
KORT NIEUWS:

Reumafonds zoekt 
collectanten
Vinkeveen/Waverveen - Wilt 
u zich inzetten voor de reuma-
bestrijding in Vinkeveen en Wa-
verveen en heeft u daarvoor een 
paar uur per jaar beschikbaar? 
Word dan collectant voor het 
Reumafonds van 21 t/m 26 maart 
aanstaande. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Leonie 
Voorbij, telefoon 0297-264274. 
Er zijn dit jaar veel collectanten 
uitgevallen dus er zijn veel stra-
ten beschikbaar: Kerklaan, Ach-
terveld, Wilgenlaan, Cliffordweg, 
Gruttolaan, Wulpenlaan, Snip-
penlaan, Meeuwenlaan, Plevie-
renlaan, Patrijzenlaan, Water-
hoenlaan, Meerkoetlaan (even 
nummers), Conincksmeer, Ou-
deland, Rietveld, Breeveld, Bijle-
veld, Waverbancken, De Helling, 
Herenweg (van viaduct tot zuwe) 
en Herenweg (van zuwe tot ach-
terbos).
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Exposities 2016

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

PAsen za 19-3 t/m zo 3-4 2016
HemelVAArT/PinksTeren 

do 5-5 t/m ma 16-5 2016
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de exposities alleen volgens afspraak)

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Als kwAliteit
belAngrijk is!

Veel aandacht voor 

verkeersveiligheid

IN DE
PROVINCIE

OM DIT TE VIEREN:VOORJAARSAANBIEDING:
PER 3 PERSONEN WOKKEN1 GRATISAanbieding geldig t/m 7 april 2016

NIEUW: wij zijn nu ook voor de lunch geopend

De Lindeboom 18 | Mijdrecht
Tel 0297-284838/272250 | fax 0297-272250

WIJ VERWELKOMEN 
U GRAAG IN ONS

VERNIEUWDE
WOK RESTAURANT

RESERVEREN
GEWENST

Mijdrecht - De woningen aan de 
Raadhuislaan 27 tot 45 in Mijdrecht 
zijn zeer geschikt om als zoge-
naamde ‘kluswoning’ te gaan ver-
kopen. Dat blijkt uit onderzoek dat 
door het college van B en W is ver-
richt. Een kluswoning is een woning 
die moet worden opgeknapt en voor 
een relatief laag bedrag wordt ver-
kocht. Het college van B en W heeft 
8 maart besloten de gemeente-
raad voor te stellen de woningen als 
kluswoning te gaan verkopen. De 
gemeenteraad buigt zich op 21 april 
over dit voorstel.

De gemeenteraad heeft in novem-
ber vorig jaar een motie aangeno-
men waarin het college wordt ver-
zocht te onderzoeken of de wonin-

gen aan de Raadhuislaan 27 tot 45 
geschikt zijn om als kluswoning te 
verkopen. Vanwege de staat van 
onderhoud was aanvankelijk de be-
doeling de woningen te slopen en 
te vervangen door nieuwbouw. Uit 
het onderzoek blijkt nu dat kluswo-
ningen sneller kunnen worden ge-
realiseerd en beter aansluiten op 
de woonwensen van inwoners. Het 
casco van de huizen is nog in prima 
staat, de eigenaar zal wel fl ink on-
derhoud moeten plegen, maar daar-
voor in ruil heeft hij dan een goed-
kope woning in zijn bezit waarvan 
hij decennia plezier kan hebben.
Het college stelt de raad nu voor 
het blok woningen te verkopen als 
vier wooneenheden van 75 vierkan-
te meter, twee gelijkvloerse een-

gezinswoningen (108 m2) en een 
hoekwoning (110 m2). Met dit aan-
bod wordt goed aangesloten op de 
woningbehoefte die er momenteel 
is. 
Het college stelt de gemeenteraad 
voor de vier wooneenheden van 
75 m2 specifi ek te bestemmen als 
jongerenwoningen en jonge star-
ters uit de gemeente tussen de 18 
en 30 jaar voorrang te geven bij 
de verkoop. De andere woningen 
worden met voorrang aangeboden 
aan inwoners uit de gemeente die 
een huurwoning achterlaten. Inwo-
ners die belangstelling hebben voor 
de woningen kunnen dit melden 
bij Leontine Kok van de gemeente 
De Ronde Venen via het mailadres 
l.kok@derondevenen.nl

‘Raadhuislaan 27 tot 45 
geschikt als kluswoning’

De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag 9 maart organiseerde 
D66 een bijeenkomst over de Vin-
keveense Plassen: “Wie de lusten, 
wie de lasten!?” Om zo goed geïn-
formeerd door de inwoners en ge-
bruikers van de plas, het vervolg-
proces in te gaan. Een groot aan-
tal recreanten, eigenaren van legak-
kers en natuurliefhebbers was aan-
wezig. Nadat provinciaal statenlid 
Philip Overkleeft de rol van de pro-
vincie toelichtte en natuur en mi-
lieu vereniging De Groene Venen 
de huidige stand van zaken op de 
plas belichtte, kwam D66 kort aan 
het woord en vertelde wat de ka-
dernota inhoudt: “D66 heeft in de 
raadsvergadering van 25 februari, 
samen met PvdA-GroenLinks-Lo-
kaalSociaal, 3 amendementen inge-
diend op de Kadernota Vinkeveense 
Plassen. De Kadernota geeft de uit-
gangspunten aan voor het nieuwe 
bestemmingsplan dat nu wordt ge-
maakt en dat voor de komende 10 
jaar bepaalt wat er wel en niet mag 

op en rond de plassen. De belang-
rijkste vraagstukken zijn: hoeveel 
bebouwing is er toegestaan op de 
legakkers óf in recreatiewoningen 
permanent mag worden gewoond 
en welke toeristische voorzieningen 
er komen op de zandeilanden.”

Reactie
Vervolgens reageerden de aanwe-
zige belangstellenden. Waarbij be-
langrijke thema’s aan bod kwamen: 
Het is belangrijk dat heel snel dui-
delijk wordt wat wel en niet toege-
staan is op de plas en ten tweede 
dat de gemeente daarop dan ook 
handhaaft. Als derde punt kwam 
naar voren dat alle eigenaren van 
legakkers voorzien in eigen onder-
houd, maar om dat in stand te hou-
den de mogelijkheden van recreë-
ren en eventuele bebouwing goed 
onderzocht moeten worden. Hoe 
aantrekkelijker de legakker, hoe be-
ter de legakker onderhouden wordt. 
Uiteraard zonder de natuurgebie-
den te belasten. Tenslotte werd aan-

gegeven dat niet de huidige situatie 
het uitgangspunt zou moeten zijn, 
omdat dan ook de illegale bebou-
wing daarin zou worden meegeno-
men. Dit zorgt voor precedenten; il-
legaal verkregen bebouwing zou-
den zo dan gelegaliseerd worden 
dit ten overstaan van eigenaren die 
zich wel aan de regels hielden.

Mooiste
Kiki Hagen, fractievoorzitter D66: 
“De Vinkeveense Plassen is een van 
de mooiste plekken die onze ge-
meente kent. Het is daarom erg be-
langrijk om als politieke partij goed 
geïnformeerd te worden door onder 
andere de directbetrokkenen, inwo-
ners van Vinkeveen, recreanten en 
natuurverenigingen. Zij gebruiken 
deze plas het meeste, zijn mede-ei-
genaar, kennen de historie en zien 
de recente ontwikkelingen. Deze 
avond gaf de ruimte aan iedereen 
om zijn gedachten te delen en daar-
mee kunnen wij als D66 goed be-
slagen ten ijs het vervolgproces in.”

Bijeenkomst over Vinkeveense 
Plassen van D66 groot succes

Mijdrecht - Het komend weekend 
kunt u bij fi etsenzaak Bike Ok, ge-
vestigd aan het Bugemeester Haits-
maplein 24 A in Mijdrecht, komen 
genieten van de e-bike. Zaterdag de 
gehele dag en zondagmiddag staan 
de medewerkers van Bike Ok voor u 
klaar om u tekst en uitleg te geven 
en kunt u zelfs een proefritje maken. 
De zomer komt eraan. De tijd om 
buiten sportief bezig te zijn. Met een 
e-bike wordt dat nog leuker. Door 
de trapondersteuning fi ets je mak-
kelijker, ga je een grotere afstand 
fi etsen zonder problemen. Een e-
bike is voor alle leeftijden, woon-
werkverkeer wordt een stuk aange-
namer zonder fi le, tegenwind wordt 
een peuleschil. Met een e-bike fi ets 

je onder alle weersomstandigheden 
fl uitend van A naar B. Kom diverse 
modellen vrijblijvend proberen tij-
dens het komende weekend bij Bike 
Ok in Mijdrecht. Zaterdag 19 maart 
van 10.00 tot 17.00 uur en koopzon-
dag 20 maart van 12.00 tot 17.00 uur. 
In dit weekend zijn er leuke acties, 
waaronder een upgrade zonder bij-
betaling naar een grotere accu bij 
de Cortina modellen, hoge kortin-
gen op diverse Giant modellen, lan-
cering van de ‘Peper’ collectie enz. 
enz. Dus wees welkom bij Bike Ok 
komend weekend tijdens de e-bike 
testdagen. Zaterdag 19 en zondag 
20 maart! Vergeet niet om uw legi-
timatiebewijs mee te nemen... voor 
het geval dat u gaat proefrijden.

Met een e-bike van de zomer genieten

Kom ze dit weekend 
uitproberen bij Bike Ok!

De Ronde Venen - Burgemeester 
Divendal bracht woensdag 9 maart 
een werkbezoek aan de Veenmo-
len in Wilnis. Hij liet zich uitge-
breid voorlichten over de organisa-
tie rondom de molen en over de mo-
len zelf, door molenaar Vos en voor-
zitter Rowold van de Stichting Wil-
nisser Veenmolen. De Veenmolen is 
een van de oudste monumenten in 
de gemeente. Hij staat sinds 1823 
op de huidige plaats, maar heeft 
eerder enkele kilometers verderop 
gestaan. Tijdens het bezoek van de 
burgemeester passeerden veel mo-
lenzaken de revue. Van hoe je meel 
maalt en hoe lang de opleiding tot 

molenaar duurt, via het onderhoud 
en de eigendomsconstructie met de 
Stichting Het Utrechts Landschap, 
tot aan gemeentelijke zaken als 
parkeerplaatsen en het belang van 
open blijvende ruimte rondom de 
molen. De Stichting Wilnisser Veen-
molen behartigt de rol van de molen 
in de gemeente, door overleg wan-
neer dat nodig is, en door het geven 
van informatie aan de inwoners. Een 
rondleiding ontbrak uiteraard niet, 
waarbij de burgemeester zeer ge-
interesseerd de uitleg volgde. “Een 
juweeltje onder onze monumenten”, 
concludeerde hij aan het einde van 
het geanimeerde werkbezoek.

Burgemeester bezoekt 
Veenmolen
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Gehandicapt in Tanzania (1)
Als je in Tanzania gehandi-
capt wordt geboren heb je dub-
bel pech. De ouders schamen 
zich voor een gehandicapt kind 
en houden het verborgen. Moe-
der staat heel vaak alleen voor de 
zorg want vader is er vandoor ge-
gaan. De directe omgeving, zoals 
buren, reageert vijandig op een 
gehandicapt kind. Deze kinde-
ren hebben een zwakke gezond-
heid en zijn enorm kwetsbaar. De 
Holy Union Sisters in Maji Mati-
tu, Dar es Salaam, hebbe zich het 
lot van deze kinderen aangetrok-
ken. Zij hebben een dagopvang 

voor gehandicapte kinderen op-
gericht onder de naam Matumai-
ni. De dagopvang heeft twee be-
langrijke doelen:
1e de zorg voor deze kinderen 
verbeteren (medisch, therapie, 
training)
2e de ouders te leren zich niet te 
schamen voor het gehandicapte 
kind maar trots en liefdevol te zijn 
en bij te dragen aan de ontwikke-
lingsmogelijkheden van dit kind.
Holy Union Sister Adriana was 78 
jaar toen ze begon met de fonds-
werving en de bouw van de dag-
opvang voor gehandicapte kin-
deren. Dit deed zij met een gro-
te drive en enorm veel energie. 
Petje af!
Het centrum draait inmiddels een 
paar jaar. De conditie van de kin-
deren wordt verbeterd met medi-
sche zorg, zo mogelijk met medi-
cijnen, met fysiotherapie en met 
training zowel fysiek als geeste-
lijk. De moeders worden getraind 
om zelf oefeningen met hun kind 
te doen en fysiotherapie toe te 
passen. Dit alles heeft een heel 
goed resultaat.

Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

Verzamelaars-
markt
Mijdrecht - A.s. zaterdag 19 maart, 
is van 9.30 tot 13.00 uur weer 
de verzamelaarsmarkt in het Im-
mitsj gebouw, Windmolen 75 te 
Mijdrecht. U kunt er weer naar har-
tenlust op zoek gaan naar postze-
gels, munten, winkelwagenmuntjes 
en ansichtkaarten. De toegang is 
gratis en de koffie staat klaar. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
tel. 0297-289322 en op onze site  
www.verzamelaarsrondevenen.nl. 

Paasviering 
Passage 
De Ronde Venen - De Passage 
Vinbkeveen en Waverveen houdt 
op dinsdag 22 maart de paasvie-
ring met een paasliturgie. Elza Vis-
Strubbe zal een vrij verhaal vertel-
len met muzikale omlijsting door 
Angela Strubbe. De avond begint 
om 19.30 uur en wordt gehouden in 
het hervormde verenigingsgebouw 
Maranatha, Herenweg 205 te Vin-
keveen. Ook gasten zijn van harte 
welkom.

Zondag-
bijeenkomst 
bij Inner-Art
Regio - Zondag 20 maart wordt 
er  weer een zondagochtendbijeen-
komst gehouden bij Inner-Art. Ie-
der die steun, voeding, ontmoeting, 
verdieping zoekt en antwoorden op 
belangrijke levensvragen hoopt te 
vinden, is van harte welkom!  Dit 
keer  als thema:  wat zijn geesten en 
natuurgeesten en hoe en waarom 
kunnen zij een lichaam krijgen. In 
deze tijd roepen veel mensen te 
pas en te onpas dingen over gees-
ten, maar weet men lang niet meer 
waar men het over heeft en welke 
gevaren, zin en onzin in e.e.a. liggen. 
We bekijken deze dingen in het  ka-
der van wat de bijbel daarvan zegt. 
De bijeenkomst begint 10u en duurt 
tot 11u. Hierna is er  de mogelijk-
heid om bij de koffie tot 12u. na te 
praten en van gedachten te wisse-
len. Inner-Art, Vuurlijn 36, 1424 NS 
De Kwakel. Tel. 0297-563753

Geen krant?
0297-581698

Mijdrecht - Leerlingen van de 
groepen 7 en 8 van de Eendracht 
kregen een gastles van twee derde-
jaars HKU studenten in het compu-
terlokaal van de Eendracht. De stu-
denten ontwikkelden app ’s waar-
mee de leerlingen het creatieve 

proces van de beeldende kunste-
naar zelf kunnen volgen en erva-
ren. Langs deze digitale én creatie-
ve weg maakten zij kennis met de 
boeiende wereld van de beeldende 
kunsten en voelden zich daardoor 
ook direct een echte kunstenaar!

De Eendracht ontvangt 
studenten van de HKU

Mijdrecht - Dit schooljaar doen 
beide scholen voor het eerst mee 
met de Kangoeroewedstrijd. Aan 
deze wedstrijd doen leerlingen uit 
meer dan 50 landen mee. Het doel 
van de wedstrijd is kinderen te laten 
ervaren hoe leuk en uitdagend wis-
kunde kan zijn. 
De Twistvliedschool en de Proost-
dijschool zullen na 1 augustus 2016 
verder gaan als één nieuwe school. 
De Kangoeroewedstrijd was een 
mooie aanleiding om de kinderen 
met rekentalenten van beide scho-
len met elkaar kennis te laten ma-
ken. Dit deden ze afgelopen don-
derdagmiddag op de Proostdij-
school. Leerkrachten hadden de 

middag voorbereid met uitdagen-
de breinbrekers en ingewikkelde 
denkspellen. Er werd veel samen-
gewerkt, een mooie manier om el-
kaar beter te leren kennen. In de 
klassen zullen de leerlingen komen-
de week verder oefenen, zodat ze 
goed voorbereid aan de wedstrijd 
kunnen beginnen. Een goed resul-
taat halen is leuk, maar niet het be-
langrijkste bij deze wedstrijd! Ook 
dit jaar heeft de Radboud Universi-
teit uit Nijmegen weer 24 uitdagen-
de opgaven uitgewerkt, die de kin-
deren op donderdag 17 maart zul-
len proberen op te lossen. We wen-
sen alle kinderen veel (denk)plezier 
tijdens de wedstrijd!

Proostdijschool en 
Twistvliedschool doen mee

Wilnis - In het weekend van 19 en 20 
maart aanstaande heeft Art-Galerie 
“Boven Verwachting” aan de Heren-
weg 298 a in Wilnis een overzichtsex-
positie in huis van kunstenares Mari-
on Rijnders. De schilderijen die ten-
toongesteld hangen zijn vooral figu-
ratief en beelden veelal de strijd in de 
sport uit. Ook het maken van portret-
ten, de muziek en de natuur zijn een 
grote inspiratiebron voor Marion. Te-
vens hangen er enkele etsen en te-
keningen die de collectie veelzijdig 
maken en de moeite van een bezoek 
waardig. Marion is op beide dagen 
tussen 11 en 17 uur zelf aanwezig om 
u tekst en uitleg te geven.

Kunstweekend 
“Door de jaren heen”

Vinkeveen - In de Broedplaats 
aan de Herenweg 63e in Vinkeveen 
wordt al maanden met een groep 
vrijwilligers (de stichting WOEV i.o.) 
hard gewerkt om ruimte te creë-
ren voor bedrijven en organisaties 
die niet alleen bezig willen zijn met 
hun eigen tak van sport, maar ook 
het belang zien in het samenwerken 
met anderen. Naast vaste huurders, 
zijn er ook bedrijven die nu en dan 
ruimte nodig hebben en daarvoor 
terecht kunnen in de Broedplaats. 
Het trainingsbureau Hink Stap 
Sprong van Laura Passet en Mie-
neke Vaas is zo’n tijdelijke huurder. 
Het bureau organiseert met regel-
maat thema avonden en trainingen 
in de Broedplaats. Om het grote be-
lang van Werken, Ervaren, Ontmoe-
ten en Verbinden kracht bij te zet-
ten bood Hink Stap Sprong donder-
dag 3 maart de projectgroepleden 
van WOEV een lunchbespreking aan 
rond het onderwerp ‘Verantwoorde-
lijkheid’. In de workshop werd die-
per ingegaan op het verantwoorde-
lijkheidsgevoel van WOEV. Het werd 

een smakelijke bijeenkomst waarin 
de verschillende aspecten rond ver-
antwoordelijkheid door de aanwe-
zigen werden verkend. Niet alles is 
wat het lijkt; zoveel werd wel duide-
lijk. Situaties waarin met zich in eer-
ste instantie verantwoordelijk voor 
voelt, blijken soms helemaal niet 
beïnvloedbaar. Hoewel er ook weer 
omstandigheden kunnen zijn waar-
door je toch meer verantwoordelijk 
bent voor wat er met jou en je om-
geving gebeurt dan je zou denken. 
Het loont de moeite om eens stil te 
staan wat verantwoordelijkheid voor 
jou betekent en wat je van anderen 
kunt leren zodra je ervaringen deelt. 
De conclusie van deze lunchbespre-
king was dan ook: dit gaan we va-
ker doen! Wie ook eens deel wil ne-
men aan een training van Hink Stap 
Sprong kijk dan eens op www.isje-
talentalbekend.nl. En wie op zoek is 
naar (bedrijfs)ruimte om iets op te 
gaan starten, is van harte welkom 
op Herenweg 63 e (met een kopje 
koffie erbij). Elke donderdag in de 
Broedplaats van 14.00 tot 17.00 uur.

Workshop Verantwoordelijk-
heid in de Broedplaats

Mijdrecht - Op 19 Maart 2016 
wordt het startsein gegeven voor de 
Landelijke Opschoondag. Overal in 
het land organiseren mensen leuke 
evenementen om gezamenlijk hun 
straat, plantsoen of buurt schoon 
te maken. Want een schone omge-
ving is beter voor het milieu en pret-
tiger wonen. Dat vind jij toch ook? 
Dus: Help mee Twistvlied en Wickel-
hof vrij te maken van zwerfvuil! U en 
jij bent van harte welkom op de Op-
schoondag 19 maart 2016
Verzamel locatie: Schoolplein OBS 
De Trekvogel. Tijd: 10:00-12.30. Voor 
vragen: info@twistvlied-wickelhof.
nl. Naast koffie/thee en cake, is er 
voor de opruimers popcorn en pan-
nenkoeken. 

Werkgroep Groen ( van het Wijkco-
mité Twistvlied & Wickelhof ) wil sa-
men met de buurtbewoners, scho-
len en andere vrijwilligers van Twist-
vlied & Wickelhof een bijdrage le-
veren aan een schone, zwerfafval-
vrije leefomgeving. Het effect van 
schoon is dat het beter is voor het 
milieu, mensen zich veiliger voelen 
en zich socialer gedragen. Iedereen 
voelt zich prettiger in een schone 
leefomgeving. En als het schoon is, 
doe je vanzelf je best om het schoon 
te houden. Dit initiatief wordt me-
de tot stand gebracht door de werk-
groep Groen onderdeel wijkcomité 
Twistvlied & Wickelhof, Gemeente 
de Ronde Venen, GroenWest, Tym-
paan-De Baat en de bewoners

Help mee Twistvlied en 
Wickelhof vrij te maken 

van zwerfvuil!

Wie mist dit 
bootje?
De Ronde Venen - Onze re-
dactie kreeg het volgende be-
richtje doorgestuurd: “Vorige 
week woensdag is bij ons dit 
roeibootje aan komen waaien 
in Mijdrecht. Wie mist dit boot-
je? Vragen? 06125934739.”



De provincie Utrecht 
stelt alles in het werk 
om de wegen zo veilig 
mogelijk te maken. Door 
de provinciale wegen 
zo goed mogelijk in te 
richten, het rijgedrag 
van weggebruikers te 
beïnvloeden en de regels 
te handhaven.

De inrichting van de pro-
vinciale wegen gebeurt vol-
gens het Duurzaam Veilig- 
concept. Uitgangspunt 
hierbij is dat verkeersdeel-

nemers zelf  verantwoorde-
lijk zijn voor de veiligheid. 
Omdat zij echter fouten 
kunnen maken worden 
de wegen zo ingericht dat 
de kans op een ongeval 
zo klein mogelijk wordt. 
Enkele voorbeelden van 
maatregelen zijn: het aan-
leggen van (turbo)roton-
des, beveiligde oversteken 
voor voetgangers, fietstun-
nels, verharde bermen en 
snelheidsbeperkingen.  

Rotondes zijn een ver-

trouwd beeld geworden 
in het verkeer. Drukke 
kruispunten worden vaak 
omgevormd tot rotondes 
om de doorstroom van 
het verkeer te verbeteren 
en de situatie veiliger te 
maken. In Wilnis is in 
2014 een rotonde aange-
legd op het kruispunt van 
de Ir. Enschedeweg en de 
Pastoor Kannelaan. Daar 
vonden in een korte peri-
ode ineens drie ongeluk-
ken plaats. Het dorpsplat-
form heeft zich toen sterk 

gemaakt voor een rotonde. 
En het werkt, sindsdien is 
er op dat punt geen onge-
luk meer gebeurd.

Het gros van de onge-
vallen op de weg heeft 
een menselijke fout als 
oorzaak. Daarom blijft het 
noodzakelijk om wegge-

bruikers van alle leeftijden 
te wijzen op de gevaren in 
het verkeer: van peuters 
en middelbare scholie-

ren tot volwassenen. De 
provincie doet dat door 
middel van educatie en 
voorlichting. Voor kinderen 
zet de provincie vormen 

van educatie in. Voor de 
groep van 25+ wordt inge-
zet op voorlichtingsacties, 
bijvoorbeeld door de inzet 
van een rijsimulator op 
drukbezochte publiekslo-
caties.

Wilt u meer lezen over hoe 
de provincie Utrecht aan-
dacht besteed aan de ver-
keersveiligheid, lees dan 
het volledige artikel in de 
nieuwe editie van het Pro-
vincie Utrecht Magazine: 
bit.ly/provincialewegen

Verkeersveiligheid voorop op de provinciale wegen

Het blijft noodzakelijk om 
weggebruikers te wijzen op 
de gevaren in het verkeer

ACTUEEL

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

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N221 Eemnes: aanleg twee verkeersplateaus Wakkeren-
dijk, werkzaamheden tweede helft van maart
N227 Wijk bij Duurstede: aanleg middengeleiders 
Langbroek, werkzaamheden tweede helft van maart
N237 De Bilt: aanleg fietstunnel en reconstructie kruis-
punt Vollenhove, voorbereidende werkzaamheden tot 
juli, afbouw juli-november
N237 Soest: verdiept aanleggen van de Amersfoortse-
straat door Soesterberg, werkzaamheden tot juli

Een interactieve kaart van alle actuele 
wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt 

u op: www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons 
twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de 
verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt 
u met het Meldpunt calamiteiten: (030) 258 36 00

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en 
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl 
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een lo-
catie bij u in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen 
bij het Provinciehuis. U kunt deze ook laten toezenden. 
Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter

Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed, 
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur, 
@ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en 
@Utrecht2040 

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie 
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl. 
Of  check de apps van Ontdek Amersfoort, Uit in 
de Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De 
evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u 
op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op:

21 maart 2016, 14.00 uur: Provinciale Staten
4 april 2016, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit 
en Economie
11 april 2016, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen en 
Water

De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan 
de Archimedeslaan 6 in Utrecht. 
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen 
wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele informatie 
op: www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. 
U kunt Provinciale Staten ook volgen op Twitter: 
@PSUtrecht.

Holland Animation Film Festival
Van 16 t/m 20 maart 2016 vindt de 19e 
editie plaats van het Holland Animation 
Film Festival (HAFF). Het is het groot-
ste internationale animatiefestival van 
Nederland dat elk jaar in het voorjaar op 
verschillende locaties in Utrecht gehou-
den wordt. Kaarten zijn te bestellen via 
www.haff.nl. Het festivalprogramma staat 
online.

Het HAFF is één van de festivals waaraan 
de provincie Utrecht subsidie verleent. 
De provincie vindt het belangrijk culturele 
festivals te ondersteunen met een hoge 
artistieke en zakelijke kwaliteit, actueel 

en met (inter)nationale uitstraling en 
regionale binding. 

Steun in de rug voor 
jonge boeren
Voor jonge boeren in de 
provincie Utrecht is 0,9 
miljoen euro beschikbaar 
om duurzame investe-
ringen te doen in hun 
bedrijf. Deze EU-regeling 
wordt dit jaar openge-
steld door de provincies 
en is voor alle provincies 
gelijk. Het gaat hierbij om 
een lijst met 14 investe-
ringen gericht op milieu, 
klimaatbestendigheid, 
dierenwelzijn, volks- en 

diergezondheid, ruimte-
lijke kwaliteit en biodi-
versiteit. Toepassingen 
zijn bijvoorbeeld zonne-
panelen, precisiebemes-
ting, een mestvergister 
en varkensvriendelijke 
vloeren. Boeren die in 
aanmerking willen komen 
voor de regeling kunnen 
tot en met 15 april een 
aanvraag indienen. 
Meer informatie op: 
www.lami.nl.

De beste achtergrond-
verhalen uit de provincie

Meld u gratis aan!

provincieutrechtmagazine.nl

IN DE
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Mijdrecht - Zijn diamanten hu-
welijken tegenwoordig al iets bij-
zonders te noemen, een briljanten 
exemplaar is uitzonderlijk. Maar zo-
ver hebben Hans en Mien Smee-
len-Bakker uit de Prinses Marijke-
laan het al wel geschopt. Vijf jaar 
geleden vierden zij hun diamanten 
bruiloft, waarbij de toenmalige lo-
co-burgemeester Ingrid Lambregts 
hen feliciteerde met die mijlpaal. We 
zijn nu vijf jaar verder en Hans en 
Mien vierden op maandag 7 maart 
hun volgende huwelijksjubileum: 
briljant! Dit keer kwam burgemees-
ter Maarten Divendal het echt-
paar persoonlijk feliciteren. Hans 
en Mien zien er na 65 jaar huwelijk 
nog perfect uit. Compliment! Hen-
ricus Johannes Smeelen werd op 
26 juli 1931 in Den Haag geboren. 
Zijn echtgenote Wilhelmina Jeanet-

ta een jaartje later en wel op 2 ju-
li 1932. Zij woonde aan de Laan van 
Eijk en Duinen, hij in het Bezuiden-
hout. Dat laatste werd in 1944 per 
ongeluk door de Engelsen gebom-
bardeerd, maar het gezin Smeelen 
bracht het er gelukkig levend van-
af. Hans en Mien kregen na de oor-
log een nieuwe woning in de Vrees-
wijkstraat, niet ver van het Zuider-
park waar destijds voetbalclub ADO 
Den Haag zijn triomfen vierde. Daar 
zijn ook alle kinderen geboren, drie 
meisjes en een jongen. Inmiddels 
zijn er acht kleinkinderen en een 
achterkleinkind. 

Johnson Wax
Hans en Mien trouwden voor de 
burgerlijke stand op 7 maart 1951 
in Den Haag. Hans kwam zijn ge-

liefde tegen op de Handelsavond-
school in Den Haag waar zij samen 
op zaten. In 1946 kwam Hans in 
dienst bij de toenmalige Holland Ja-
va Company, dat later de naam NV 
Duci kreeg (Dutch Chemical Indu-
stries) met vestiging in Sassenheim 
en vervolgens opging in Johnson 
Wax te Mijdrecht. Vanuit den Haag 
pendelde Hans op en neer. Totdat 
hij de kans kreeg om een woning-
ruil aan te gaan met een gezin uit 
Mijdrecht dat graag naar De Haag 
wilde verhuizen. Aldus verkaste het 
gezin Smeelen in 1963 naar de Prin-
ses Marijkelaan in Mijdrecht waar 
Hans en Mien nu alweer 53 jaar (…) 
wonen. “Destijds keken wij uit over 
de weilanden, want de wijk Proost-
dijland-Noord was nog helemaal 
niet volgebouwd. Ik had bloemen 
in de voortuin geplant en toen ik 

Briljanten huwelijk Hans 
en Mien Smeelen-Bakker

op een vroege ochtend naar buiten 
keek zag ik dat er een koe in de tuin 
stond die al onze bloemen stond op 
te vreten. Dat was onze kennisma-
king met Mijdrecht,” herinnert Hans 
zich.  Hij heeft 38 jaar met plezier 
bij Johnson Wax gewerkt (nu SC 
Johnson). Daarna werkte hij sa-
men met een familielid in een be-
drijf en heeft ook nog twee winkels 
met kopieermachines gehad in Lei-
den. Daar kwamen toen veel men-
sen kopieën maken, vooral veel stu-
denten. Dat heeft hij tot laat in de 
jaren tachtig gedaan, waarna hij 
er mee is opgehouden. Wilhelmina 
heeft hem in de zaak vaak en veel 
geholpen. Hans heeft zich in zijn le-
ven flink van de sportieve kant la-
ten zien. Hij was een graag gezie-
ne judoka in Den Haag waar hij 
het tot de zwarte band bracht. Zijn 
vrouw Wilhelmina klaverjaste graag 
en houdt ervan het huis leuk in te 
richten. Hans hield veel van tuinie-
ren. Met het gezin hebben ze des-
tijds een caravan gehad. Ze zijn veel 
op vakantie geweest en hielden van 
kamperen. Vandaag de dag is dat 
helaas niet meer aan de orde, maar 
het zijn leuke herinneringen Wil-
helmina zegt veel voor haar ouders 
te hebben gezorgd. Ze stond altijd 
voor hen klaar, net zoals ze dat deed 
voor haar gezin.

Behalve het traditionele bloemstuk 
van de gemeente overhandigde 
burgemeester Maarten Divendal als 
geschenk het fraaie fotoboek ‘Wol-
ken, Wind en Water’ van Maarten 
Koch aan het echtpaar. Natuurlijk 
werd trots gewezen op de brief van 
ZM Koning Willem Alexander die 
het bruidspaar langs die weg even-
eens feliciteerde. Afgelopen zondag 
is het bijbehorende familiefeestje 
gevierd in Meesters (met uitzicht op 
de ‘boemerang’ van SC Johnson…). 
Al met al blijven Hans en Mien ac-
tief in het leven staan! Bruidspaar, 
namens de Nieuwe Meerbode van 
harte gefeliciteerd met dit kroon-
juweel. Geniet er met volle teugen 
van zolang het kan en het liefst zon-
der al te veel gezondheidsperikelen. 
Dan kunnen er nog best wat jaar-
tjes bij komen!

De Ronde Venen - Tot grote verba-
zing van de initiatiefnemers van het 
plan tot herontwikkeling van Fort bij 
Abcoude, heeft Natuurmonumen-
ten dit traject onverwacht afgebro-
ken. De afgelopen twee en een half 
jaar is door de initiators van deze 
herbestemming intensief met Na-
tuurmonumenten samen gewerkt 
om te komen tot de openstelling 
van dit Fort. 
Medio 2013 heeft Natuurmonu-
menten een selectieproces afge-

rond waaruit geen geschikte kan-
didaat is gekomen. Vervolgens is 
in 2014 een intentieovereenkomst 
aangegaan met de initiatiefnemers 
(verder ME). De ME werd de gele-
genheid gegeven om in twee jaar 
tijd een vlekkenplan uit te werken 
naar een realistisch en haalbaar 
plan i.v.m. een te nemen go/no go 
besluit. Er is afgesproken om op een 
open en transparante wijze samen 
te werken. Gaandeweg is besloten 
te komen tot een groeiscenario. Sa-

men met een aantal stakeholders, 
werd op basis van een aantal bij-
eenkomsten begeleid door de pro-
vincie Utrecht,  toegewerkt naar een 
besluit van de directie van Natuur-
monumenten voor de openstelling 
van het fort in 2016. Overeenstem-
ming met Natuurmonumenten werd 
al eerder bereikt over een mogelijk 
vlekkenplan en de fasering. 
Over het ondernemingsplan bleven 
nog verschillen van inzicht. Het ar-
gument dat Natuurmonumenten 

Herontwikkeling Fort bij 
Abcoude gestopt

geeft voor het beëindigen van dit 
traject is dat er twijfels bestaan over 
de financiële haalbaarheid van een 
en ander.  
Echter, zowel de door een extern bu-
reau uitgevoerde marktverkenning 
als de door een ander extern bu-
reau doorgerekende financiële on-
derbouwing van het ondernemings-
plan, tonen aan dat het plan wel de-
gelijk levensvatbaar is. De voorge-
stelde exploitatie kan zelfs - binnen 
alle restricties die zijn opgelegd als 
gevolg van de aard van de locatie – 
succesvol zijn en leiden tot een rui-
mere openstelling van het Fort.
Na bestudering van het door Na-
tuurmonumenten opgestelde cijfer 
materiaal geven verschillende par-
tijen aan dat het door Natuurmo-
menten gevolgde proces, alsme-
de de inhoudelijke berekeningen 
onzorgvuldig zijn. De initiatiefne-
mers zijn dan ook van mening dat 
Natuurmonumenten zich niet heeft 
gehouden aan de procesafspraken 
die met hen en andere stakehol-
ders zijn gemaakt. Er is daardoor te 
snel, zonder goede inhoudelijke ar-
gumentatie en onderbouwing door 
Natuurmonumenten besloten het 
traject te beëindigen. 
De initiatiefnemers kunnen dan ook 
niet anders dan hun verbazing uit-
spreken over deze gang van za-
ken. De ME hebben een dringend 
beroep gericht aan de directie van  
Natuurmonumenten om het inge-
nomen standpunt te heroverwe-
gen. Naar vandaag is gebleken zon-
der resultaat. Om dit proces nu te 
stoppen, betekent dat het fort waar-
schijnlijk nog weer voor lange tijd 
gesloten zal blijven. Dit staat haaks 
op de uitgangspunten van alle be-
trokken partijen om het fort spoe-
dig open te stellen en de verwach-
tingen die bij een breed publiek zijn 
gewekt.

Kieviten hóren in Nederland. Ze 
zijn hier doorgaans het hele jaar. 
Maar als de grond ze te koud on-
der de voeten wordt, trekken ze 
toch door naar het zuiden en 
volgen dan in enorme groepen 
de vorstgrens. Het kan gevaar-
lijk zijn op weg naar het zuiden, 
want door plezierjagers sneuvelt 
er nogal eens een kievit. 
In het vroege voorjaar keren ze, 
gedreven door hun opspelen-
de hormonen, terug naar Neder-
land. Het mannetje is dan op z’n 
mooist. Het is een elegante gra-
cieuze verschijning. Hij loopt 
fier rechtop en draagt een glan-
zend paarsgroen jacquet. Dat he-
le plaatje wordt gecompleteerd 
door een zwierige kuif op zijn kop.
Dan beginnen de baltsvluch-
ten. Luchtacrobatiek van de bes-
te soort met buitelingen en duik-
vluchten. Het zwenken van hun 
zwart-witte vleugels veroorzaakt 
flikkeringen in de lucht. Ze halen 
kortom hun hele trukendoos leeg 
om de vrouwtjes te imponeren. 
Tijdens dat stuntvliegen laten ze 
ook flink van zich horen door hun 
karakteristieke lentegeluid: ‘kie-
woeiet’. De meest acrobatische 
vlieger verovert het aantrekkelijk-
ste vrouwtje. Is de keus gemaakt, 
dan voert het kersverse paar een 
perfect synchroon luchtballet op. 
De feitelijke paring duurt maar 
een paar seconden. Het vrouwtje 
legt begin maart haar eerste ei. 
In de broedtijd ontpopt de kievits-
man zich als een felle verdediger 
van zijn territorium. Ook ande-
re weidevogels worden dan ge-
weerd. Dreigt er echt groot ge-
vaar, zoals een aanval van een 
buizerd, een kiekendief of een 
vos, dan komt het hele plaatselij-
ke kievitsleger in actie om de vij-

and te verjagen.
De pas uitgekomen kuikens zijn, 
als nestvlieders, al meteen zelf-
redzaam, maar voor warmte en 
bescherming blijven ze nog wel 
een poosje rond en onder moe-
ders vleugels hangen. Mislukt het 
broedsel, dan zorgt het ouder-
paar voor een nieuw legsel. In de 
zomer is er eindelijk tijd om rustig 
te eten en te poetsen.
Het gaat helaas niet goed met 
de kievit. Het aantal broedparen 
neemt elk jaar met 5% af, door 
uitbreiding van agrarisch gebied, 
stedenbouw, veel predatoren, de 
jacht en het nog steeds rapen van 
kievitseieren. 
2015 was in Friesland een bijzon-
der jaar. Door de muizenplaag 
daar was de graskwaliteit slecht. 
De kieviten vonden in het omge-
woelde grasland een rijk gedek-
te tafel, met wormen voor het op-
rapen. Gevolg: 40% meer broed-
paren. Maar de muizenovervloed 
trok ook meer roofvogels aan. De 
invloed daarvan op de overleving 
van de jonge pullen, laat zich ra-
den. De kieviten blijven onze be-
scherming hard nodig hebben. 

Daarom: 2016,
Jaar van de Kievit

www.ivn.nl/derondevenen&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.

De Kievit

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Jaarlijkse 
eierenactie 
van Triviant

Wilnis - Op zaterdag 19 maart a.s. 
is het weer zover, dan houdt Muziek 
en Showkorps Triviant haar jaarlijk-
se eierenactie. De leden van Triviant 
gaan in een deel van Wilnis langs 
de deuren om lootjes te verkopen, 
waarbij u één, twee of drie eie-
ren kunt winnen. Mocht u wat win-
nen, dan wordt de prijs direct over-
handigd door één van de leden. De 
lootjes kosten € 0,25 per lootje. Ook 
in Vinkeveen krijgen de mensen de 
gelegenheid om lootjes te kopen, 
daar kunt u hen in het winkelcen-
trum tegenkomen.

Vinkeveen - De huidige maat-
schappij is een weggooimaatschap-
pij geworden. We kopen steeds 
meer spullen en gooien ook steeds 
meer weg. Zodra iets een manke-
ment gaat vertonen, zoals een stoel 
met een wiebelende poot, een cd-
speler waarvan het klepje niet meer 
open wil, een wollen trui met een 
gaatje in de ellenboog, een kapot-
te rits, een mixer die niet meer goed 
werkt enzovoort, gooien we dat weg 
en kopen er een nieuw product voor 
in de plaats. Dat is niet altijd nodig! 
De mogelijkheid om het oude maar 
verder vaak nog goede apparaat 
of kledingstuk te repareren, komt 
bij veel mensen niet meer op. Veel 
mensen kunnen dat tegenwoordig 
zelf niet meer. Reparatiekennis ver-
dwijnt zienderogen. Hier willen we 
met het Repair Café verandering in 
brengen. Het Repair Café in Vinke-
veen is één van de vele Repair Ca-
fé’s in Nederland.

Om u een idee te geven wat er zoal 
gerepareerd kan worden:- kleding 
repareren (knopen aanzetten, rits-
sluitingen maken, broeken korter 
maken, kapotte zoom, ellebooglap-
jes op  jas zetten), naaiklussen aan 
handtassen, tafelkleden, sierkus-
sens, knuffelbeesten etc.  Maar ook 
kleine elektrische apparaten, zoals 
broodroosters, staafmixers, lamp-

jes, stofzuigers, boormachine etc. 
Kleine aanpassingen en reparaties 
aan PC, laptop, Ipad, TomTom; (niet 
al te grote) stoelen en krukjes, maar 
ook poppenmeubilair, fotolijstjes en 
houten speelgoed,
een porseleinen vaas weer in elkaar 
lijmen of een gebarsten stofzuiger-
slang maken en noem maar op.
Wel goed om te weten is dat als er 
een nieuw onderdeel in moet (bijv. 
rits, elektrische onderdelen, etc) u 
die zelf wel moet meebrengen. De 
vrijwilligers van het Repair Café her-
stellen het vervolgens gratis voor u. 
U bent van harte welkom met al uw 
reparaties! Bij het Repair Café zijn 
vrijwilligers aanwezig met gereed-
schap, naaimachine e.d. die voor 
u de gratis reparaties doen van de 
door u meegebrachte kapotte spul-
len of kleding. U kunt meekijken 
en terwijl u wacht is er een (gratis) 
kopje koffie en thee. Het Repair Ca-
fé wil  laten zien dat repareren leuk 
is, en vaak heel makkelijk. Kom het 
ook eens proberen!
Meer informatie over het Repair Ca-
fé is te vinden op www.repaircafe.nl.
Het Repair Café Vinkeveen is op el-
ke 3e maandag van de maand ge-
opend van 09.30 tot 12.00 uur aan 
het Tuinderslaantje 1, Vinkeveen (in 
de St. Jozefschool, lokaal 16, ingang 
tegenover parkeerterrein De Boei). 
Tel: 0297-230 280.

Wat doet het (gratis) 
Repair Café?
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De Ronde Venen - De CDA frac-
tie en wethouder Moolenburgh gin-
gen afgelopen zaterdag met NL-
doet  aan de slag. Het verzoek van 
het wijkcomite was “om zoveel mo-
gelijk bankjes “ in Mijdrecht op te 
knappen. In het totaal zijn er 15 
bankjes opgeknapt en staan ze er 
weer netjes bij. De bankjes staan 
bij het Hertenkamp, de Jeu de bou-
le baan en bij de rotonde bij de Ra-
bobank.
Fractievoorzitter Rein Kroon “ bank-

jes dragen bij aan het dagelijk-
se plezier van onze inwoners”. In-
woners kunnen even met hun kind 
genieten in de zon, of als oude-
ren mooie verhalen over vroeger of 
avonds voor jongeren die even wil-
len chillen”.  
Volgend jaar is het CDA zeker weer 
van de partij.  Je krijgt leuke reac-
tie’s! Een schilder die stopt om stic-
kers uit te delen, de Rabobank die 
even koffie komt brengen! Kortom 
Super!”

Ook CDA steekt de 
handen uit de mouwen

Mijdrecht - Van maandag 21 tot 
en met vrijdag 25 maart organi-
seert zorgcentrum Gerardus Majella 
in haar locatie aan Bozenhoven 157 
voor iedere oudere in De Ronde Ve-
nen van 13.30 tot 16.00 uur vrij toe-
gankelijke inloopmiddagen. Wie het 
leuk en zinvol vindt kan dan kennis-
maken met de in Gerardus Majella 
georganiseerde dagbesteding die 
wordt gehouden in een warme en 
gezellige omgeving. Uzelf, familie-
leden en/of partners zijn van harte 
welkom dit eens vrijblijvend mee te 
maken. Want als er behoefte is aan 
samenzijn, aanspraak, gezelligheid 
of afleiding, bent u bij Gerardus 
Majella aan het goede adres. Of u 
op uw leeftijd nog gezond bent van 
lijf en leden dan wel dat u te maken 
heeft met een fysieke beperking of 
geheugenproblematiek, maakt niet 
uit. Als u besluit om een of meer-
dere keren per week van de dag-
besteding gebruik te willen maken 
is er altijd wel vervoer van en naar 
huis te regelen als u daar zelf niet 

toe in de gelegenheid bent. Voorts 
wordt u binnen deskundig en pro-
fessioneel begeleid. Komt u dus in 
die week eens naar Gerardus Majel-
la! U kunt de gezellige sfeer proeven 
en indrukken opdoen van het geva-
rieerde aanbod aan activiteiten voor 
een zinvolle dagbesteding. Let wel, 
het gaat in dit geval om alle (oude-
re) inwoners van de gemeente die 
zo’n dagbesteding eens willen mee-
maken, niet om de bewoners van 
Gerardus Majella! Zij kunnen zelf al 
deelnemen aan de dagbesteding als 
ze daar zin in hebben. 

“Sinds vorig jaar bieden wij hier 
in Gerardus Majella vijf dagen per 
week dagbesteding aan. Dat is voor 
zowel onze eigen bewoners, als 
voor inwoners uit De Ronde Venen 
die hier op indicatie (WMO) naar-
toe komen om een gezellig dag-
je uit te zijn. Voorheen was dat in 
zorgcentrum Zuiderhof, maar dat 
is nu verhuisd naar onze locatie in 
Mijdrecht,” laat hoofd zorgverlening 

José Witte weten. “Dit is op verzoek 
van de gemeente geweest omdat er 
bij Maria Oord in Vinkeveen al een 
dagbesteding was. Dat bleek dus 
dubbelop. Vandaar dat het nu bij 
ons in Mijdrecht wordt aangeboden. 
Wie dat als oudere wil kan bij ons 
dus op een heel gezellige, aangena-
me maar indien gewenst ook op een 
actieve manier een of meerdere da-
gen bij ons doorbrengen met aan-
spraak en de nodige afleiding. Bij-
komend voordeel is dat als de be-
treffende persoon in kwestie aan-
dacht en zorg geniet van een man-
telzorger, die een keer een dagje 
(of meer) ontlast wordt en zelf iets 
leuks kan ondernemen. Dat voor-
komt overbelasting.”
Gerardus Majella is ook een plek 
voor inwoners die (nog) geen indi-
catie hebben, maar een of meer ke-
ren per week gewoon de gezellig-
heid willen opzoeken, aan de acti-
viteiten willen deelnemen of socia-
le contacten willen opbouwen met 
de andere aanwezigen. Zelfs met 

Vrije inloopmiddagen dag-
besteding bij Gerardus Majella

een lichte vorm van dementie of 
een somatische aandoening is dat 
geen enkel probleem. Ook niet als 
men rolstoel gebonden is. José: “Wij 
hebben deskundige begeleiding in 
huis en veelal worden die mensen 
gebracht en gehaald. In voorko-
mende gevallen doet de mantelzor-
ger dat, maar het kan ook met een 
regiobusje of taxi. Wie een beschik-
king heeft van de gemeente krijgt 
een deel van de kosten van het ver-
voer vergoed; wij als zorginstelling 
dragen ook bij aan de kosten en 
men betaalt zelf een stukje. De ei-
gen bijdrage van mensen met een 
beschikking is inkomensafhanke-
lijk en hangt bovendien af van het 
eventuele vermogen dat zij hebben. 
Mensen zonder beschikking moe-
ten zelf de kosten voor eventueel 
vervoer dragen en betalen 10 euro 
voor een dagbesteding van 10.00 tot 
16.00 uur en 5,50 euro voor de (war-
me) middagmaaltijd.”

Suffig imago?
Tijdens het verblijf in het zorgcen-
trum wordt ook de nodige hulp ver-
leend, bijvoorbeeld als dat nodig is 
bij de toiletgang of als er medicij-
nen moeten worden ingenomen. Na 
de maaltijd kunnen mensen desge-
wenst een dutje doen in de relax-
stoelen of een ommetje maken door 
de tuin. Het kan allemaal. “Dagbe-
steding roept bij veel mensen een 
‘suffig imago’ op. Dat is niet het ge-
val,” vervolgt José. “De krant wordt 
gelezen, het nieuws wordt bespro-
ken, er wordt gekaart en gepuzzeld, 
maar er zijn ook creatieve activitei-
ten, zoals batikken, porselein schil-
deren, textielverven of inkleuren van 
platen wat heel populair is. Er wordt 
naar muziek geluisterd en soms zijn 
er optredens van muziekbandjes, 
zangkoren enzovoort. Vaak komen 
de bewoners van het zorgcentrum 
er dan ook naar luisteren. Soms kan 
men meehelpen om de maaltijd te 
bereiden, zoals appelmoes maken 
of een salade. Er is dus een heel 
breed scala aan activiteiten wat er 
geboden wordt. Tijdens een van de 
vrije inloopmiddagen kan men zich 
daarbij een keer inleven. Iedereen 
is dus van harte welkom om te zien 
hoe wij dat doen.” Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met 
José Witte of Naima Blankestein, tel. 
0297-231000.

De Ronde Venen - Sinds kort heeft 
Greetje zich aangesloten bij het 
Kunstenaars Collectief Kunst Rond 
de Venen, nu bestaand uit ZZP-ers, 
de voormalige Hint. Dit biedt voor 
haar school meer mogelijkheden om 
met èchte instrumenten samen te 
werken in haar vele en druk bezoch-
te (leerlingen-) concerten. Het is ge-
makkelijker musiceren met andere 
disciplines en vakgebieden doordat 
docenten van buiten de gemeen-

te naar de Ronde Venen komen. Er 
wonen relatief weinig muziekdocen-
ten in aan deze kant van de snel-
weg in de Ronde Venen. Daarom 
is het fijn om muziek en cultuur te 
bundelen in Mijdrecht/Wilnis/Vinke-
veen met en vakdocenten uit ande-
re gemeentes. Greetje vindt het be-
langrijk en een verrijking voor de 
Ronde Venen als leerlingen worden 
meegenomen en uitgedaagd sa-
men muziek te maken, met ande-

Zangschool Greetje de 
Haan geeft concert

De Ronde Venen - Op de Algeme-
ne Ledenvergadering op woensdag 
23 maart draagt de huidige voorzit-
ter, Luuc Mur, de voorzittershamer 
van natuur- en milieuvereniging De 
Groene Venen over aan bestuurslid 
Gerard Korthals. Luuc Mur heeft de 
vereniging geleid vanaf de oprich-
ting in 1972. De vereniging heeft 
zich ontwikkeld van een actiegroep 
tegen de bouw van villa’s in de 
Demmerikse Polder tot een stabiele 
belangenvereniging. DGV werkt aan 
een fijne leefomgeving voor Vinke-
veen en Waverveen waarin natuur, 
agrarische bedrijvigheid en recrea-
tie met elkaar in evenwicht zijn. De 
heer Mur blijft bestuurslid van DGV. 

De nieuwe voorzitter, bioloog Ge-
rard Korthals, is al geruime tijd be-
stuurslid van DGV. Gerard hoopt 
de positie van de vereniging in het 
krachtenveld te bestendigen. Er is 
veel te doen: de Vinkeveense Plas-
sen, het gemeentelijk groen, weide-
vogelbeheer, de waterles voor scho-
len, etc. De Algemene Ledenverga-
dering wordt gehouden op woens-
dag 23 maart in het Dorpshuis De 
Boei aan de Kerklaan 32 in Vinke-
veen na afloop van de lezing en do-
cumentaire over Bevers in Neder-
land door Willy de Koning die om 
20.00 uur begint. Meer informatie: 
www.degroenevenen.eu. Daar kunt 
u óók lid worden van DGV.

Vinkeveen - De eerste fase van 
groot onderhoud aan de beschoei-
ingen van zandeilanden en le-
gakkers in de Vinkeveense Plas-
sen gaat waarschijnlijk in het na-
jaar van start. Ook wordt begonnen 
met de verkoop van een aantal le-
gakkers en gaat de gemeente ver-
der met het maken van een bestem-

mingsplan voor het gebied. Het col-
lege heeft dinsdag 8 maart beslo-
ten de gemeenteraad voor te stel-
len de Uittredingsovereenkomst 
Recreatieschap Vinkeveense Plas-
sen te actualiseren en opnieuw te 
bevestigen. De gemeenteraad van 
De Ronde Venen heeft in 2014 be-
sloten uit het recreatieschap Vinke-

Groot onderhoud beschoeiingen 
Vinkeveense Plassen start dit jaar

veense Plassen te stappen en de-
ze op te heffen. De gemeente Am-
sterdam, samen met De Ronde Ve-
nen de gemeenten die het recrea-
tieschap vormen, had al eerder la-
ten weten hetzelfde te willen doen. 
Beide gemeenten hebben afgespro-
ken dat het opheffen van het recre-
atieschap gepaard moet gaan met 
investeringen in het gebied. Op die 
manier wordt er voor gezorgd dat 
de waarde behouden blijft en dat de 
Plassen aantrekkelijker worden ge-
maakt voor de huidige en toekom-
stige recreant. 

Ingestemd
De gemeenteraden hebben in 2014 
ingestemd met een zogenaamde 
Uittredingsovereenkomst waarin af-
spraken worden gemaakt over het 
opheffen van het recreatieschap en 
het toekomstig onderhoud van de 
Vinkeveense Plassen. Omdat niet 
aan alle voorwaarden is voldaan zo-
als in de Uitredingsovereenkomst is 
vastgelegd en er een aantal ande-
re ontwikkelingen is, stelt het colle-
ge de gemeenteraad nu voor om tot 

herbevestiging en actualisering van 
de overeenkomst over te gaan. Hier-
mee ontstaat duidelijkheid over het 
ingezette proces van opheffing. De 
behandeling van het voorstel vindt 
waarschijnlijk plaats in de raadsver-
gadering van 21 april 2016.

Afgesproken
Afgesproken is tot en met 2023 te 
investeren in achterstallig en toe-
komstig onderhoud van de be-
schoeiingen van de zandeilanden 
en de legakkers. De gemeente Am-
sterdam draagt hier 3,3 miljoen eu-
ro aan bij en De Ronde Venen 5,2 
miljoen euro. Ook is afgesproken de 
provincie Utrecht om een financië-
le bijdrage te vragen. Utrecht heeft 
toegezegd in ieder geval de komen-
de vier jaar een bedrag van 1,3 mil-
joen euro bij te willen dragen zodat 
de werkzaamheden van de eerste 
fase van het Toekomstplan Vinke-
veense Plassen kunnen worden uit-
gevoerd .
Rekening houdend met natuurwet-
geving en het recreatieseizoen zal 
het groot onderhoud aan de be-
schoeiingen waarschijnlijk in het 
vierde kwartaal van 2016 plaatsvin-
den. In totaal wordt dan bijna vijf ki-
lometer beschoeiing van de zandei-
landen en anderhalve kilometer be-
schoeiing van de legakkers vervan-
gen.

Regio - Rond Pasen en Pinkste-
ren kan men in de Museumboerde-
rij Jan Makkes te Velserbroek weer 
genieten van een wereld vol kleur 
op een unieke locatie. De Paasex-
positie is van zaterdag 19 maart tot 
en met zondag 3 april. De Pinkster-
expositie is vanaf Hemelvaartsdag 5 
mei tot en met maandag 16 mei, da-
gelijks tussen 11.00 en 18.00 uur.

Aan de hand van veel eerder niet 
getoond werk krijgt de bezoeker 
een goede indruk van het talent, 
het unieke kleurgebruik en de mens 
Jan Makkes. Ongeveer 100 schilde-
rijen, pastels, tekeningen en goua-
ches worden vertoond in verschil-
lende ruimtes in de Museumboer-
derij die speciaal hiervoor in sfeer is 
gebracht. De toegang is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was als 
schilder bekend door zijn bijzondere 
kleurgebruik. Op de tentoonstelling 
is te zien dat hij in alle schilder- en 
tekentechnieken een meester was. 
Geen onderwerp was hem vreemd. 
Als er ergens werd gebouwd was 
Makkes er vaak bij om er tekenin-
gen of schilderijen van te maken. 
Zowel lokale, Nederlandse als inter-
nationale onderwerpen zijn te zien 
op zijn schilderijen. 
Jan Makkes was meer dan een kun-
stenaar: door zijn contacten met 
wereldleiders die hem om zijn werk 
bewonderden wist hij veel te berei-
ken op het gebied van vrede. ,,Zijn 
leven was wonderlijk, maar zijn werk 
nog meer’’, vertelt zijn weduwe El-
ly Makkes. In de eeuwenoude mu-
seumboerderij waar Jan Makkes ja-

ren woonde en werkte zijn veel fo-
to’s van deze bijzondere kunste-
naar te zien, zowel werkend als tij-
dens zijn ontmoetingen met de gro-
ten der aarde. Elly vertelt graag over 
Jan en geeft samen met anderen 
rondleidingen door de boerderij, die 
zowel binnen als buiten een plaatje 
is. Uiteraard is het aanwezige werk 
van Jan Makkes te koop, net als het 
prachtige fotoboek over zijn leven. 
Locatie: Hofgeesterweg 22a in Vel-
serbroek. Buiten genoemde tijden is 
men na telefonische afspraak wel-
kom, bel hiervoor met 023-5376227. 
Parkeren kan op 100 meter afstand 
van de boerderij bij voetbalvereni-
ging VSV aan de Hofgeesterweg. 
Zie ook www.museumboerderij-jan-
makkes.nl.

Voorjaarsshow Jan Makkes

re goede zangers en instrumentalis-
ten. De prachtige levendige wereld 
van cultuur en muziek binnenhalen 
en stappen is haar doel! Het maakt 
de weg open naar de grote concert-
zalen die hier om de hoek liggen in 
Amsterdam en Utrecht: als musicus 
en als luisteraar! Dit kan alleen als 
docenten hun krachten bundelen 
op een voor leerlingen gemakkelijk 
te bereiken locatie (zie ook de site 
KRdV). De Zangschool heeft de af-
gelopen twee jaren op de eerste vrij-
dagavond van de maand 21 concer-
ten met haar leerlingen gegeven in 
de eigen Zangstudio aan de Bozen-
hoven 128A. En daarnaast nog sa-
menwerkingsconcerten. Veel leer-
lingen hebben een plek gekregen 
in de (professionele) muziekwereld.

Gast
Bij het komende Via Dolorosa con-
cert heeft Greetje als ‘gasten’: hoor-
nist Dick Hesselink (Utrecht) en pi-
anist Guillermo Garcia (Amster-
dam), contrabassist Peter Scholcz 
(Doorn/Mijdrecht) uitgenodigd. Ai-
no Merits verzorgt met twee leerlin-
gen een dans ter onderstreping van 
het thema van het concert Via Do-
lorosa. Samen met hen en het zin-
gen van de leerlingen van Gree-
tje ontstaat er een waar paasver-
haal. Er wordt gezongen op beken-
de melodieën van Schubert bewerkt 

door Tom Parker, of Joh. S. Bach 
(“Jesus unser Trost und Leben”), 
G.Pergolesi ( drie delen uit het “Sta-
bat Mater”), A.L.Webber (duet van 
Cathelijn(13 jr.) en Anne (11 jr.)”Pie 
Jesu”), G.F.Händel(“Still a Queen”), 
F.Mendelsohn (“Wohin habt ihr ihn 
getragen”), maar ook van Glee (“I 
will always love you”) en Barbara St-
reisand (“Papa can you hear me”), 
en nog andere mooie liederen. 

Spannend
Het geheel vormt een spannende, 
gevoelige en stemmige start van de 
Paasdagen, met solo’s, duetten en 
een klein leerlingenkoor en samen-
zingen. Het wordt weer een afwis-
selende levendige avond: Een paas-
verhaal dat het begin en een sa-
menvatting is van de paasdagen die 
erop zullen volgen... Zangers op die 
avond zijn: Anne Heek, Annema-
rie Stolwijk, Carin Bremer, Cathe-
lijn Gelderloos, Donna Veenhof, Els 
Dubbelman, Gerard Verver, Henriet-
te Grashoff, Iris Petersen, Margreet 
Weenink, Wilma Schoenmaker, en 
Greetje zelf zal ook met de hoor-
nist Dick en pianist Guillermo enke-
le liederen van Cook vertolken. Met 
Cantique de Jean Racine zal het duo 
Wilma en Carin de avond afsluiten. 
Lucca Bazuin (9 jr.) zal een knipoog 
geven richting Pasen met zijn klei-
ne trompet!

Nieuwe voorzitter 
milieuvereniging 
De Groene Venen
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De Ronde Venen - Op zaterdag 
12 maart speelden de allerjong-
sten van Atalante alweer hun 7e 

toernooi.  Allereerst Girlpower, de-
ze meiden spelen op het hoogste 
minivolleybalniveau in de B pou-

Jongste mini’s van Atalante 
spelen hun 7e toernooi

Mijdrecht - Muziekvereniging VI-
OS en de Proostdijschool slaan de 
handen ineen om de kinderen van 
groep 4/5 muziekles te geven. In 10 
lessen van 60 minuten leren de kin-
deren onder begeleiding van een 
professionele docent de beginselen 
van het bespelen van de trompet en 
de trombone. Door goed te oefenen 
en samen te spelen kunnen de kin-
deren aan het eind van dit project 
samen een echt concert geven.
De kinderen krijgen in de periode 
van 2 februari tot en met 12 april ie-
dere dinsdagochtend muziekles van 
trompettist Erik van der Heijden. Hij 
leert de kinderen stap voor stap de 
beginselen van het bespelen van 
een trompet en een trombone. De 
kinderen krijgen na schooltijd het 
instrument mee naar huis om ook 
thuis te kunnen oefenen.

Noten
De kinderen zijn inmiddels al enke-
le weken bezig en kunnen behal-

ve geluid uit de trompet en trom-
bone, ook enkele noten spelen. Sa-
men spelen zij al korte liedjes, waar-
in zelfs af en toe een solo gespeeld 
wordt. Ook kunnen zij door te ‘buz-
zen’ met hun mondstuk een sirene 
nadoen. Het muziekproject wordt 
mogelijk gemaakt door samenwer-
king van muziekvereniging VIOS 
en de Proostdijschool. Het project 
wordt financieel ondersteund door 
het Ronde Venen Fonds, het Prins 
Bernard Cultuurfonds en de ge-
meente de Ronde Venen.
Aan het eind van het project geven 
de kinderen een concert op school. 
Ook mogen zij deelnemen aan de 
seizoenpresentatie van muziekver-
eniging VIOS.
Bent u benieuwd naar het eindre-
sultaat? U bent van harte welkom 
bij de seizoenpresentatie op zon-
dagmiddag 17 april as. om 14.00 
uur. Deze vindt plaats in sport-
hal ‘De Phoenix’, Hoofdweg 85 in 
Mijdrecht.

VIOS en de Proostdijschool 
maken muziek

De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 12 maart speelde Toneelver-
eniging W.I.K. het Blijspel “van koe 
knuffelen tot kat knuppelen”. Een 
van de top stukken van de afgelo-
pen 5 jaren. In een volle zaal waar 
slechts enkele stoelen vrij waren, 
genoot met van het stuk. Humor 
en geestverruimende opmerkin-

gen zorgde voor veel gelach en een 
groot applaus. Voor diegene die dit 
stuk eens wens te zien, op 19 maart 
is uw laatste kans. Er zijn slechts 
enkele plaatsen nog beschikbaar. 
Beschikbare kaarten zijn nog te ver-
krijgen aan de deur. Entree 10 euro. 
De deur verkoop start om 19.00 uur.
Het stuk start om 20.15 uur.

Het was weer gezellig bij 
WIK

De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend is er weer flink geklust tij-
dens NL Doet 2016. In het hele land 
werden 9226 klussen door 300.00 
vrijwilligers geklaard. Zo ook in De 
Ronde Venen: bij de 20 aangemel-
de klussen, hebben ruim 130 vrijwil-
ligers flink de handen uit de mouwen 
gestoken. Het waren twee prachtige 
dagen die nieuwe contacten, nieu-
we vrijwilligers, zinvol werk en vooral 

een goed gevoel hebben opgeleverd. 
Alle organisaties waar er geklust 
werd, zijn dankbaar voor de inzet 
en de vrijwilligers vinden het op hun 
beurt heel waardevol om iets te kun-
nen betekenen voor de maatschap-
pelijke organisaties in hun eigen ge-
meente. NL Doet in de Ronde Venen 
werd afgetrapt met taart en koffie bij 
Maria Oord en warme woorden van 
burgemeester Maarten Divendal.

NL Doet De Ronde Venen: 
Een groot succes!

De VVD fractie heeft samen met personeelsleden van Rabobank Amstel en 
Vecht de Angstelborgh van Tympaan De Baat opgeknapt.

KWF Kankerbestrijding 
gelooft in de dag dat 
niemand meer hoeft te 
sterven aan kanker.
Die dag die komt. We weten alleen nog 

niet wanneer. Wat we wel weten is dat we 

samen deze dag dichterbij kunnen brengen. 

Daarom vragen we iedereen om ons mee te 

helpen. Ook jou. Want alles wat we doen 

is weer een stap dichterbij. Dichter bij nog 

meer kennis, nieuwe  successen, betere 

behandelingen. Dichter bij die ene dag, de 

dag dat we kanker verslaan. Kijk wat jij 
kunt doen op kwf.nl.

le. De meiden kwamen wat mat uit 
de startblokken. Was het het vroege 
tijdstip? De coach miste een beet-
je het fanatisme, wat we wel van de 
meiden gewend zijn. Daarnaast wa-
ren de tegenstanders van de eer-
ste twee partijen tegen Hoofddorp 
en Haarlem ook wel pittig. Zo nu en 
dan hele mooie acties van de mei-

den en alerte reacties op prikballen. 
Maar het was niet voldoende om de 
winst te pakken. In de laatste par-
tij tegen Velsen zagen we geluk-
kig iets meer spirit terug. Deze par-
tij ging gelijk op en eindigde ook in 
een gelijk spel.  Zij zijn uiteindelijk 
4e geworden.  Dan de Minimix, zij 
spelen een niveau lager, met nog 
een vangbal ertussen. Ook zij spe-
len in de B poule met als doel de 
stap te maken naar de allerhoogste 
A poule van dit niveau. En dit team 
ging absoluut voortvarend van start. 
Ze speelden zeer alert en gingen 
ook steeds slimmer spelen. Ze ke-
ken goed waar de gaten zaten. Dat 
maakte het verschil! De wedstrijden 
tegen Nieuw Vennep en Kudelstaart 
werden heel mooi gewonnen. De 
laatste partij tegen Uithoorn was 
de sterkste opponent op papier. Dat 
bleek ook wel in de wedstrijd. Wel 
leek ook vermoeidheid een beetje 
de kop op te steken aan het begin 
van de laatste wedstrijd. Maar na 
een verlies in de eerste set herpak-
ten ze zich heel sterk en wonnen de 
laatste set.  De Minimix is eerste ge-
worden en komt volgende keer uit 
in de A-poule! Een hele mooie pres-
tatatie.
 De volgende minidag is op 9 april, 
deze vindt plaats in onze “thuishal” 
de Phoenixhal in Mijdrecht.





Uithoorn - Zaterdag jl was het een genot om 

in winkelcentrum Amstelplein te verblijven. 

Kun je er altijd al gezellig en sfeervol 

winkelen, zaterdag jl. kon je er ook van 

alles proeven. Deze proeverij was door de 

winkeliers opgezet  om het u wat makkelijker 

te maken om een idee te krijgen wat te eten 

met de paasdagen. Heerlijk hapjes, taart, 

worst, kaas, vis, kortom voor ieder wat 

wils. Het werd zeer gewaardeerd  door de 

bezoekers die er zichtbaar van genoten. 

Voorproeven voor de 

Paasdagen  in Amstelplein
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Jens van Yperen opent de 
score
Mijdrecht - Jens is een vrolijke, 
spontane en actieve jongen van 10 
jaar oud. Jens speelt momenteel in 
de E7 van Argon, volgens de spelers 
en ouders het gezelligste team van 
Argon. Jens is al 5 jaar lid van Argon 
en via de interne competities UEFA 
en Champions League (2 maal kam-
pioen met Barcelona) en vorig sei-
zoen de E8. Zijn favoriete club zijn 
Ajax, Barcelona en Argon en zijn fa-
voriete spelers zijn Messi, El Gha-
zi en van ons vlaggenschip natuur-
lijk zijn grote neef Wouter Winters. 
Jens zijn doel is dan ook om over 
een jaar of 10 de basisplaats van 
Wouter over te nemen in het eer-

ste. Om daar te komen zal er nog 
hard getraind moeten worden en 
zullen we het moeten zien als hij 
vanaf volgend seizoen op “het grote 
veld” speelt, maar het belangrijkste 
is en blijft plezier aan het voetballen 
houden. Jens was ontzettend trots 
om de Pupil van de Week te mogen 
zijn en hij gaf het goede voorbeeld 
door na een solo over het hoofd-
veld de bal langs de Neptunus kee-
per te schieten en daarmee de sco-
re te openen. Het werkte als moti-
vatie want Jens zag zijn club daarna 
maar liefst 6x scoren. 

Foto: sportinbeeld.com

Mijdrecht - Zaterdagavond werd 
er bij Argon in de kantine de eer-
ste grote voetbalquiz georganiseerd 

en het bleek een groot succes. De 
organisatie bestaande uit de zater-
dagselectie, de commissie commer-

Eerste Argon voetbalquiz 
werd groot succes

ciële zaken en de kantinecommis-
sie mocht maar liefst 71 deelnemen-
de koppels noteren, die samen met 

de nodige toeschouwers zorgden 
voor een vol huis. De aanwezigen 
zorgden voor een bijzonder gezellige 
sfeer, mede omdat het een mix was 
van Argonauten in alle leeftijden en 
deelnemers van buiten de club. Ook 
een groot aantal oud-leden had-
den zich ingeschreven en het had 
het soms weg van een leuke reünie. 
De deelnemers bogen zich over mar 
liefst acht series van tien vragen, die 
de quizmasters Theo Leliveld en Ma-
rije Klaassen voor hen hadden ge-
selecteerd. Vragen over alle secto-
ren van het voetbal en de historie, 
waarbij die van Argon natuurlijk ook 
werd belicht. Sommige vragen waren 
voor iedereen duidelijk, andere had-
den weer een hoog “ïnstinkgehalte” 
waardoor het antwoord soms voor 
gegniffel zorgde. Na een onderhou-
dende avond werd de eindstand op-
gemaakt en bleken uiteindelijk René 
van Leeuwen en Carl Kooijman, uit-
komend onder de naam Vedettes XL 
(what’s in a name) met 59 juiste ant-
woorden de winnaar van de quiz ge-
worden te zijn. Maar ook de club Ar-
gon mag zich winnaar noemen, want 
dankzij de inzet van vele Argonau-
ten werd het een zeer geslaagd eve-
nement, waarbij het clubgevoel heel 
duidelijk naar voren kwam. Reden 
waarom reeds een datum geprikt is 
voor de volgende editie, die op zater-
dag 11 maart 2017 genoteerd staat. 
Foto’s: sportinbeeld.com

Prijs-Klaverjassen in de Merel
De Ronde BVenen - Op vrijdag18 
maart 2016 is er in Cafè de Merel Ar-
kenpark MUR no 43 te Vinkeveen tel. 
0297-263562 prijs-klaverjassen.Het 
kaarten start om 20.00 uur, zowel da-
mes als heren welkom, aanwezig zijn 

om 19.45uur voor de inschrijving Er 
zullen vier ronden van zestien giffies 
gespeeld worden en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is win-
naar of winnares bekend,ook is er op 
deze avond een grote tombola. De 

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was het zover: het jongste team 
van KV De Vinken moest haar kam-
pioenswedstrijd spelen tegen de 
F1 van korfbalvereniging Fidu-
cia in Vleuten. De winnaar van dit 
duel werd kampioen van de zaal-
competitie 2e klasse. Bij gelijk-
spel zouden beide teams kampioen 
zijn. Voor beide teams was het dus 
heel spannend en dat was te mer-
ken aan het spel. Van beide kan-
ten werden veel kansen gemist en 
er werd slordig gegooid en gevan-
gen. Toch ging het voor De Vinken 
in het begin beter dan voor Fiducia: 
na 6 minuten stond het 1-4. Fidu-
cia liet zich echter niet van de wijs 
brengen en kwam terug naar 4-4. 
Gelukkig scoorde De Vinken vlak 

voor rust weer: ruststand 4-5. Na 
rust bleef het spel onrustig en het 
scorepatroon verliep steeds hetzelf-
de. Telkens als De Vinken weer 2 of 
3 punten voorsprong had kwam Fi-
ducia weer terug waardoor de stand 
weer gelijk werd. Tot het einde toe 
bleef het dus heel erg spannend. 
Een paar minuten voor tijd was De 
Vinken weer uitgelopen van 9-9 
naar 9-11. Fiducia scoorde nog wel 
10-11, maar de tijd zat er, tot gro-
te opluchting van alle meegereisde 
ouders, op. De Vinken F1 was kam-
pioen!! Voor de 2e keer dit seizoen 
want in het najaar waren ze ook al 
kampioen geworden. Na afloop van 
de wedstrijd waren er bloemen, kin-
derchampagne en heerlijke cakejes 
voor de hele blije winnaars.

De Ronde Venmen - Zaterdag was 
er de derde voorronde voor de turn-
sters van Veenland. De dag begon 
niet zo best want de auto wilde niet 
meer starten en moesten dus snel 
van auto wisselen en kwamen nog 
maar net op tijd in Amersfoort aan. 
Helaas was de juf nog niet hersteld 
maar Sabine en Antoinette namen 
uitstekend het stokje over. In de 
eerste ronde turnde Noé en Siënna 
hun wedstrijd. Ze begonnen sterk 
op sprong en daarna op brug lieten 
ze prachtige oefeningen zien wat 
resulteerde in een derde en vier-
de plaats op dit toestel. Helaas wa-
ren er wat kleine foutjes op de brug 
maar ze sloten de wedstrijd af met 
een uitstekende vloer oefening. Noé 
werd 12de en Siënna werd keurig 
6de. De tweede ronde daarin turn-
de Julia haar wedstrijd. Ze begon 
met een mooie arabier flick flack op 
vloer en ook haar draaien gingen dit 
keer de goede kant op. Bij sprong 
een mooie salto en overslag en ook 

op brug turnde ze een super oefe-
ning en dat leverde haar een derde 
plaats op dit toestel op. Helaas bij 
balk dacht Julia als ik een stel on-
derdelen weg laat ben ik snel klaar 
maar dit leverde wel veel punten af-
trek op. Julia werd uiteindelijk 13de. 

Derde ronde
In de derde ronde de beurt aan de 
senioren Tanja en Julie. Ze begon-
nen op balk helaas enkele kleine 
foutjes. Op brug en vloer turnde Ju-
lie zich naar het hoogste cijfer. Tan-
ja moest op de brug met ophurken 
eraf maar op sprong liet ze iedereen 
achter zich met het hoogste cijfer. 
Uiteindelijk werd Tanja derde en Ju-
lie tweede. Knappe prestatie!
In de vierde ronde mochten ze even 
van hun rust genieten en dan in de 
vijfde ronde was het de beurt aan 
de senioren Celine en Sascha. Ze 
begonnen hun wedstrijd op brug en 
hoe. Na het brug drama de vorige 
keer bij Sascha turnde ze nu twee 

Veenland turnsters Julie, Celine en Tanja

Zilver en brons voor op 
voorwedstrijd

Vinken F1 weer kampioen

Vinkeveen - Na drie korfballoze we-
ken sloot De Vinken B1 haar zaal-
seizoen afgelopen zaterdag af tegen 
Rohda B1. Voor De Vinken stond er 
niks meer op het spel. Het zou bij een 
plek in de middenmoot blijven. Roh-
da daarentegen kon bij winst de laat-
ste plaats overdragen aan AW.DTV. 
Zonder Mark de Rooij, die De Vinken 
F1 bij hun kampioenswedstrijd moest 
coachen, begon de ploeg die ge-
sponsord wordt door SMC De Bron 
ietwat slap en ongeconcentreerd aan 
de wedstrijd. Een reden zou het ver-
vroegde tijdstip kunnen zijn, maar 
feit was dat ook de tegenstander 
het niet veel beter deed. Een matte 
eerste helft was het resultaat. Bei-
de ploegen hadden moeite met het 
rondspelen van de bal en waren vaak 
na een schot de bal weer kwijt. Met 
een 2-3 achterstand gingen de Vin-
keveners de rust in.

Feller
Coach Ingrid Hagenaars gaf in de 

rust te kennen dat het toch alle-
maal echt feller en met meer passie 
moest. Zo’n laatste wedstrijd voor 
eigen publiek, daar moest toch ze-
ker meer van gemaakt worden. 
De woorden misten hun uitwer-
king niet. Op alle fronten ging het 
een stukje beter. Door een goede 
afvang duurden de aanvallen lan-
ger. En wanneer je meer schiet heb 
je ook meer kans om te scoren. Dat 
gebeurde dan ook. Binnen tien mi-
nuten boog de thuisploeg de ach-
terstand om in een een 7-3 voor-
sprong. ‘Kat in het bakkie’ dacht 
het publiek. Maar Rohda was het 
er daar toch niet mee eens. De Am-
sterdammers namen opeens het 
heft in handen en slopen dichter-
bij. Via 7-5 werd het zelfs 8-7. Nadat 
Finn Kroon op de plaats van Ravi 
Brockhoff kwam, brak een rommeli-
ge slotfase aan. Allereerst ging Lie-
ke van Scheppingen door haar en-
kel en kon niet verder spelen. Met 
een speler minder zag het er slecht 

Winst voor De Vinken B1 
in rommelige wedstrijd

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag is 
de tweede helft van de hockey veld-
competitie weer van start gegaan. 
De tegenstanders van HVM MB1 
was Pinoké MB2. HVM stond met 
15 punten op de 1e plaats en Pino-
ke stond op de tweede plaats met 
12 punten. Het zou dus mooi zijn om 
de eerste plek veilig te stellen met 
winst van deze wedstrijd. Het be-
gin van de wedstrijd nam HVM dui-
delijk de leiding. Maar toen ook Pi-
noké warm was kwam er meer te-
genstand dat meteen in de 15e mi-

nuut resulteerde in een 0-1 achter-
stand voor HVM MB1. Mogelijk-
heden waren er genoeg voor HVM 
;door strafcorners en strakke voor-
zets maar helaas konden deze kan-
sen niet worden afgemaakt. Met 
0-2 tegen ging HVM de rust in. In 
de tweede helft laat HVM een goe-
de opbouw zien in de aanvallen en 
wordt er veel druk vanuit het mid-
denveld gezet, maar het resulteert 
slechts in 1 doelpunt. Pinoké scoort 
vervolgens nog een keer, uiteinde-
lijk is de eindstand 1-3.

HVM MB1 laat punten liggen 
bij start veld-competitie

mooie kippen en een super oefe-
ning. Celine draaide een ouderwet-
se oefening en werd 1ste op brug. 
Op sprong weer mooie overslagen 
met een derde plaats voor Sascha. 
Helaas moest Celine de balk een 
keer verlaten maar Sascha bleef er 
stabiel op staan en ook op vloer 

twee prachtige oefeningen met 
een mooie flik flak en salto. Celine 
mocht op een mooie tweede plaats 
gaan staan en Sascha werd in deze 
zware categorie keurig 7de. 
Tot slot wil ik Sabine, Antoinette be-
danken voor alles deze dag en Ma-
rian voor het jureren.

uit voor De Vinken B1. Gelukkig kon 
Rosa Boerlage, die toevallig in de 
sporthal aanwezig was, haar plaats 
na een paar minuten innemen. Feit 
was wel dat de spanning weer ge-
heel terug was. 

Noodlot
Na de 9-7 sloeg vervolgens bij Roh-
da het noodlot toe. Bij hen kon een 
heer niet verder spelen en aange-
zien zij niemand op de bank had-
den, moesten zij de laaste vier mi-
nuten met een man minder spelen. 
De Vinken, met de net gearriveerde 
Mark de Rooij op de plaats van Tom 
Vis, maakte daar in de slotfase nog 
dankbaar gebruik van en liep uit 
naar 11-7. Dat het uiteindelijk 11-8 
werd, was voor de statistieken.
Al met al een wisselvallig zaalsei-
zoen voor deze jonge B1-ploeg. 
Goede wedstrijden tegen de hoog-
geplaatste ploegen werden afge-
wisseld met beduidend mindere 
wedstrijden tegen ploegen uit de 
onderste regionen. Over drie weken 
start het buitenseizoen. Daar kan de 
ploeg flink aan de bak. Met geheel 
nieuwe, sterke tegenstanders die 
allemaal van eerste klas niveau zijn: 
Fiks B1, Achilles B2 en TOP B2.

uitslag van de laatst gespeelde prijs-
klaverjas avond was:
1 Koos Werneke met 7063 punten
1 Cor de Beer met 7063 punten
3 Cock Meier met 7031 punten
4 An Pothuizen met 7005 punten
5 Joke Rietbroek met 6884 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Greetje Veraar met 4836 punten. De 

wedstrijden voor de competitie (ie-
dereen welkom ook per avond) zul-
len op de volgende datums worden 
gespeeld in 2016;18 maart, 1,15 en 
29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni 
en 8 juli is de laatste klaverjas-avond 
van de competitie van het jaargang 
2015/2016 dit alles onder voorbe-
houd.
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Vinkeveen – Zaterdagmorgen 12 
maart mochten 2 teams (6 kinde‑
ren) van OBS De Pijlstaart afreizen 
naar Eindhoven. Zij mochten deel‑
nemen aan het Nederlands Kampi‑
oenschap Schoolbowlen 2015‑2016. 
Ruim 1.300 basisschoolleerlingen 
uit de groepen 7 en 8 hadden de 
afgelopen periode gestreden tij‑
dens het Schoolbowlen. Van de 400 
teams zijn de beste 72 teams over‑
gebleven. 
De halve finale bestond uit 3 series, 
team Prencken met Patrick (Hein, 
Sander en Thijs uit groep 7) en team 
De Winnaars (Cayden, Kevin en 
Niels uit groep 8) waren ingedeeld 
in serie 1. Na het welkomstwoord en 

een korte uitleg mocht er ingegooid 
worden en om 10.00 uur begon de 
wedstrijd.. Beide teams hadden een 
mooie eindscore. Van de 72 overge‑
bleven teams gingen er 24 teams 
door naar de finale. Het team met 
de hoogste score over de 5 games 
(2 in de halve finale en 3 in de fina‑
le) zou Nederlands Kampioen 2016 
worden. Helaas is het beide Vinke‑
veense teams niet gelukt om bij de 
beste 24 teams te horen. Team ‘De 
Winaars’ heeft de 27e plaats weten 
te halen en team ‘Prencken met Pa‑
trick’ eindigde op de 32e plaats. Al 
met al geen slechte score. Tevreden 
en een mooie ervaring rijker gingen 
beide teams terug naar Vinkeveen. 

Leerlingen Pijlstaartschool 
aanwezig bij NK Schoolbowlen

De Ronde VBenen - Afgelopen 
weekend werd er in Café de Merel 
te Vinkeveen gestreden om de titel 
Open Ronde Venen Kampioen 2016.
Vrijdagavond en zaterdag starten 
maar liefst 43 
deelnemers en èèn deelneem‑
ster de strijd om uiteindelijk te kij‑
ken wie zondag de fel begeerde ti‑
tel in ontvangst zal mogen nemen. 
Dit bleek na zeer fraaie partijen en 
een ongemeen spannende strijd in 
de finale Jeroen van der Heijden uit 
Breukelen te zijn door Coen Stevens 
te verslaan, Coen had de kans om 
de strijd in zijn voordeel te beslissen 
maar miste toch wat makkelijke bal‑
len en die kans moet je Jeroen niet 
geven wat ook bleek, Jeroen tik‑
te zijn te maken 150 caramboles uit 

in 18 beurten met als hoogste serie 
37 (in de kwartfinale schakelde Je‑
roen John Vrielink uit met een slot‑
serie van 46) en was dus de sterke 
winnaar en mag zich een jaar lang 
Open Ronde Venen kampioen noe‑
men, als tweede de moe gestreden 
Coen die conditie te kort kwam om 
Jeroen te verslaan.Als derde eindig‑
de good old Wim Bakker 91 jaar !!!!! 
uit Vinkeveen die het gehele week‑
end goed op dreef was en Bert Fok‑
ker het nakijken gaf voor de strijd 
om de derde en vierde plaats en dus 
werd Bert vierde. Ook de enige da‑
me ,Roos Aarsman weerde zich aar‑
dig en toch een partij uitspeelde 
met 1.3 moyenne maar net de finale 
poule miste. De spelers uit Maars‑
sen en Loenersloot en Houten kon‑
den geen potten breken maar dit 
zal in de toekomst zeker verande‑
ren naar hun stellige mening De 
prachtige bekers waren geschon‑
ken door Signaal Service van Wim 
Roest uit Vinkeveen .Met dank aan 
deze sponsors want zonder deze 
mensen is het bijna niet mogelijk 
een dergelijk toernooi te organise‑
ren De organisatie was als vanouds 
in goede handen van Caty Jansen, 
en kon men spreken van een zeer 
geslaagd en gezellig toernooi. De 
Merel gaat zich komend weekend 
opmaken voor het kampioenschap 
van de 4/5 ster van biljartfederatie 
De Ronde Venen aanvang zaterdag 
19 maart en zondag 20 maart 11.00 
uur Dit alles in Cafè de Merel Ar‑
kenpark Mur 43 te Vinkeveen.

Jeroen van der Heijden Open 
Ronde Venen Biljart Kampioen

Mijdrecht - Op zaterdag 5 maart 
speelde het door Krijn Verbruggen 
gesponsorde Atlantis 4 een thuis‑
wedstrijd tegen Reflex 1 uit Woer‑
den. Het team verloor vorige week 
dik met 16‑5 van dit Reflex, dat op 
een gedeelde tweede plaats stond 
voor deze wedstrijd, terwijl Atlan‑
tis met de zevende plek nog niet 
het niveau haalt dat het zou kun‑
nen halen. Het eerste verdedigings‑
vak moest het helaas zonder de zie‑
ke Dave Both doen, maar startte met 
Saskia Kraan, Milou Schouten, Tho‑
mas Bogaard en Stef Vermolen, die 
gelukkig voor het eerst in 2016 weer 
mee kon doen. Dit verdedigingsvak 
hield het goed dicht, terwijl het eer‑
ste aanvalsvak met Laura Kentrop, 
Manon van Scheppingen, Max Rus‑
man en Remco Schouten moeilijk tot 
scoren kwam. Uiteindelijk wist Rem‑
co met een schot de score te ope‑
nen. Vervolgens maakte Reflex ge‑
lijk. Het bleef de eerste helft gelijk 
op gaan. Door twee strafworpen van 
Thomas, een schot van Laura en een 

strafworp van Max werd de rust‑
stand bepaald op 5‑4 in het voordeel 
van Atlantis. In de rust werd verteld 
dat we vooral zo door moesten gaan, 
en dat het spel een hele vooruitgang 
was ten opzichte van vorige week. 
Er werd fel gespeeld, er waren geen 
plaatsfouten en iedereen liet zien 
er helemaal voor te gaan. Vlak na 
de rust kwam Reflex weer op gelij‑
ke hoogte en Atlantis bracht Rogier 
van der Horst in het veld voor Tho‑
mas. Vervolgens bracht Saskia door 
middel van een schot en een vrije 
bal het verschil weer op twee. Een 
doorloopballetje tegen, een schot 
van Max, nog een doorloopballe‑
tje tegen en Reflex kwam toch weer 
dichtbij. Atlantis bracht nog twee 
verse dames in. Anouk Röling en 
Ilona Pauw kwamen in het veld voor 
Milou en Laura. Vervolgens maak‑
te Reflex gelijk, 8‑8. Een spannend 
einde van de wedstrijd volgde waar‑
in Atlantis gelukkig aan het langste 
eind trok door een slim balletje van 
Remco en een strafworp van Max.

Atlantis 4 neemt revanche

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
stond voor De Vinken 1 de laat‑
ste zaalwedstrijd van seizoen 2015‑
2016 op het programma tegen laag‑
vlieger Koveni. De ploeg uit Nieu‑
wegein keek snel tegen een gro‑
te achterstand aan, maar kon in 
de tweede helft het tij keren en de 
einduitslag op een respectabele 14‑
10 brengen. Door de winst van Hui‑
zen blijft deze ploeg tweede in pou‑
le 3I en mag het Vinkeveense vlag‑
genschip zich tevreden stellen met 
nog een jaar in de derde klasse. 

Freewheelen
In de Vinkeveense verdediging 
keerde de van een schouderbles‑
sure herstelde Jelle Mul terug in de 
basisopstelling. Dorien Verbruggen, 
Emese Kroon en Gideon Leeflang 
maakten de verdediging compleet. 
In de aanval begon hetzelfde viertal 
als vorige week: Rutger Woud, Jer‑
om Stokhof, Annick Stokhof en rou‑
tinier Mariska Meulstee. 
Het vlaggenschip startte goed in 
de wedstrijd. Rutger Woud legde al 
snel een doelpunt in de korf, waar‑
na Koveni gelijk maakte naar 1‑1. 
De eerste 17 minuten waren duide‑
lijk voor De Vinken. Koveni speel‑
de slordig, ging niet goed om met 
balbezit en kon niet de juiste men‑
sen de bal laten krijgen, mede door 
goed verdedigend werk van De Vin‑
ken. De score liep op naar 9‑1 door 
doelpunten van Jelle Mul, Eme‑
se Kroon 3x, Mariska Meulstee 2x 
en Rutger Woud 2x. De laatste der‑
tien minuten waren echter strope‑
rig. Waar het publiek smachtte naar 
een totale overklassing van De Vin‑
ken op Koveni doofde die kaars zeer 
snel. Enkel Koveni wist de mand te 
vinden en maakte de ruststand 9‑2.

Compleet nieuw vak
Verbouwereerd ging het team van 
ABN‑AMRO naar de kleedkamer. 
Coach Hans van Dasler dirigeerde 
zijn team naar het verder uitlopen 
op Koveni. De Vinken 1 moest zich 
focussen op minder plaatsfouten en 
de schoten niet meer lukraak weg‑
schieten zonder precisie. Koveni 
kreeg eveneens een donderpreek, 
die direct na rust effect had 9‑3. 
Rutger Woud tekende keurig in sa‑
menwerking met Jerom Stokhof 
voor de 10‑3. De Vinken kreeg meer 
schoten van Koveni, maar dat kon 

de vele doelpogingen niet tot doel‑
punten promoveren. Na een vrije 
bal en een doorloopbal van Kove‑
ni, haalde Dorien Verbruggen haar 
gram 11‑5. Met treffers van de da‑
mes Annick Stokhof en Mariska 
Meulstee trok de stand naar 13‑5. 
Coach Hans van Dasler haalde zijn 
complete verdedigingsvak naar de 
kant, mede door blessures en over‑
belastingsverschijnselen bij de spe‑
lers. Stefan Oussoren, Mark de 
Haan, Fenne Claassen en Eva He‑
melaar vielen in. Koveni liet zich 
echter niet kleineren in de laatste 
fase van tweede. Mede door een 
strafworp van oud‑Vinkenlid Rogier 
Schoenmaker rechtte Koveni de rug 
en bracht de stand terug naar een 
draaglijke 13‑10. Het slotakkoord 
was voor invaller Stefan Oussoren 
die wederom zijn gemiddelde in de 
Kronieken liet stijgen 14‑10.

Terugkijkend
De Vinken 1 eindigt op de derde 
plek, die helaas geen recht geeft 
op het spelen van een promotie‑
wedstrijd naar de tweede klasse. De 
Vinken moest vooral capituleren te‑
gen kampioen Midlandia uit Bunnik. 
Daarnaast werd er tweemaal onno‑
dig verloren tegen De Corvers en de 
nummer 2 uit de poule Huizen. Met 
237 doelpunten voor en slechts 186 
doelpunten tegen heeft het vlag‑
genschip het naar behoren gedaan. 
Het totaal aantal competitiedoel‑
punten van De Vinken 1 staat nu op 
14.496. Dit betekent dat in de eerste 
veldwedstrijd de 15.000 doelpun‑
tengrens zal worden overschreden.. 

Vooruitkijkend
In de veldcompetitie werden tot nu 
toe vier van de zeven wedstrijden 
verloren. Het wordt voor het Vin‑
keveense vlaggenschip moeilijk om 
aan te haken voor de plekken 1 en 
2. Met winst op Huizen, Fortissi‑
mo en De Corvers nestelde zij zich 
in de middenmoot. Vooral de wed‑
strijden tegen Gemini, Dijkvogels en 
DKV (IJ) zijn cruciaal voor het mee‑
doen bovenin of alsnog angst voor 
de rode lantaarn. Na de oefenwed‑
strijd tegen Antilopen 4 op zaterdag 
26 maart in Leusden, wordt in april 
gestart met de tweede helft van de 
veldcompetitie. Op zaterdag 2 april 
komt DKV (IJmuiden) op bezoek in 
Vinkeveen om 15.30 uur.

De Vinken 1 blijft derde

Regio - Het bridge thema van de‑
ze maand gaat over het sterk bie‑
den met zwakke punten. In elk bied‑
systeem wordt er ruimte ingeruimd 
voor zogenaamde zwakke biedin‑
gen (ook wel preëmptieve biedin‑
gen genoemd). De meest gebruike‑
lijke vorm is het bieden met een ze‑
venkaart. Bij de zoektocht naar FIT 
en MANCHE is het toevoegen van 
diverse plaagbiedingen aan je bied‑
systeem een voorwaarde om beter 
te gaan scoren. We besteden een 
les aan een duidelijk en simpel te le‑
ren afspraak: Zwakke twee. Natuur‑
lijk moet je bij elke aanpassing van 
je biedsysteem iets anders inleve‑
ren en of aanpassen. We gaan dan 
ook een aantal sterke biedingen sa‑
menvoegen en vaker de 2‑klave‑
ren opening gebruiken. Deze ster‑
ke opening doen we vanaf 20 pun‑
ten of als je zelf al minstens 8 vaste 
slagen telt. Als je de zwakke‑twee‑
opening wil toevoegen aan je bied‑

systeem dan is dit je kans om het te 
komen oefenen. De bridge thema‑
les over zwakke twee is op vrijdag 
18 maart vanaf 13:00 in het clubhuis 
van de scouting Admiralengroep 
aan de van  Seumerlaan 3 Uithoorn 
(tegenover de Thamerkerk). De les 
is tussen 13:00 en 14:00 aanslui‑
tend gaan we we een aantal oe‑
fenspellen spelen. Meedoen kost 5 
Euro. Geef je op voor deze thema‑
les bij hans.selman@planet.nl of 06 
54108 456. Als er geen les gegeven 
wordt kun je trouwens ook elke vrij‑
dag komen bridgen onder begelei‑
ding in Uithoorn vanaf 14:00 uur. We 
spelen samen in een gezellige sfeer 
een aantal bridge oefenspellen (met 
uitleg achteraf) en je krijgt de mo‑
gelijkheid om tijdens het spelen een 
vraag te stellen. Op vrijdag 22 april 
besluiten we deze reeks met mo‑
dern slem bieden met behulp van 
14‑30‑RKC. Zie ook https://www.fa‑
cebook.com/leerkomgabridgen

Leer (nog) beter bridgen

Regio ‑Vrijdag 1 april (geen grap) 
organiseert Buurtvereniging Amstel‑
hoek een Keeztoernooi. In een ont‑
spannen sfeer worden er 3 partijen 
gespeeld. En uiteraard zijn er mooie 
prijzen te winnen. De hoofdprijs is 2* 
een verblijf (weekend of midweek) 
voor 4 personen in een vakantiewo‑
ning op resort Arcen (L). “De Vakan‑
tiemakelaar” (www.vakantiemake‑
laar.nl) heeft deze prijs beschikbaar 

gesteld. Er wordt gespeeld in teams 
van 2 personen en de inschrijfkosten 
per team is 14 euro. Vooraf aanmel‑
den is noodzakelijk maar wees snel 
want vol=vol! Wilt u meer informa‑
tie of inschrijven neem dan contact 
op met Madelon van de Jagt (ma‑
delonvdjagt@hotmail.com). Adres: 
Buurthuis Amstelhoek, Engellaan 
3a, Amstelhoek. Aanvang toernooi: 
20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur.

Keez toernooi in de 
Amstelhoek

Regio - Afgelopen week stond er 
in beide divisies weer een duel in 
de top op het schema. Weer een 
belangrijke strijd om de punten en 
de hoogste plek in de divisie. Kon‑
den de achtervolgers daar ook weer 
van profiteren? Ook zij moeten blij‑
ven scoren om in de race te blijven 
en hopen dat de top verliest en dan 
zelf toeslaan als het moment (als 
je tegen de toppers speelt) daar is. 
Eerst weer even de blik op de 2e di‑
visie. Hier begin ik met de strijd om 
de derde plek. De nummer 8, de 
Kromme Mijdrecht 3, moest naar 
de nummer 4, de Springbok 2. Wil 
de Springbok 2 aan blijven sluiten 
bij de top 3 dan moet er gewonnen 
worden. Kennelijk waren de wil en 
ambitie van de Kromme Mijdrecht 
3 toch wat pittiger dan die van de 
Springbok 2. Ondanks het uit na‑
deel wist de Kromme Mijdrecht na‑
melijk met 2‑7 te winnen. ASM, 
nummer 3 moest naar de Kromme 
Mijdrecht 2. ASM heeft nog zicht 
op het kampioenschap en de Krom‑
me Mijdrecht heeft nog zicht op 
een nacompetitieplek. Het kampi‑
oenschap weegt waarschijnlijk toch 
zwaarder want ASM liet, met 2‑7, 
duidelijk zien dat zij omhoog willen. 
Dan de klapperrrrrrrr van de week. 
Nummer 2, CenS, tegen de num‑
mer 1, de Biljartmakers. Zoals vaak 
in de top gaf men ook hier elkaar 
weinig toe. Beide teams met twee 
winstpartijen maar de Biljartmakers 
trokken door een beter gemiddelde 
met 4‑5 toch aan het langste eind. 
Waarmee ASM eigenlijk de grootste 
winnaar is in de 2e divisie.

Wapenfeit
In de 1e divisie ontving de Merel/
Heerenlux 1, DIO. De nummers 3 
en 1 mochten onderling laten zien 
wie het meest aan het kampioen‑
schap kan ruiken. John Vrielink won 
wel maar dat was het enige wapen‑
feit (en ook 2 punten) van de Me‑
rel, 2‑7. Een goede dag voor de kop‑
loper. Zeker ook omdat Bar Adelhof 
3, deze week “op de bank mocht zit‑
ten”. De Merel/Heerenlux 2 tegen 
de Kuiper/Stee Inn was ook een 
wedstrijd om de plek. Slechts 1 punt 
verschil maar door met 4‑5 te win‑

nen maakte de Kuiper/Stee Inn daar 
2 punten van. Stieva/Aalsmeer nam 
het op tegen Bar Adelhof 2. Beide 
teams staan in de kelder van de 1e 
divisie en elk punt is dus hard nodig. 
Helaas voor beide teams viel het 
verschil met 4‑5 niet zo groot uit dat 
een team daar echt van profiteert. 
Bar Adelhof 1 tegen de Springbok 
1 is een beetje vergelijkbaar met 
de hiervoor genoemde wedstrijd. 
Ook hier staat men onderin en zijn 
de punten van belang. De Spring‑
bok 1 begon goed met 2 winstpar‑
tijen, waarbij Michel Bak (Springbok 
1) met 15 beurten de kortste par‑
tij van de week op het laken legde. 
Bar Adelhof 1 vocht zich terug in de 
wedstrijd. Bob van Kolck won en dat 
deed zijn vader, Richard, ook met 
daarbij nog de hoogste serie van de 
week (29 caramboles, 38,67%) en 
dat was genoeg voor de 5‑4 winst. 
De laatste wedstrijd is die van Lutis/
de Springbok tegen de Merel/Hee‑
renlux 3. Lutis speelt wat wisselval‑
lig. De ene week een goede over‑
winning en de volgende week weer 
verlies. Het laatste stond afgelopen 
week kennelijk weer op de rol. Te‑
gen de Merel kon er niet echt een 
vuist gemaakt worden. Slechts Alan 
Knightly wist zijn goede vorm te to‑
nen maar daarmee was het ook ge‑
daan, 2‑7. Komend weekeinde 19 en 
20 maart wordt de finale 4 en 5 ster 
libre gespeeld in café de Merel in 
Vinkeveen. Beide dagen is de start 
om 11:00 uur.

Dringen in de top, deel II

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het jongste team van Argon 
Basketball thuis tegen de Green Gi‑
ants in sporthal De Phoenix. De Ar‑
gonauten begonnen enthousiast 
aan de wedstrijd en vanaf het begin 
namen ze de leiding in het spel. Het 
is opvallend om te zien hoe goed dit 
team vooruit is gegaan. Vorig jaar 
verloren ze vaak en kwamen ze fy‑
siek vaak net te kort. De tegenslag 
heeft dit team echter sterk gemaakt 
en de liefde voor het spel voorkwam 
dat deze jonge Argonauten hun lid‑
maatschap hebben opgezegd. Dit 
seizoen betaalt zich dat dubbel en 
dwars terug. Kenmerkend is het 
goede samenspel en de teamspi‑
rit. Geert Jan Dierickx, Luc van Dijk 
en Marijn Kop spelen nu al bijna 5 
jaar samen. Ook Adne Limburg en 
Asatur Arkonjan zijn al een tijdje 
een goede aanvulling aan het team 
en ook de jonge teamgenoten Alec 
Heijnemans, Erik de Koning en Pa‑
trick Burger beginnen hun eigen 
plek op te eisen. Nieuwelingen Ru‑
ben Rechtuijt en Alex Kramer zijn 

ook moeiteloos opgenomen en sa‑
men laten de jongens mooi basket‑
ball zien. De coach van de Green 
Giants vroeg zijn eigen team een 
aantal keer een voorbeeld te ne‑
men aan het samenspel van de jon‑
ge Argonauten. Na de rust kwamen 
de Green Giants dan ook wat te‑
rug in de wedstrijd, maar de voor‑
sprong van de Argonauten was zo 
groot, dat de winst met 47‑38 toch 
naar Argon ging. De coaches Mir‑
jam Kop en Henk Heijnemans wa‑
ren dan ook erg trots op de jongens. 
Op het andere veld speelde ons an‑
dere jeugdteam U16/1 thuis on‑
der leiding van Jordi Vos. Zijn team 
werd door blessure eenmalig aan‑
gevuld met een aantal leden van 
U16/2 die net een uitwedstrijd in 
Baarn hadden gespeeld. Het U16/1 
stond lange tijd voor en in de laat‑
ste minuten kwam Jump IJsselstein 
echter langszij. Deze wedstrijd werd 
dan ook nipt verloren met 54‑58. Al 
met al kon het publiek op de bei‑
de velden mooi en spannend bas‑
ketball zien.

Winst voor Argon Basketball

Mijdrecht - Maar liefst vier jeugd‑
teams van HVM zijn afgelopen vrij‑
dag in het zonnetje gezet met taart 
en medailles. 
De meisjes D1, jongens C1 en C12 
en meisjes B2 werden alle vier over‑

tuigend ‑ en soms zelfs ongeslagen 
‑ kampioen deze winter in de zaal. 
Sinds afgelopen weekend spelen 
alle teams weer op het veld en kun‑
nen zij opnieuw een gooi doen naar 
het kampioenschap.

HVM huldigt zaalkampioenen

Vinkeveen – Klaverjasclub Onder 
Ons organiseert dinsdag 22 maart 
een prijs klaverjasavond met leu‑
ke en lekkere paasprijzen. Iede‑
re kaartliefhebber is van harte wel‑
kom! De aanvang is 20.00 uur in 
Dorpshuis De Boei Kerklaan 32 in 
Vinkeveen. De uitslag van de vo‑

rige prijskaart avond was: 1e. Ri‑
go Oudshoorn met 6154 punten, 
2e. Riet Kok met 5381 punten, 3e. 
Bep Schakenbos met 5173 punten, 
4e. Cees Zaal met 5153 punten, 5e 
Frans Bierstekers met 4987 punten. 
De troostprijs ging naar corrie Lan‑
geveld met 3674 punten.

Prijsklaverjassen Onder Ons
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Regio - Het enthousiaste 35 plus 
veteranen team uit De hoef heeft 
naast hun huidige sponsor Vienna 
Massage, een 2e sponsor en wel: 
Landgoed Plant uit De Hoef. Land-
goed Plant heeft de vrouwen in het 
nieuw gestoken met prachtige trai-
ningspakken. Of het nu aan de pak-
ken lag of niet maar de vrouwen 
doen het goed in de vorige week 
begonnen voorjaars competitie. Zij 
speelden vorige week vrijdag in 
Hoofddorp, 4 wedstrijden en kwa-
men hierbij als onverslagen winnaar 
uit de bus. Dit hopen zij natuurlijk 
vast te houden bij de volgende twee 
thuis toernooien, die gespeeld wor-
den op 18 maart en 1 april, hierbij 
is iedereen van harte welkom om te 
komen aanmoedigen. Ben jij nu die 
sportieve vrouw van 35+ en enthou-
siast geworden door dit stukje en wil 
je ook graag voetballen bij de gezel-
ligste voetbalclub van De Ronde Ve-
nen, kom dan een keer mee trainen 
op woensdagavond. Het is heerlijk 
en gezond om in de buitenlucht een 
balletje te trappen en daarnaast is 
het ook altijd super gezellig bij HSV!
Maar ook als je jonger bent en 
heel graag wilt voetballen, is er op 
woensdagavond een jonge meiden 
team, waarbij nieuwe leden van har-
te welkom en nodig zijn. Voor meer 
informatie: Tamara Janmaat 0297-
548623 of tamarajanmaat1982@
gmail.com

Veteranen vrouwen 35+ van 
hsV in het nieuw gestoken

spel 8 met drie verschillende 
klein slem contracten
Regio - Donderdag 10 maart werd 
de 3e zitting gespeeld van de 4e 
competitieronde. De strijd om de 1e 
competitieplaats is begonnen. Ciny 
& Hetty, twee keer wat minder hoog 
gescoord, haalden vanmorgen in de 
A-lijn met glans de 1e plaats met 
een score van maar liefst 73,44%! 
Dat tikt door mensen. Zij staan nu 
in deze vierde ronde gemiddeld 
weer op de 1e plaats met 58,68%. 
Ria & Wim volgen snel met 57,54%, 
een verschil van slechts 1,14%! Aja 
& John, zo goed gestart, lukte het 
vandaag niet echt en zijn gezakt 
naar de 3e plaats. 

A lijn
In de A-lijn was spel 8 een leuk, 
maar lastig spel. Met een beetje ge-
luk zat er een klein slem in door de 
mooie ruitenkaart. Als je dan 6 sans 
wilt spelen, is het handig om con-
trolebiedingen te doen. Je moet na-
tuurlijk dekkingen hebben in alle 
kleuren. Ciny & Hetty hebben dit 6 
sans contract geboden en gemaakt! 
Wim & Ria hebben voor de veilig-
heid toch maar 6 ruiten geboden, 
ook dit contract werd gemaakt, he-
laas met minder punten dan. Nel & 
Jos boden 6 harten, doch dit con-
tract ging 1 down. De andere paren 
boden 3 sans en maakten respec-
tievelijk +2 en +3. Lyda & Jan, nog 
maar kort in de A-lijn, deden de-
ze zitting flink hun best. Vooral het 
tegenspelen ging hen goed af. Ze 
hebben de tegenpartij vaak 1 down 
gespeeld, hetgeen dit paar regel-
matig 100% opleverde. Zij eindig-
den op de 2e plaats! 

B lijn
In de B-lijn kwamen Leny & Jean-

net opnieuw als eerste uit de bus. Er 
waren in deze lijn weinig spectacu-
laire spellen. Alleen bij spel 14 heb-
ben Coby & Joop een 3 sans con-
tract gedubbeld gemaakt. Corrie 
& Nettie echter, die slechts 2 sans 
hoefden te spelen, zijn bij dit spel 
3 down gegaan! Rara hoe kan dat? 
Hadden de tegenstanders elkaar 
gevonden met een lange kleur? Dat 
moet haast wel. Voor bridgers die 
een beetje van “cijfers” houden wa-
ren er grappige uitslagen. Corrie & 
Nettie presteerden het om aan ta-
fel 1 achtereenvolgens 25% - 75% 
- 25% - 75% te scoren. Aan tafel 5 
werd het 0% - 25% - 75% - 100%. 
Beide tafels dus met een gemiddel-
de van 50% en ook hun eindscore 
was 50%. En wilden Jany & Hannie 
vandaag de scores rustig opbou-
wen en afbreken? Aan tafel 2 scoor-
den zij 25% - 50% - 75% - 100% en 
daarna aan tafel 5 weer 100% - 75% 
- 25% - 0% De uitslag van de eerste 
drie dit keer:

A-lijn
1 Ciny & Hetty met 73,44%
2 Lyda & Jab met 57,81%
3 Wim & Ria met 52,60%

B-lijn
1 Leny & Jeannet met 66,25%
2 Henny & Lucas met 64,38%
3 Kees & Gerard met 54,38%

Lid worden van deze club? Van-
daag werd Kees welkom geheten. 
We hebben nog meer plaatst en in-
formeren iedere nieuwkomer graag. 
Bel onze secretaris telefoon 0297-
564729 of kom gewoon een keer kij-
ken in het Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan. 

Vinkeveen – Zaterdagmorgen 12 
maart mochten 2 teams (6 kinde-
ren) van OBS De Pijlstaart afreizen 
naar Eindhoven. Zij mochten deel-
nemen aan het Nederlands Kampi-
oenschap Schoolbowlen 2015-2016. 
Ruim 1.300 basisschoolleerlingen 
uit de groepen 7 en 8 hadden de 
afgelopen periode gestreden tij-
dens het Schoolbowlen. Van de 400 
teams zijn de beste 72 teams over-
gebleven. 
De halve finale bestond uit 3 series, 
team Prencken met Patrick (Hein, 
Sander en Thijs uit groep 7) en team 
De Winnaars (Cayden, Kevin en 
Niels uit groep 8) waren ingedeeld 
in serie 1. Na het welkomstwoord en 

een korte uitleg mocht er ingegooid 
worden en om 10.00 uur begon de 
wedstrijd.. Beide teams hadden een 
mooie eindscore. Van de 72 overge-
bleven teams gingen er 24 teams 
door naar de finale. Het team met 
de hoogste score over de 5 games 
(2 in de halve finale en 3 in de fina-
le) zou Nederlands Kampioen 2016 
worden. Helaas is het beide Vinke-
veense teams niet gelukt om bij de 
beste 24 teams te horen. Team ‘De 
Winaars’ heeft de 27e plaats weten 
te halen en team ‘Prencken met Pa-
trick’ eindigde op de 32e plaats. Al 
met al geen slechte score. Tevreden 
en een mooie ervaring rijker gingen 
beide teams terug naar Vinkeveen. 

Leerlingen Pijlstaartschool 
aanwezig bij NK schoolbowlen

Regio - We zitten steeds mooi-
er op dinsdagmiddag. Werd er vori-
ge week nog volop geschilderd bij 
Partycentrum Colijn. Op 8 maart wa-
ren de banken alweer rondom ge-
plaatst en voorzien van fleurige 
nieuwe bekleding. Het is een lust 
voor het oog en een mooi uitzicht tij-
dens het bridgen. Op de internatio-
nale dag van de vrouw waren in de 
A 15 paren en in de B 16 paren aan-
wezig. Weer een keer een stilzit in 
de A. De uitslag van de eerste zit-
ting van de 4de en laatste ronde is 
als volgt. Op 1 Tini Geling & Paula 
Kniep met de topscore van 68,40%, 
op twee ook boven de 60% uit ge-
stegen Elly van Nieuwkoop & Jessie 
Piekaar 62,15 en op drie met 56,94% 
Reina Slijkoord & Trijnie Jansen.Ver-
meldenswaard is de dikke top van 
Thecla en Rees bij spel 2. Als enige 
boden ze 6SA en maakten het ook 
nog! In de B ook twee keer 60+% 

en wel voor Froukje Kraaij & Anneke 
van der Zeeuw 61,01% en voor het 
combinatiepaar Ria Bulters & Refi-
na van Meijgaarden 60,12, chapeau 
dames, Ria is het oudste lid van de 
club en kan nog bridgen als de bes-
te. En bijna 60% voor Annet Roosen-
daal & Rini Tromp 59,52%. Bij spel 10 
in de B wordt 1 keer 6 schoppen ge-
boden en helaas gaat het contract 2 
down. Anderen bieden 4 schoppen 
en spelen plus 2 en plus 3. Je weet 
soms niet waar het aan ligt en dat 
maakt het altijd weer spannend. De 
tussenstand is uiteraard gelijk aan 
deze uitslag. Er zijn een aantal da-
mes die treurig hebben gescoord 
vandaag. Maar niet te lang treuren, 
volgende week een nieuwe zitting 
en voor iedereen nieuwe kansen. 
Wilt u informatie over bridgen bij da-
mesclub Hartenvrouw? Bel Sandra 
Raadschelders 0297569910 of mail 
naar Hartenvrouw2015@gmail.com

hartenvrouw

Regio - Weer eens een vertrouwd 
beeld in de uitslag van de A- lijn. 
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister 
namen het voortouw als eerste met 
62,85% gevolgd door Gerda Schave-
maker & Jaap Kenter die op 59,38% 
uitkwamen. Ook Stenny & Herman 
Limburg behoren zo langzamerhand 
tot de elite van deze lijn en werden 
nu derde met 57,99%. Cora de Vroom 
& André van Herel passen eveneens 
in dit rijtje met hun 56,60% als vier-
de maar voor paar vijf, Elisabeth 
van den Berg & Ineke Hilliard, was 
de 55,90% toch wel een leuke op-
steker en smaakt zeker naar meer! 
In de B- lijn ging de winst voor een 
keer naar de gebundelde krachten 
van Huub Kamp & Kees Visser die 
60,07% scoorden. Ze moesten deze 
plek wel delen met Ada van Maar-
seveen & Rob Bakker, die de laat-
ste tijd diepe dalen afwisselen met 
hoge toppen. Nel & Adriaan Koele-
man werden nu derde met 57,29% 
en ook Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders hielden het 
niveau hoog als vierde met 55,90%. 
Anton Berkelaar werd deze keer ge-

steund door Ada Keur en dat lever-
de een vijfde plaats op met 53,47%. 
In de C- lijn een spetterend gastop-
treden van Ans Voogel met Ria Ver-
kerk. Als eerste met 60,07% was het 
gezegde “een vliegende voogel heeft 
altijd wat” weer volledig van toepas-
sing. Atie de Jong trok, inmiddels 
weer vlot ter been, ten strijde met 
Evert Wevers en dat eindigde in een 
knappe tweede plek met 59,38%. 
Adrie & Ko Bijlsma hadden ook een 
leuke avond als derde met 57,64% 
en Anneke & Bram van der Zeeuw 
en Mick & Sybren Frantzen speelden 
het klaar om vier en vijf te worden 
met respectievelijk 56,25 en 55,90%. 
Daarmee verwezen ze de resterende 
tien paren meedogenloos naar sco-
res onder de vijftig, klasse! Nu ook 
overtuigd dat een ieder kans maakt 
op een roemvolle avond, kom dan 
spelen bij Bridgeclub De Legmeer. 
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Party centrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, te-
lefoon 0297 567458.

Bridgeclub De Legmeer

Mijdrecht - Argon heeft Neptunus 
Schiebroek een flink pak slaag ge-
geven, kwam het eerder dit seizoen 
nog goed weg in de heenwedstrijd 
(0-0), nu gaf het thuis een werve-
lende voetbalshow weg en deed het 
mede door de ruime score aan klan-
tenbinding. Het goede voorbeeld 
gaf de pupil van de week Jens van 
Yperen (E7) die scoorde. De eerste 
helft bleef de score steken op 2-0 
maar na rust ging Argon helemaal 
los. Via een aantal mooie aanval-
len en twee strafschoppen stond er 
aan het einde van wedstrijd 6-0 op 
het scorebord. Medekoploper Noot-
dorp ging in de slotfase onderuit bij 
Zwaluwen zodat Argon nu alleen de 
koppositie inneemt.

Sterke beginfase
Al binnen de minuut stelde Jes-
se van Nieuwkerk doelman Dilan 
Heijnen van Neptunus op de proef 
maar zijn inzet kon door de goalie 
met de voet tot hoekschop worden 
verwerkt. Enkele minuten later was 
het opnieuw Van Nieuwkerk die de 
doelman op zijn weg vond. Bij een 
uitval na tien minuten scoorde Nep-
tunus wel een tegendoelpunt maar 
die annuleerde scheidsrechter Roo-
zeboom. Daarmee kwam Argon ei-
genlijk goed weg. Maar na een 
kwartier stond er dan toch de 1-0 
op het bord, Ian van Otterloo be-
diende na een mooie aanval Jes-
se van Nieuwkerk op maat en die 
liet doelman Heijnen kansloos. Na-
dat Cyrano Morrison twee unieke 
mogelijkheden niet benutte en So-
ner Gedik zijn omhaal over de lat 
scheerde was het Morrison weer 
die op aangeven van Jesse van 
Nieuwkerk voor de 2-0 zorgde. Even 
later had Morrison zijn tweede doel-
punt bijna te pakken maar zijn inzet 
ging via een verdediger naast. Nep-
tunus was nog een keer gevaarlijk 
bij een vrije trap en ook zag Leroy 
van Bueren zijn inzet via de handen 

van Romero Antonioli en de doellat 
over gaan.

Twee strafschoppen
Direct na de beginfase stond de 
vanmiddag ongrijpbare Cyrano 
Morrison aan de basis van het der-
de doelpunt van Argon. Op snelheid 
troefde hij zijn directe tegenstander 
af en leverde een voorzet op maat 
af waarna Jesse van Nieuwkerk al-
leen maar hoefde af te drukken 3-0. 
Na tien minuten ging Argon verder 
met Mitchel Vorstman voor de ge-
blesseerde Jesse Loenen (enkel) en 
even later werd Ian van Otterloo ge-
hinderd in scoringspositie. Scheids-
rechter Roozeboom wees naar de 
stip en Jasper Werkhoven schoot 
raak, wel via de hand van doel-
man Heijnen maar de bal was on-
houdbaar 4-0. Na een kopbal van 
opnieuw Jesse van Nieuwkerk op 
aangeven van Floris Mulder greep 
keeper Heijnen goed in. Maar met 
nog twintig minuten op de klok ging 
Morrison over rechts weer eens op 
avontuur, net binnen de lijnen werd 
hij aangetikt. Opnieuw een straf-
schop en opnieuw Jasper Werkho-
ven 5-0.
Met Randy Hondius voor Wilco 
Krimp en Bas Pel voor Cyrano Mor-
rison ging Argon het laatste kwar-
tier in. Een voorzet van Hondius 
werd met een hakje van Jesse van 
Nieuwkerk verlengd waarna So-
ner Gedik ook zijn doelpunt mee-
pikte 6-0. Na een verre ingooi van 
Wouter Winters kopte Bas Pel nog 
wel in maar doelman Heijen plukte 
de bal uit bovenhoek. Het mooiste 
doelpunt kwam na een mooie aan-
val van de voet van Ian van Otterloo, 
scheidrechter Roozeboom wees wel 
naar het midden maar kwam terug 
op zijn beslissing op advies van de 
assistent. Zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij Nootdorp. 

Foto’s: sportinbeeld.com

Argon maakt er een voetbal-
show van tegen Neptunus

Mijdrecht - Op 12 maart jl. was de 
tweede voorwedstrijd in Hooglan-
derveen. Tara, Danique, Grace, Lisa 
en Karlijn mochten het spits afbijten. 
Tara begon bij balk en dat ging heel 
goed. Met de koprol bleef ze zitten 
en ze behaalde in totaal 13.250 pun-
ten De eerste plaats op dit toestel! 
De hele wedstrijd turnde Tara heel 
constant en netjes en dat resulteer-
de in een mooie welverdiende derde 
plaats! De andere dames begonnen 
in baan 1 met sprong. Grace sprong 
een hele mooie overslag en dat le-
verde haar 11.875 punten op. Grace 
turnde verder constant en eindigde 
op de 6e plaats. Lisa is een tijdje uit 
de running geweest, maar dat was 
niet te zien. Ze turnde een mooie 
brugoefening. Met 12.850 behaal-
de zij de 6e plaats op dit toestel. Na 
4 toestellen eindigde ze op de 8e 
plaats. Heel knap! Karlijn had enor-
me pech op de balk. Ze viel er lelijk 
vanaf, maar ze herpakte zich geluk-
kig goed en turnde daarna toch nog 
een hele mooie vloeroefening. Ze 
eindigde uiteindelijk in totaal op de 
elfde plaats. Danique zette een he-
le mooie vloeroefening neer (13.750 
punten) en turnde ook een mooie 
brugoefening. Hierdoor was een 
goede basis gelegd voor een mooi 
eindresultaat. Danique behaalde de 
5e plaats.

Balk
Rosalien en Marit waren daarna 
aan de beurt. Rosalien begon heel 
goed op balk. Met de radslag luk-
te het haar nét niet om te blijven 
staan, maar het was een hele mooie 
oefening. Een goed begin is het hal-
ve werk, de vloeroefening ging ook 
heel erg netjes, ze behaalde met 
13.550 punten de tweede plaats op 
dit toestel. Ze eindigde in totaal op 

de 5e plaats. Marit turnde een he-
le mooie sprong. De streksalto was 
mooi gestrekt en goed geland. Ze 
eindigde op de 5e plaats op dit toe-
stel. Helaas ging de balk wat min-
der goed, maar daar tegenover zet-
te Marit weer een hele mooie vloer-
oefening neer, met altijd weer haar 
mooie lach. Ze eindigde in totaal op 
de 14e plaats.

Nellianne, Lynn, en Jessica sloten 
de dag af. Nellianne was één van 
de weinigen in haar klasse die met 
plank een overslag over de pega-
sus sprong en dat ging heel goed! 
Met 10.600 punten haalde ze de 
3e plaats op dit toestel. Zelf was 
ze niet zo tevreden over de wiebels 
op de balk, maar de score viel heel 
erg mee. Met 10.250 punten ein-
digde ze op de 5e plaats op dit toe-
stel. Uiteindelijk behaalde ze de 5e 
plaats in het eindklassement. Lynn 
en Jessica turnde een goede wed-
strijd. Het inturnen op brug ging 
heel goed, jammer dat me punten 
behaalde ze de 5e plaats. Lynn en 
Jessica turnde een goede wedstrijd. 
Het inturnen op brug ging bij Jes-
sica heel goed. Jammer dat ze met 
de zolendraai in de wedstrijd teveel 
vaart had en viel, maar door haar 
mooie zwaaien en salto af, behaal-
de ze toch nog een mooi resultaat 
op dit toestel. Ze herstelde snel en 
turnde de sterren van de hemel op 
de balk. Geen één keer gevallen en 
met 10.750 punten behaalde ze de 
2e plaats op dit toestel. Ze eindig-
de in totaal op de 8e plaats. Lynn 
besloot om Jessica haar voorbeeld 
te volgen. Brug en balk waren van-
daag Lynn’s sterkste toestellen. Ook 
zij viel niet van de balk en behaalde 
de 1e plaats met 10.800 punten. In 
totaal eindigde Lynn op de 4 plaats.

Twee medailles voor GVM79

Wilnis - Sinds begin 2016 is er 
een gezellige soos op de woens-
dagmiddag voor alle 55plussers. 
De soos vindt plaats in de Willis-
stee, Pieter Joostenlaan 24, Wil-
nis.
Er hebben al een ruim aantal da-
mes en heren van tussen de 50 
en 80 jaar aangemeld. Er zijn vol-
doende deelnemers voor klaver-
jassen, biljarten en rummikub, 
maar het aantal bridgers is de 
laatste tijd sterk afgenomen. He-
laas is onze vaste bridgeploeg de 
laatste weken door ziekte en val-
partijen gedecimeerd. Wat begon 
met 6 tafels is nu geslonken tot 
4 tafels en 16 deelnemers. Ge-
rard vd Meer, die de bridge orga-
niseert, zit iedere woensdagoch-
tend te hopen dat er geen afmel-

dingen meer binnenkomen, zo-
dat het bridgen gewoon door kan 
gaan. Daarom deze oproep aan 
u om zich aan te melden voor de 
bridgeploeg!
De Ronde Venen Soos heeft een 
aantal voordelen: U hoeft geen 
lid te worden, u komt wanneer u 
zin heeft en u krijgt een gezelli-
ge middag voor € 2,50 (incl. kof-
fie/thee en iets lekkers). Alle ac-
tiviteiten beginnen om 13.30 uur 
en gaan door tot ongeveer 16.30 
uur. Bridgers van alle rangen zijn 
zeer welkom. Wanneer u geen 
vaste partner heeft is Gerard be-
reid om iemand voor u te zoeken. 
Voor meer informatie kunt u bel-
len met Gerard vd Meer/bridge 
tel. 281711 of Jenny Tonge/alge-
meen tel 775802.

Bridgers gezocht






	11_ED2_PAG05
	11_ED2_PAG07
	11_ED2_PAG09
	11_ED2_PAG11
	11_ED2_PAG13
	11_ED2_PAG15
	11_ED2_PAG17
	11_ED2_PAG18



