ge-
streden op 4 onderdelen: 200 m 
sprint, keirin, scratch en sprint. 
Negentien nieuwelingen jon-
gens gingen met elkaar de strijd 
aan.
Roy deed het niet onverdienste-
lijk en werd 6e. Weer een mooie 
voorbereiding op zijn bmx sei-
zoen. 

Veldrit Rucphen
Zaterdag 26 januari is de laatste 
nationale veldrit (voor de ama-
teurs) verreden in Rucphen. Al-
weer een belangrijke wedstrijd 
omdat hiermee plaatsingspun-
ten voor het regelmatigheidklas-
sement voor het volgende veld-
ritseizoen zijn te verdienen.
Ian vd Berg had toestemming ge-
vraagd om deze wedstrijd bij de 
amateurs te verrijden i.p.v. bij de 
junioren, want het komende sei-
zoen zal hij in het veld ook bij de 
amateurs van start gaan. 
Bart de Veer pakte met een 3e 
plaats weer een podiumplaats en 
sloot zo een zeer sterk seizoen af. 
Maar ook de andere UWTC(X) le-
den reden een solide wedstrijd. 
Tommy Oude Elferink werd 5e, 

Bas de Bruin 7e, Menno v Capel 
26e, Ian vd Berg 27e en een dnf 
voor Maarten Postma.
Bij de masters 40+ werd Sjon vd 
Berg 54e. Opvallend veel (stoot) 
lekke banden vandaag bij alle ca-
tegorieën.
De amateurs hadden de dames 
al gewaarschuwd, maar ondanks 
dat reed Laura Gorter al lek voor-
dat de wedstrijd was begonnen. 
Nog net voor de start was zij weer 
voorzien van een goed wiel.
Maar ook tijdens de wedstrijd 
kreeg zij in de 3e ronde te maken 
met een lekke band en hierdoor 
moest zij vroegtijdig de wedstrijd 
verlaten.
Elleke reed op top-10 klassering 
totdat haar ketting eraf liep, ze 
wist er toch nog een 19e plek uit 
te slepen. 

Koppelcross de Adelaar
Zondag 27 januari is de koppel-
cross bij GWC de Adelaar in Hil-
versum verreden.
Al maanden van te voren worden 
plannen gesmeed. Wie gaat met 
wie starten! Een koppel bestaat 
uit een 40- en een 40+ renner. Om 
de beurt rijden zij een ronde, en 
het koppel die de meeste rondes 
in een uur weet te rijden gaat er 
met de winst vandoor.
Vanaf nieuwelingen tijd doet 
Bart hier al aan mee, met als bes-
te plaats een 4e plek (in 2016 
met Raimon Knip). Bart reed de-
ze keer met Jauko Hartveldt. Jau-
ko is met zijn bedrijf Unbranded 
sponsor van UWTC en momen-
teel ook Bart’s stage baas. Tom-
my reed met zijn vader Louis, 
coach Gerard Keijzer met Elleke 
Claessen en Sjon vd Berg met Ro-
my Snel. Veertig koppels gingen 
van start en Bart en Jauko heb-
ben lang meegestreden om de 
winst, maar zij moesten uiteinde-
lijk toch hun meerdere erkennen 
in Marco Ehlert en Raimon Knip, 
beide woonachtig in Kortenhoef. 
Tommy en Louis werden 9e, Ge-
rard en Elleke 18e en Sjon en Ro-

my 34e. Hiermee is het veldrij-
den weer afgesloten en zullen de 
meeste renners de wegtrainin-
gen weer op gaan pakken.
Zondag 24 februari staat het 
voorjaarskampioenschap bij 
UWTC op het programma.
Alle categorieën kunnen hier van 
start gaan. Zodra de klok weer 
verzet is gaan ook alle trainingen 
weer van start.
(foto’s Eric Daams)








