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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

die op woensdagmiddag in De Hoef onze krant wil bezorgen.

ook 50+ van harte welkom

die op woensdagmiddag in De Hoef onze krant wil bezorgen.

welkom

BEZORGER/STER

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!

KORT NIEUWS:

Oproep voor 
getuigen
Regio - De redactie kreeg het 
verzoek tot plaatsing van het 
volgende artikel, waaraan zij 
graag voldoet: “Ik ben Eloïse en 
ik woon in Uithoorn. En zit in de 
eerste klas van het Alkwin Kol-
lege. Ik fi etste dinsdag 19 april 
om 16.20 uur op de Watson-
weg en toen ik bij het kruis-
punt stond om naar het Elzen-
laantje te gaan werd ik aange-
reden door een jongen op een 
scooter. Ik werd van rechtsach-
ter ingehaald en hij botste te-
gen mij en we vielen om. Na de 
botsing vroeg die jongen om 
mijn adres en zou hij later in de 
avond naar mijn huis komen. Ik 
werd geholpen door een jon-
gen van mijn school. Er reed 
ook iemand langs en die riep 
naar die jongen van de scooter: 
‘’Dit is nu al je derde keer’’. U 
begrijpt het al, de jongen heeft 
niets meer van zich laten ho-
ren. Ik wil graag dat hij zich 
alsnog meldt op het adres dat 
hij heeft, zodat we alles kunnen 
afhandelen. Ik zoek ook nog 
getuigen die het ongeluk heb-
ben gezien en meer weten over 
deze jongen. Je kan contact 
opnemen via de krant of via 
mijn school, het Alkwin Kolle-
ge. Het is belangrijk voor mij en 
het verwerkingsproces. Ik hoop 
dat hij dit leest en de durf heeft 
om naar mij toe te komen.”

De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen heeft weer een nieuw 
college en een nieuw coalitieak-
koord. Er zijn twee houders weg 
en er is een nieuwe. Het coalitie-
akkoord lijkt sprekend op het ou-
de akkoord. Wat kleine wijzigingen, 
maar erg veel nieuws is er niet in 
te vinden. Wat er wel gebeurd is de 
afgelopen weken, is dat er een ge-
splitste raad zit waarin het vertrou-
wen in elkaar totaal is verdwenen. 
Ernst Schreurs, fractievoorzitter van 
de PvdA-GroenLinks-Lokaal Sociaal 
vertolkte heel duidelijk de gevoe-
lens van de oppositiepartijen in de-
ze raad: In een niet mis te verstaand 
slotpleidooi zei hij het volgende: 
“Onze inwoners verdienen wethou-
ders die er zitten voor hen en niet 
voor zichzelf. Dit nieuwe akkoord is 
tot stand gekomen op een wijze die 
het vertrouwen van onze inwoners 
in de lokale politiek tot een diep-
tepunt heeft laten dalen. Tot stand 
gekomen door politiek laakbaar ge-
drag. Het is teleurstellend te con-
stateren dat de beoogd coalitiepart-
ners de beantwoording op alle vra-
gen ontwijken en geen enkel inhou-
delijk argument aandragen waar-

om het zittend college moest ver-
trekken. Het is duidelijk. Er moes-
ten 2 wethouders weg om partij- of 
eigen belangen te dienen. Het rap-
port kan nooit de aanleiding zijn ge-
weest.’’ De fractievoorzitter van het 
CDA noemt de reden voor de motie 
de nieuwe politieke realiteit. In zijn 
uitleg zei hij: ‘’Het gaat economisch 
beter en dus serveren we onze co-
alitiepartners af. We hebben jul-
lie niet meer nodig. Tot slot. Er zijn 
vanavond harde woorden gevallen, 
ook door mij uitgesproken. Woor-
den die betrekking hebben op het 
politiek handelen van volksverte-
genwoordigers en bestuurders, niet 
op privépersonen zelf. En die woor-
den moesten ook gezegd worden. 
Het is niet niets wat er is gebeurd. 
Het gebeurde heeft diepe wonden 
geslagen in het vertrouwen van de 
fractie van PvdA-GroenLinks in de 
goede bedoelingen van de fracties 
van CDA en RVB. En het heeft diepe 
wonden geslagen in het vertrouwen 
van onze inwoners in de politiek. 
Dat vertrouwen moeten we herstel-
len. Met zijn allen ! Coalitie en niet 
coalitie. 
Debatterend en discussiërend, strij-

dend, zo u wilt, met open vizier, 
maar altijd met het doel gezamen-
lijk iets voor elkaar te krijgen, niet 
om iets moedwillig kapot te maken. 
De fractie van PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal is daartoe ook na 
vanavond bereid.” 

Vervolg elders in deze krant.

Ernst Schreurs 
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal

Er is een nieuw college, en nu....

”Het gebeurde heeft diepe wonden 
geslagen in het vertrouwen”

De Ronde Venen - Het VeenLan-
den College Vinkeveen start vol-
gend schooljaar een pilot geper-
sonaliseerd onderwijs in één brug-
klas. Dit houdt in dat zij met maat-
werk en persoonlijke coaching nog 
meer uit hun leerlingen willen ha-
len dan zij nu al doen. De leerlingen 
werken vanuit een learning portal, 
waarin zowel het mavo-, havo-, als 
atheneumniveau wordt aangebo-
den. Het team in Vinkeveen is zeer 
gemotiveerd om dit op de locatie in 
de praktijk te gaan brengen. 

Wat is dat: gepersonaliseerd 
leren?
De leerling en ook de docent, werkt 
vanuit doelen in plaats vanuit ta-
ken. Het einddoel, het doel op de 
lange termijn is een diploma. Om 
daar te komen stelt de leerling zich-
zelf stapsgewijs haalbare, duidelijke 

en uitdagende doelen op de korte 
termijn. Dat doet hij samen met een 
persoonlijke coach op school en 
met zijn ouders. De gedachte hier-
achter is dat de leerling voor een 
belangrijk deel zelf verantwoordelijk 
is voor zijn eigen leerproces. Daar-
bij krijgt hij veel steun en persoon-
lijke aandacht. 

De tijd die hij normaal zou besteden 
aan vakken die hem gemakkelijk af-
gaan, kan hij nu besteden aan vak-
ken waar hij moeite mee heeft, aan 
vakken die hem een extra uitdaging 
geven of die hem bovenmatig inte-
resseren. De leerling kan zich in ei-
gen tempo en op eigen niveau ont-
wikkelen waarbij maatwerk wordt 
geboden. Dat levert hem vaardighe-
den op die hem goed van pas zul-
len komen in de snel veranderende 
maatschappij waarin we leven. Bij 

de invoering van dit concept wordt 
de school ondersteund door Kuns-
kapsskolan Nederland. Zie voor 
meer informatie: http://www.kuns-
kapsskolan.nl/

Informatieavond
Op dinsdag 17 mei aanstaande, om 
19.30 uur zal er op locatie Vinke-
veen een informatieavond gege-
ven worden over deze vorm van on-
derwijs en de pilot waarmee wordt 
gestart. Ouders/verzorgers van wie 
de leerlingen al staan ingeschre-
ven in Vinkeveen of in Mijdrecht 
(uitgezonderd de homogene athe-
neumklas) zijn van harte welkom. 
Ook andere belangstellenden kun-
nen zich opgeven. Dit kan via het 
e-mailadres van mevrouw Hoohen-
kerk hhk@hetvlc.nl. Vermeld ook 
even met hoeveel personen u wenst 
te komen. U bent van harte welkom!

Informatieavond 

Pilot gepersonaliseerd onderwijs 
VeenLanden College Vinkeveen

Afgelopen weekend kon het win-
kelend publiek weer kennis maken 
met de voorjaars en zomermode 
2016. Voor jong en oud, voor dames 
en heren toonden de modewinkels 
van Shopping Mijdrecht hun nieu-
we collectie. Hoewel de tempera-
tuur veel te laag was voor de tijd van 
het jaar en natte sneeuwbuien, re-
gen en zonneschijn elkaar afwissel-
den, werd de rode loper dwars door 
het centrum van Mijdrecht maar 
liefst 6x door de modellen belopen 
en werd het publiek opgewarmd 
met een kleurrijke en trendy show 
die zoals gebruikelijk van commen-
taar werd voorzien door entertainer 
Hans van Veen. De stoet werd aan-

gevoerd door Prego, de mode zaak 
die naast herenkleding nu ook in 
damesmode voorziet, van sportief 
tot gekleed, voor diverse leeftijdsca-
tegorieen. “Vooral hoeden zijn hot 
deze zomer” aldus Prego, die wist te 
melden dat de dames bij hen op 7 
mei daags voor moederdag van har-
te welkom zijn voor een make-up 
van instituut Perine. Van der Zwaard 
Optiek zorgde weer voor een mo-
dieuze zomerse look met als trend 
voor dit seizoen de pilotenbril met 
spiegelglazen en de kunststof bril 
met “het dunne neusje”. 

Vervolg elders in deze krant
Foto: sportinbeeld.com

Shopping Mijdrecht toont nieuwe voorjaars en zomercollectie

Mijdrecht - Afgelopen weken 
werd door gemeente De Ronde Ve-
nen voor de vijfde keer de activiteit 
‘Goud in je wijk’ georganiseerd. Via 
het NME-centrum De Woudreus 
heeft OBS Molenland ook mee-
gedaan aan de zonnebloemactie, 
waarmee wijken in De Ronde Venen 
goudgeel kleuren.
Voor alle leerlingen was er een pot-
je, een aantal zonnebloemzaden, 
potgrond en een kaart met de ver-
zorginstructie. Op de achterkant van 
de kaart kan een dagboek van de 
groei van de zonnebloem bijgehou-
den worden. 
Leerlingen uit groep 8 hadden op 
het leerplein tafels klaargezet met 
de materialen. De kinderen uit de 
hogere groepen werden gekop-
peld aan een leerling uit een lage-

re groep. Nadat iedereen zijn/haar 
maatje had opgehaald uit de klas 
volgde er een korte zaai-instruc-
tie, waarna alle kinderen hun zon-
nebloemzaden hebben geplant. De 
bedoeling is dat de plantjes na 15 
mei naar buiten gaan. Een aan-
tal zonnebloemen krijgt een zonnig 
plekje rond de school. Aan het eind 
van de zomer kunnen de kinde-
ren de hoogte van hun zonnebloem 
doorgeven aan het NME-centrum. 
De kinderen met de hoogste zonne-
bloem krijgen een prijs uitgereikt tij-
dens het oogstfeest op 18 septem-
ber a.s. Het was weer een vrolijke, 
gezamenlijke activiteit, waaraan zo-
wel de jonge als de oudere kinderen 
plezier hebben beleefd. Nu wachten 
ze vol spanning af hoe hun bloemen 
tot bloei zullen komen.

Goud voor OBS Molenland

1 mei open dag in de Tuin 
Bram de Groot
Regio - In het voorjaar lijkt alles 
ineens uit de grond te schieten en 
in bloei te komen. Kruipend zene-
groen, grote muur, Zweedse kor-
noelje, sleutelbloemen staan al vol-
op in bloei. De zwarte rapunzel laat 
zijn eerste bloemknoppen zien en 
het is volop genieten van de bloe-
sem van de fruitbomen. 
Het weiland is weer helemaal klaar 
voor twee jonge kalfjes, die nog 
voor 1 mei komen en tot half sep-

tember blijven. Dus kom een kijk-
je nemen op zondag 1 mei tussen 
13 en 16 uur. De toegang is gratis. 
De Tuin van Bram ligt op de hoek 
van de Boterdijk en Elzenlaan in Uit-
hoorn en is 3 april open van 13:00 
tot 16:00 uur. De toegang is gratis. 
U kunt naar binnen via de zijingang 
tegenover de werkschuur aan de El-
zenlaan (hoek Elzenlaan/Boterdijk). 
Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur.
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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

Toga’s, tenten en 
een topdeal

Schilders leggen de laatste hand 
aan een gang en twee toilet-
ten, een wals egaliseert de weg, 
een paar mannen zetten party-
tenten neer en studenten oefe-
nen zang en dans. Op kantoor 
worden speeches geschreven 
en programma’s uitgedraaid. Het 
is een en al bedrijvigheid in en 
rond de school waar de volgen-
de dag de eerste afstudeercere-
monie plaatsvindt. De 19 studen-
ten die in 2012 startten met hun 
opleiding klinische geneeskunde 
of voedingsleer, zijn allemaal ge-
slaagd! 
Marianne Darwinkel, opricht-
ster van de school: “Een gradua-
tion is echt een happening hier. 
In Kenia is het echt bijzonder als 
je na de middelbare school gaat 
studeren. Vaak helpt de hele lo-
kale gemeenschap mee om het 
collegegeld van één student op te 
brengen. Als die student vervol-
gens afstudeert is het echt feest 
voor het hele dorp. Daar moeten 
wij in mee, al kost het de school 
veel geld. Met name de toga’s zijn 
kostbaar, omdat we ze voor iede-
re student en iedere docent no-
dig hebben. Maar het is een lange 
termijn investering; we hopen hier 
de komende jaren nog veel meer 
studenten te zien afzwaaien. Bo-

vendien verwachten we morgen 
een groot aantal journalisten die 
gratis reclame maken voor onze 
school.” 
We lopen rond op het campuster-
rein en blijven staan kijken bij een 
groep studenten die tussen de 
bomen staat te swingen. De ritmi-
sche dans blijkt van de Giriama, 
één van de vele stammen die Ke-
nia rijk is. Morgen zullen we ge-
trakteerd worden op nog veel 
meer zang en dans voorspelt Ma-
rianne me. De jongerejaars zijn al 
dagen aan het oefenen. 
Als we even later naar de oude 
rammelbak van Marianne lopen, 
zit daar een groepje jonge Ma-
sai onder een boom. Ik herken ze 
aan hun rode tenues, kleurige sie-
raden en lange staken. Met een 
brede lach vraagt één van de jon-
gens of Marianne haar auto wil 
ruilen voor twintig koeien. Mari-
anne lijkt het wel een goede deal. 
Wel wil ze de koeien eerst even 
zien. Dat blijkt wat lastig, want die 
grazen op de vlakte van de Ma-
sai Mara op zo’n 800 kilometer af-
stand. Maar we zouden er heen 
kunnen rijden? Marianne en ik 
kijken elkaar aan en zien er toch 
maar van af…

Marije Harmsen

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. De komende we-
ken praten wij u bij over onze partner in Kenia: North Coast 
Medical Training College. In 2012 is de Nederlands arts Ma-
rianne Darwinkel deze hogeschool gestart in het Kilifi-dis-
trict, een gebied aan de kust waar gezondheidszorg nauwe-
lijks voorhanden is én grote behoefte is aan goed onderwijs 
en werkgelegenheid.

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

Vijfde editie van goud in 
je wijk brengt kleur
De Ronde Venen - Afgelopen week 
zijn heel veel inwoners van De Ron-
de Venen samen aan de slag ge-
gaan om hun buurt weer een stuk-
je vrolijker en gezelliger te maken. 
De vijfde editie van Goud in je wijk 
was een winderige maar daarom 
niet minder geslaagde. Vol enthou-
siasme gingen 65 klassen van lokale 
basisscholen de uitdaging aan om 
de mooiste en langste zonnebloe-
men te kweken. En verschillende 
buurtjes in Abcoude, Baambrugge, 
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis gaan 
een kleurrijke zomer tegemoet.
In Baambrugge is een grote stap 
gezet in de realisatie van een hon-
denuitlaatveld. Een groot project dat 
in vier etappes tot stand komt. In de 
zomer kunnen honden hier spelen. 
In Mijdrecht zijn op verschillende 
plekken bloembollen gepoot en in 
Wickelhofpark is een start gemaakt 
voor twee vijfsterren insectenho-
tels. Een eenvoudig en aantrekkelijk 
middel om insecten te trekken en zo 
de lokale flora en fauna te herstel-
len. Ook de pallettuinen die vorig 
jaar zijn geïntroduceerd blijken een 

blijvend succes. Zideris gaat ze op 
verzoek produceren. In Zuiderwaard 
in Vinkeveen is een actieve bewo-
nersgroep die samen zwerfvuil heeft 
geraapt en folders heeft uitgedeeld 
om hondenpoep op straat en in het 
Zwanenpark tegen te gaan. 

Woudreus
NME-centrum De Woudreus heeft 
in 65 klassen aan bijna 1.600 basis-
scholieren zonnebloemzaadjes, een 
potje, aarde en een dagboekkaart 
uitgedeeld. Tijdens hun oogstfeest 
op 18 september a.s. geven ze een 
prijs aan de hoogste zonnebloem. 
Conny Kruysbergen van De Woud-
reus: ‘Ik vond het ontzettend leuk 
te zien hoe iedereen zo enthousi-
ast reageerde op zo’n eenvoudi-
ge actie. Met Stichting Paraplu, de 
schietvereniging, buurtkamer en bi-
bliotheek zorgen we voor nog meer 
kleur. Afgelopen vrijdag hebben we 
bloembakken in regenboogkleu-
ren geschilderd die binnenkort ge-
vuld worden met bloemen en plan-
ten en geplaatst worden bij het Pie-
ter Joostenlaantje.’

Pannenkoeken eten in de 
Strooppot
De Ronde Venen - Wat was het 
weer gezellig afgelopen woensdag 
13 april in de strooppot in de Hoef. 
Veel gasten van de zonnebloem afd. 
Mijdrecht hadden daar een gezel-
lige dag. Het feest begon om on-
geveer 11.00 uur en eindigde om 
14.30 uur. Gezelligheid was het to-
verwoord deze dag. Lekker kof-
fie drinken met gebak. Gezellig zit-
ten kletsen met andere gasten. Het 
feestje werd compleet gemaakt met 
het optreden van Marco de Hollan-
der. Deze zanger wist zelfs een aan-
tal gasten op de been te krijgen. 

Met een hele stoet werd er polonai-
se gelopen zelfs met de rollator. En 
een aantal gasten had de volgende 
morgen spierpijn. Marco de Hollan-
der die regelmatig optreedt voor de 
Zonnebloem had een heel repertoir 
van oude liedjes. De meeste gasten 
kenden de teksten van deze liedjes
en zongen uit volle borst mee. Na-
tuurlijk werden er pannenkoeken 
gegeten die iedereen zich lekker liet 
smaken. En als klap op de vuurpijl 
werd er nog een bingo gehouden 
waarna iedereen met een leuke prijs 
naar huis ging.

Ze leefden nog lang en gelukkig...
Op OBS De Eendracht!
Mijdrecht - Daags na het Konink-
lijke feest op de Eendracht moesten 
Máxima en Alexander even recht-
trekken van alle drukte met de kin-
deren. Het was een geweldig feest 
om met plezier op terug te kijken 
maar nu werd het de hoogste tijd 
om aan Moederdag te gaan denken.
Oma Beatrix moest worden ver-
rast met een prachtig cadeau. Maar 
wat geef je een prinses die alles al 
heeft? Op de Eendracht wisten ze 

daar wel raad mee. De Royalty foto-
graaf werd direct aan het hof ontbo-
den en maakte een serie prachtige 
foto’s van het koningspaar. Max en 
Alex knutselden zelf het mooie oran-
je lijstje om de foto heen en klaar 
was het vorstelijke cadeau. Zeg nou 
zelf: welke moeder of oma zou daar 
nou niet blij van worden? Zelfs adel-
lijke types weten zulke presentjes op 
waarde te schatten… En ze leefden 
allemaal nog lang en gelukkig!

Via de 
ademhaling

naar 
ontspanning

De Ronde Venen - Dit voor-
jaar organiseert de Prak-
tijk voor Stem en Ademwerk 
Vinkeveen de cursus ‘Via de 
ademhaling naar ontspan-
ning’. In vier avonden komen 
er thema’s aan bod die gericht 
zijn op het zowel fysiek als 
mentaal leren ontspannen. Je 
leert onder meer om zelf, via 
de adem, invloed uit te oefe-
nen op je stress- en energie-
niveau.
Voor wie
De cursus is bedoeld voor 
mensen die meer lichaams-
bewustzijn willen ervaren en 
zich bewuster willen worden 
van hoe ze ademen. Ook voor 
mensen die op zoek zijn naar 
een eenvoudige manier om 
bijvoorbeeld makkelijker in 
slaap te vallen en die handvat-
ten zoeken waarmee ze zich-
zelf op stressvolle momen-
ten tot rust kunnen brengen. 
En natuurlijk voor mensen die 
meer willen leren over de mo-
gelijkheden van de ademha-
ling en de voordelen van een 
goede, volledige ademhaling. 
Wat
Het overkoepelende thema 
zal steeds zijn; ontspanning 
en verdieping. We gaan wer-
ken met verschillende adem-
technieken en ontspannings-
oefeningen. Daarnaast gaan 
we met elkaar in gesprek over 
de verschillende thema’s die 
aan bod komen. Tijdens een 
van de avonden leer je ook, 
via het verbonden ademen, 
hoe je de ademhaling kunt in-
zetten om spanningen en pa-
tronen die zich vastgezet heb-
ben in je lichaam los te laten 
en af te voeren. Aan het eind 
van de cursus weet je hoe je 
meer energie kunt creëren en 
overhouden. Hoe je je lichaam 
en brein kunt kalmeren. 
Data
De cursus wordt gegeven door 
zangeres en ademcoach Ma-
riëlle Kirkels op 4 maandag-
avonden van 19.30 tot 21.45 
in Park Zonneweide in Vinke-
veen. Data: 9, 23 en 30 mei en 
6 juni. De kosten zijn 80 eu-
ro. Voor aanmelden mail naar 
m.kirkels@planet.nl of bel 06-
11225723. Kijk voor meer in-
formatie op www.mariellekir-
kels.nl.

Vinkeveen - Gelet een koude en 
wellicht natte weersverwachting 
voor morgen, Koningsdag, heeft het 
Oranje Comité Vinkeveen besloten 
om de Koningsdag-activiteiten bin-

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 29 April 
2016 is er in Cafè de Merel Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen tel. 
0297-263562  prijs-klaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren welkom, aan-
wezig zijn om 19.45uur voor de in-
schrijving Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden en 
dan worden  de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winna-
res bekend,ook is er op deze avond 
een grote tombola. De uitslag van 
de laatst gespeelde prijs-klaverjas 
avond was;

1 Bianca Pappot 7125 pnt
2 Frans v.d. Berg 6859 pnt
3 Wim v. Scheppingen  6848 pnt
4 Cees Zaal 6786 pnt
5 Annelies v. Scheppingen 6683 pnt
De poedelprijs was deze avond voor 
Nico May met 4817 punten. De 
wedstrijden voor de competitie (ie-
dereen welkom ook per avond) zul-
len op de volgende datums worden 
gespeeld.  in 2016; 29 april, 13 en 27 
mei, 10 en 24 juni en 8 juli is de laat-
ste klaverjas-avond van de compe-
titie van het jaargang 2015/2016 dit 
alles onder voorbehoud . 

nen in Dorpshuis de Boei te laten 
plaatsvinden. Naast de 65+ brunch 
zullen ook de springkussens en het 
muzikale gedeelte naar binnen wor-
den gebracht. De traditionele kleed-
jes- of vrijmarkt zal ook doorgang 
vinden en in de sporthal worden ge-
organiseerd vanaf 06.00 uur.

Opgelet



PROVINCIALE STATEN UTRECHT
EEN JAAR NA DE VERKIEZINGEN

Ontmoet de Statenleden 

Eén jaar Statenlid. 
Hoe is het nu?
Een jaar na de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten 
(van 18 maart 2015) 
vertellen Statenleden over 
hun eerste resultaten en 
doelen voor de komende 
jaren. De uitgebreide(re) 
bevindingen van alle 
deelnemende Statenleden 
leest u op onze vernieuwde 
website: www.provincie-
utrecht.nl/psutrecht. 

Jan Willem Jansen
CDA 

Ik ben trots op de aanpas-
sing van de kruising Wak-
kerendijk / Afrit A1, waar 
veel ongelukken gebeurden. 
Mede na aandacht hiervoor 
vanuit de CDA-Statenfractie 
is er actie ondernomen en is 
onlangs de aanpassing van 
de weginrichting opgeleverd. 
Als ik in 2019 mijn eerste 
periode als Statenlid afrond, 
heb ik mij ingezet voor een 
provincie waar bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid 
optimaal zijn. Daarnaast 
span ik mij in voor een eco-
nomisch bloeiende provin-
cie. Werkgelegenheid heeft 
daarin absolute prioriteit.

Gijs van Leeuwen
SGP

Trots ben ik op de aandacht die we gevraagd en gekregen 
hebben voor burgerparticipatie en de kleine kernen. Mijn 
inzet blijft de komende jaren gericht op het betrekken van 
de bewoners bij onder andere infrastructurele projecten. De 
kleine kernen blijven ook een speerpunt. Wij zullen als SGP 
aandacht blijven vragen voor de problemen in de dorpen 
zoals: het wegvallen van de voorzieningen, maar ook de 
bereikbaarheid, fietsveiligheid, openbaar vervoer, woning-
bouw, bibliotheek en de school.

Julie d’ Hondt PvdA

Jacqueline Vaessen

Ik ben trots dat ik vorig 
jaar zoveel stemmen heb 
gehaald en door de inwo-
ners van de provincie ben 

gekozen als volksvertegen-
woordiger. Ik zet mij ervoor 
in dat bedrijven in de regio 

goed opgeleid personeel 
kunnen vinden op alle 

niveaus, juist ook technisch. 
Ook zet ik me in om in 2020 

minder afhankelijk te zijn 
van fossiele brandstoffen. 

En dat op zo’n vernieuwen-
de manier te doen, dat we 

daarmee ook onze industrie 
en economie stimuleren.

VVD

De provincie heeft naar aan-
leiding van mijn vragen een 
boze brief  naar het Rijk ge-
schreven over het verhogen 
van de maximumsnelheid 
op de A2 naar 130 km/u. 
Ook de financiering van een 
fietsbrug over de Lek bij de 
A27 heb ik, samen met an-
dere fracties, zeker gesteld. 
De komende periode ga ik 
mij inzetten voor (een vorm 
van) gratis OV voor ouderen 
met een smalle beurs.

Op maandag 13 juni organiseren de 
politieke partijen van Provinciale Staten 
Utrecht om 19.00 uur en 20.30 uur twee 
kennismakingsbijeenkomsten in het Huis 
voor de Provincie aan de Archimedeslaan 6 

in Utrecht. Een moment om de Statenleden 
te ontmoeten en in gesprek te gaan over 
wat er speelt in de provincie. Wilt u zich 
aanmelden of  meer informatie, ga dan naar 
www.provincie-utrecht.nl/bezoekps.

BIG L JEANS AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

A.S. DONDERDAG 10.00-18.00    VRIJDAG 10.00-21.00    ZATERDAG 10.00-17.00 

G-STAR / GEISHA / VILA / PALL MALL / JACK&JONES / LTB / NAME IT / PETROL / ONLY / VERO MODA

BIG L JEANS DISCOUNT SINCE
1984

ALTIJD DE GROOTSE KEUZE, ALTIJD DE BESTE ACTIES!

2 STUKS VOORPETROL, CARS, NAME IT
29,95   39,95   49,95

JEANS
KIDS
1 VOOR

19,95€ 29,95€

WRANGLER

79,95€
1 VOOR

JEANS 2 STUKS VOOR

125€

DIV. G-STAR

89,95€
1 VOOR

JEANS 2 STUKS VOOR

150€

DOORLOPENDE JEANS ACTIES!

BARE METAL JEANS
KLEUR: VOB

99,95€

49,95€

CORAL STRETCH SKINNY
KLEUR: DENIM & DARK DENIM

2EALLE KIDS

1/2 PRIJS!
JEANSPETROL

CARS
NAME IT

PETROL

59,95€
NU

JEANS 2 STUKS VOOR

100€
69,95€

DIV. MERKEN 59,95    69,95    79,95

JEANS
PETROL, CARS, JACK & JONES, LTB, MAVI, ONLY

79,95€
2 STUKS VOOR

49,95€
1 VOOR

ZONDAG 1 MEI EXTRA OPEN!

49,95€

19,95€
39,95€
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Er vielen harde woorden afge-
lopen donderdag in de Ronde-
veense gemeenteraad. Het was 
ook niet niks wat er was gebeurd 
drie weken geleden. Als een 
donderslag bij heldere hemel 
diende de fractie van het CDA en 
RVB, ondersteund door de VVD, 
drie weken geleden een motie 
van wantrouwen in tegen het ge-
hele college. Alle vier de wet-
houders werden door deze drie 
fracties (een meerderheid van 2) 
ontslagen. Vier wethouders, een 
van CDA, een van RVB, een van 
CU/SGP en een van PvdA-GL-
LS. Dus twee eigen wethouders 
werden er ook ontslagen. Re-
den? Komt er niet echt uit.

Een onderzoeksrapport van de re-
kenkamer waarin er bepaalde harde 
uitspraken zouden zijn gedaan door 
collegeleden over de raad Maar hoe 
meer je graaft, hoe meer duidelijk 
wordt dat dit niet de reden is, maar 
de stok om te slaan. Niemand kan 
namelijk weten wie deze gewraakte 
uitspraken heeft gedaan. Dat is ver-
trouwelijk en wordt niet openbaar. 
Ook zegt niemand van het college 
wie wat gezegd zou hebben. 
Wel is duidelijk dat de wethouder 
van de CU/SGP het niet geweest 
kan zijn, want die heeft niet meege-
daan met dat onderzoek. De fracties 
van de CU en de PvdA-GL-LS zijn 
ziedend en ook de fracties van D66, 
Lijst 8 kernen en Lijst 30-11 hadden 
er geen goed woord voor over.
Kiki Hagen, fractievoorzitter van 
D66, nam ook geen blad voor haar 
mond: “Het is D66 nog steeds 
geenszins duidelijk waarom de frac-
ties van het CDA en RVB de motie 
van wantrouwen afgelopen raads-
vergadering hebben ingediend. 
Waarom het vorige akkoord niet 
volstond en er vier wethouders naar 
huis werden gestuurd.” 

Belachelijk
“Nog belachelijker vindt D66 het 
dat na het aftreden van de vier wet-
houders, de twee eigen wethouders 
de volgende dag al weer zeker wa-
ren van hun aantreden! Wij kunnen 
niet anders concluderen dan dat de 
motie een rookgordijn is geweest 
voor de werkelijke motieven. Mo-
tieven die waarschijnlijk al maan-
den in de lucht hingen. We mogen 
ons prijzen dat we in een democra-
tie leven. Maar onze democratie is 
kwetsbaar. Naast wetten en struc-
turen is de belangrijkste voorwaar-
de voor het goed functioneren van 
de democratie vertrouwen. Met na-
me dit vertrouwen is door het han-
delen van de fracties van CDA en 
RVB, gesteund door de VVD, ernstig 
geschaad. Veel inwoners geven hier 
uiting aan. Met name spreken we 
het CDA aan, die door dit handelen 
niet alleen de raad en haar volks-
vertegenwoordigers niet serieus 
neemt, zij slaagt er ook in het ver-
trouwen van de inwoner in de lokale 
politiek, te verliezen. De  aanleiding 
voor het rekenkamerrapport over 
DUO+ was het op het laatste mo-
ment om zeep helpen van een voor-
stel tot samenwerken dat zou lei-
den tot een besparing van 800.000 
euro. In het nieuwe akkoord lezen 
wij niets, maar dan ook niets terug 
over hoe deze besparing wordt op-
gevangen! 
De inwoner betaalt voor dit wan-
beleid! Erger nog, u sluit per defi -
nitie elke grootschalige samenwer-
king uit. Juist DIE samenwerkings-
verbanden, waarmee grote bespa-
ringen gerealiseerd kunnen worden.
D66 dacht eerst niet genoeg tijd te 
hebben om dit akkoord goed inhou-
delijk te behandelen, maar het werd 
bij het doornemen al snel duidelijk 
dat dit geen probleem hoeft te zijn. 
Het bevat namelijk weinig inhoud.” 

Kleurloos
“D66 heeft aan 1 woord genoeg om 
dit coalitieakkoord te kenschetsen. 
En als u dit akkoord vergelijkt met 

het vorige  dan ziet u het onmiddel-
lijk: dit coalitiekoord is kleurloos. Ty-
pisch een akkoord van partijen die 
niet weten wat ze met deze ge-
meente willen. Alsof zitting nemen 
belangrijker is dan verantwoorde-
lijkheid nemen. Eigenlijk hadden we 
gedacht dat de partij die zich libe-
raal noemt, in dit akkoord er voor 
zou zorgdragen, dat deze gemeen-
te nu eindelijk uit het diepe dal zou 
kunnen kruipen, met een toekomst-
beeld, een meerjarenperspectief. 
Maar niets is minder waar!  D66 
daagt de VVD dan ook uit, om sa-
men met ons de, ook de door haar 
gewenste sturing, te geven de ko-
mende periode! Wij willen wél graag 
vooruit, met onze gemeente! “, aldus 
Kiki Hagen.

Oude wijn
Zoals we reeds op de voorpagina 
beschreven was ook fractievoor-
zitter Ernst Schreurs van de PvdA-
GL-LS erg boos. Boos dat ook ‘zijn’ 
wethouder Erika Spil was ontslagen. 
Een wethouder die geweldig werk 
heeft geleverd de afgelopen jaren. 
Een wethouder waar niets op aan 
te merken was.  Maar toch moest 
ook zij het veld ruimen en werd er 
een nieuw college aangesteld en 
een nieuw coalitieakkoord.  Ernst 
Schreurs stak zijn boosheid ook ze-
ker niet onder stoelen of banken: 
“De vraag die de hele gemeenschap 
bezighoudt:  Waarom moet dit goed 
functionerende college weg ? Een 
zinnige verklaring heeft u er niet 
voor. Die had u vorige maand niet 
en die heeft u nu niet en ook uw co-
alitieakkoord geeft die verklaring 
beleidsmatig niet. Kennelijk moest 
er om andere redenen een nieuw 
akkoord worden gesmeed. Welke 
belangen met die verandering wor-
den gediend is de vraag. Die van de 
inwoners kunnen het niet zijn. Alles 
overziend  is dit akkoord oude wijn 
in nieuwe zakken.
Nagenoeg alle uitvoeringspunten 
en verbeteringen/aanpassingen zijn 
allemaal zaken die door het nog zit-
tende college zijn bedacht, gepland, 
voorgesteld en/of in gang gezet. Za-
ken die volgens de beoogde coali-
tie dus kennelijk goed lopen. Dit ak-
koord is het beste bewijs voor het 
feit dat het zittende college het 
goed gedaan heeft. Het is duide-
lijk dat de motie is ingediend, om-
dat CDA en RVB helemaal niet wil-
den dat mogelijke problemen zou-
den worden opgelost. Dus hielden 
ze hun mond en maakten achter de 
rug van hun coalitiepartners afspra-
ken met de VVD.  Is dat wat deze 
partijen verstaan onder  ‘een meer 
eigentijdse communicatie’. Je wet-
houders zogenaamd naar huis stu-
ren, maar een dag later weer terug 
laten keren. Hoe leg je dat uit?”

Vertrouwen
Waar het hier uiteindelijk om gaat 
is dat deze handelswijze het ver-
trouwen in de politiek schaadt. Dan 
kan je als politieke partij nog zoveel 
meldpunten voor van alles en nog 
wat in het leven roepen en persbe-
richten sturen over taarten die her 
en der overhandigd worden, als 
volksvertegenwoordigers op de-
ze wijze politiek bedrijven is het lo-
gisch dat de inwoners zich daarvan 
afkeren. Dan is het logisch dat de 
kloof tussen bestuur en inwoners 
alleen maar groter wordt.  De ech-
te slachtoffers van de coup van CDA 
- RVB en VVD zijn onze inwoners.
Naast de politiek inhoudelijke ar-
gumenten is er nog een aantal va-
lide argumenten. En die zijn dat wij 
niet kunnen instemmen met een 
akkoord dat een einde maakt aan 
een vigerend en goed coalitieak-
koord, zonder dat daar een poli-
tiek inhoudelijk argument voor is. 
Een akkoord dat uitgevoerd moet 
gaan worden door een nieuw col-
lege waarin, zo laat het zich aan-
zien, straks 2 wethouders zitten die 
een motie van wantrouwen aan hun 
broek hebben en vervolgens weer 

op het pluche gaan zitten. Het zou 
hen hebben gesierd als ze plaats 
hadden gemaakt voor anderen. Een 
nieuw coalitieakkoord dat door die 
wethouders moet worden uitge-
voerd daar kunnen wij geen goed-
keuring aan geven  Onze inwoners 
verdienen  wethouders die er zitten 
voor hen en niet voor zichzelf”, aldus 
Ernst Schreurs.

Wantrouwen
Ook de fractie van Lijst 8 Kernen 
had geen goed woord over, over 
deze gang van zaken. De fractie-
voorzitter  Leonie Minnee was het 
in grote lijnen eens met D66 en de 
PvdA: “Er is nog meer verdeeld-
heid ontstaan in deze raad door de-
ze move van het CDA en RVB. Wan-
trouwen, in en buiten de raad is 
het gevolg. Politiek moet begrijpe-
lijk zijn voor iedereen: je werkt sa-
men, je spreekt samen, maar dat is 
hier niet gebeurd. Het is nu gewoon 
slikken of stikken. Dit is geen leider-
schap: dit is opdringen”, aldus Leo-
nie Minnee.

De fractievoorzitter van de CU/SGP 
Wim Stam was niet alleen teleurge-
steld, nee, het was een mengeling 
van boosheid, teleurstelling en ver-
driet: “Voor ons ter behandeling ligt 
het nieuwe coalitieakkoord. Een ak-
koord dat er niet had mogen zijn. 
Een akkoord wat is ontstaan door 
uiterst laakbaar gedrag van twee 
partijen die op bedenkelijke gron-
den een eind hebben gemaakt aan 
de vorige coalitie. Het is een gesto-
len akkoord en de CU-SGP doet 
niet aan heling. We nemen het voor 
kennisgeving aan, maar zullen er 
geen woord aan vuil maken.
Waar we wel iets over willen zeggen 
is over de ontwikkelingen van de af-
gelopen weken. 
Drie weken geleden is het colle-
ge naar huis gestuurd via een mo-
tie van wantrouwen. Een motie no-
tabene ingediend door de twee 
grootste coalitiefracties. Dan moet 
er toch wel iets heel ernstigs aan te 
hand zijn. Zijn er grote rellen in de 
gemeente uitgebroken en heeft het 
college niet opgetreden? Nee. Heb-
ben collegeleden zich bezondigd 
aan gewelddadige acties? Nee. Zijn 
er miljoenenverliezen geleden of 
grote sommen geld uit de gemeen-
tekas verdwenen? Nee.

Hebben ze gefraudeerd? Nee. Niets 
van dat alles. Er is geen spoor van 
crimineel, on-ethisch of laakbaar 
gedrag te vinden.
In de achterliggende weken, na de 
plotselinge coupe van CDA en RVB, 
is de ChristenUnie-SGP fractie door 
veel inwoners aangesproken over 
de ontstane situatie. We constate-
ren dat er bij de inwoners geen en-
kel begrip is voor de politieke cri-
sis. En dat is vanzelfsprekend, want 
de reden voor de motie van wan-
trouwen is niet uit te leggen. “Kan 
dat dan zomaar” of  “Maar de wet-
houders deden het toch prima”? zijn 
veel reacties die wij horen. Ook uit 
de ingezonden brieven, columns en 
overige bijdragen in de lokale media 
van de afgelopen weken blijkt volle-
dig onbegrip voor de handelswijze 
van CDA en RVB.

Wethouders
De motie was gericht tegen het vol-
tallige college. Nou ja, tegen het 
voltallige college? Nog tijdens de 
raadsvergadering zelf bleek, dat die 
geen betrekking had op de burge-
meester. En enkele dagen na de 
raadsvergadering hadden de wet-
houders Moolenburgh en Gold-
hoorn ineens het vertrouwen terug 
gekregen. Jawel, de wethouders 
van CDA en RVB. Kennelijk waren 
de fracties van het CDA en RVB er-
achter gekomen dat zij de gruwelij-
ke uitspraken uit het rapport van de 
rekenkamercommissie niet hadden 
gedaan. De vraag rijst dan hoe CDA 
en RVB daar achter zijn gekomen? 
De verslagen waren toch geheim? 

Ik wil hierover volstrekte helderheid 
hebben. Daar heeft de raad recht 
op! Daarom wil ik van de heren Di-
vendal, Moolenburgh en Goldhoorn, 
ieder apart en voor zich, in deze 
raad horen of zij inzage hebben ge-
geven in hun gespreksverslag aan 
uitsluitend de fracties van CDA, 
RVB en VVD. Hebben zij buiten de 
overige fracties om aangegeven wie 
dan wel die uitspraken zouden heb-
ben gedaan?”, aldus Wim Stam. 

Nee
De wethouders gaven antwoord. 
Met stalen gezichten verklaarden 
zij beiden, dat zij voor de raadsver-
gadering niet wisten dat er een mo-
tie van wantrouwen zou komen. Ze 
wisten wel dat er iets speelde, maar 
dat dit zou gebeuren, nee. Niemand 
in de raadzaal geloofde hen, maar 
bewijs maar eens het tegendeel. 
Wim Stam vervolgde zijn verhaal: 
“Een saillant detail hierbij: wethou-
der Dijkstra kan het niet gedaan 
hebben, want de goede man is niet 
eens geïnterviewd door de rekenka-
mercommissie. Dit zo zijnde, kan de 
conclusie toch niet anders zijn dan 
dat er iets heel merkwaardigs is ge-
beurd. Om mogelijk bepaalde uit-
spraken van het college in het rap-
port van de rekenkamercommissie 
wordt er een motie van wantrouwen 
ingediend tegen het hele college 
terwijl het heel zeker is dat één van 
de collegeleden die uitspraken niet 
gedaan kan hebben. En daar waar 
de heren Moolenburgh en Gold-
hoorn dus wel ineens weer deel 
kunnen uitmaken van het college, 
geldt dat bijzonder genoeg voor de 
heer Dijkstra weer niet. Dat roept 
om een geloofwaardige reactie van 
de fracties van het CDA en RVB.
  
De meest prangende vraag waar 
we mee worstelen is waarom CDA 
en RVB van ons af wilden? Ik roep 
ze op om vanavond de moed op te 
brengen dat uit te leggen. En ik voeg 
eraan toe: een uitleg niet alleen voor 
ons, niet alleen voor deze gemeen-
teraad, maar ook voor de burgers. 
Maar die uitleg is ook noodzakelijk 
omdat de koninklijke weg niet is be-
wandeld. Namelijk geschillen en er-
gernissen door middel van coalitie-
overleg en overleg in de gemeente-
raad uit te spreken. Kortom: er valt 
wat uit te leggen, niet in de laatste 
plaats naar de burgers van onze ge-
meente. 
Voorzitter, wij willen graag duidelijk 
zijn: de hele gang van zaken toont 
aan, dat de in het rekenkamerrap-
port geuite zorg kennelijk terecht is. 
De fracties van CDA en RVB heb-
ben daarvoor zelf het bewijs gele-
verd.

Inwoners
We zeiden al eerder: uiteindelijk zijn 
onze inwoners de dupe. Een goed 
functionerend college is om zeep 
geholpen. Twee wethouders wor-
den op wachtgeld gezet. Uitvoering 
van goed beleid wordt afgebroken. 
We moeten nog maar zien wat de 
nieuwe coalitie gaat doen. Eén ding 
staat vast: het aanzien van de poli-
tiek is zeer beschadigd. Of, zoals het 
in één van de ingezonden brieven in 
de lokale pers werd verwoord “Hier-
door hoef ik nooit meer te stem-
men”. Eerlijk gezegd hopen we dat 
de briefschrijver daarop terugkomt; 
zijn stem is in 2018 bij ons meer dan 
welkom”, aldus Wim Stam.

De fracties van het CDA en RVB 
gingen niet in op de meest pran-
gende vragen. Ze ontweken alle 
moeilijke vragen. Geen antwoord is 
er gekomen. Ze gaan duidelijk voor 
de volle 100% voor het nieuwe col-
lege en het nieuwe coalitieakkoord. 
Hun koers is uitgezet en die gaan ze 
varen. Dat is hun inziens goed voor 
de gemeente. Ze hebben een streep 
gezet onder het oude en gaan voor 
het nieuwe. Of dat zo werkt? De 
toekomst zal het leren. De fractie-
voorzitter van het CDA, Rein Kroon: 

“Het rapport van de rekenkamer is 
bij ons hard binnengekomen. Dit 
was voor ons de druppel. Naar bui-
ten toe leek de samenwerking mis-
schien goed, maar de werkelijkheid 
was anders. Er werd bijvoorbeeld 
de laatste jaren 40 keer anders ge-
stemd, er was geen eenheid. Dit gaf 
bij onze fractie negatieve energie af. 
Met deze coalitie hebben we ons 
inziens betere kansen”, aldus Rein 
Kroon.

Niet stabiel
Fractievoorzitter Frans Lugtmeijer 
van de VVD wilde wel wat meer 
kwijt over het gebeurde de afgelo-
pen weken: “8 mei 2014, na een lan-
ge formatieperiode bereiken CDA, 
RVB, PvdA-GroenLinks-LokaalSo-
ciaal en CU/SGP een coalitieak-
koord. Een jaar later is de eerste cri-
sis een feit. De zondagsopenstelling 
wordt aangenomen. Sinds die tijd 
is een bekoelde sfeer in de coalitie 
merkbaar. Gedurende de maanden 
die daarop volgen worden diver-
se raadsvoorstellen teruggestuurd 
of, met wisselende meerderheden 
aangenomen. Een en ander mondt 
uit op het wegsturen van het zitten-
de College. Onverwachts? De VVD 
meent van niet. Het wegsturen van 
een College is nooit goed, niet voor 
de inwoners, niet voor de ambtena-
ren en niet voor de Raad. Toch heeft 
de VVD gemeend de ingedien-
de motie van wantrouwen te moe-
ten steunen in de overtuiging dat er 
weer een daadkrachtig bestuur aan 
het hoofd van de gemeente moet 
komen te staan, dat op de steun 
van de Raad kan rekenen. Er is ver-
trouwen geschaad, niet alleen tus-
sen Raad en College, maar ook bij 
de Raad onderling. Dat is niet goed, 
dat vertrouwen moet hersteld wor-
den. Dat dat niet van de ene op de 
andere dag gaat, beseft de VVD 
zich maar al te goed en we zullen 
dan ook alles in het werk stellen dit 
vertrouwen te herstellen. Tot zover 
een korte terugblik op de afgelopen 
periode”, aldus Frans Lugtmeijer.
Aan tafel

”Na de breuk zijn CDA, VVD en 
RVB om tafel gaan zitten om te ko-
men tot een nieuw coalitieakkoord. 
We zijn dan ook trots om te kunnen 
melden dat dit gelukt is. Met be-
houd van het goede uit het voor-
gaande akkoord. Want, en dat moet 
ook gezegd worden, er is veel goeds 
gedaan en er is veel werk verzet 
door het vorige College. Het voor-
liggende coalitieakkoord ‘Maat-
schappelijk Betrokken, met visie 
naar vooruitgang’ geeft volgens de 
VVD duidelijke richting voor de ko-
mende twee jaar met daarin mijlpa-
len die behaald moeten worden. De 
VVD gaat zich daar voor inzetten en 
u kunt ons daar ook op aanspreken. 
En wordt ingezet op een fi nancieel 
gezonde gemeente met lage woon-
lasten voor onze inwoners. Het coa-
litieakkoord is niet helemaal dicht-
getimmerd, de invulling van diver-
se onderwerpen vraagt nog veel van 
ons nieuwe College, maar niet alleen 
van hen, maar ook van de Raad. De 
VVD staat open voor inbreng vanuit 
alle partijen binnen de Raad. Goe-
de voorstellen, moties en amende-
menten kunnen net als voorheen 
op de steun van de VVD rekenen! 
Bij een nieuw coalitieakkoord hoort 
ook een nieuwe wethouder. Voor de 
VVD zal dit mevrouw Schuurs-Jen-
sema uit Wilnis zijn. Zij kan rekenen 
op de volledige steun van onze frac-
tie en wij wensen haar dan ook veel 
succes met een heel mooie, maar 
zeker uitdagende portefeuille”, al-
dus Lugtmeijer.
Uiteindelijk werd er gestemd: De 
wethouders werden gekozen: de 
CDA wethouder werd gekozen met 
15 voor 11 tegen. De VVD wethou-
der met 18 voor, 7 tegen en 1 blan-
co. De RVB wethouder kreeg 14 
stemmen voor en 12 tegen. Het co-
alitieakkoord ging er ook door met 
14 voor en 12 tegen.

ER IS EEN NIEUW COLLEGE, EN NU....

VERVOLG VAN DE VOORPAGINA

”Het gebeurde heeft diepe wonden
geslagen in het vertrouwen”

Fractievoorzitter
Frans Lugtmeijer VVD

Fractievoorzitter
Kiki Hagen D66

Fractievoorzitter Leonie 
Minnee Lijst 8 Kernen

Fractievoorzitter
Wim Stam CU/SGP

Fractievoorzitter Ernst 
Schreurs Pvda-GL-LS

Fractievoorzitter
Rene Bultenaar RVB

Fractievoorzitter
Rein Kroon CDA

Fractievoorzitter 
Jonathan van Diemen
lijst 30-11





Vinkeveen - De projectgroep 
WOEV (Werken, Ontmoeten Erva-
ren, Verbinden) krijgt straks voor de 
Broedplaats eindelijk een volwaardi-
ge inrichting op de begane grond in 
het appartementencomplex Maria-
Oord aan de Herenweg 63. De be-
nedenverdieping ziet er nu nog ‘ge-
stript’ uit. Maar dat gaat na bouw-
vakvakantie dit jaar veranderen. Dan 
wordt in opdracht van woningcor-
poratie en pandeigenaar Groen-
West de ruimte rondom de binnen-
plaats met tuin geheel verbouwd en 
omgetoverd tot een complex met di-
verse werk/winkelruimten en zaal-
tjes van verschillende grootte. Die 
kunnen via WOEV worden gehuurd. 
“Een bijzonder mooi project, maar 
er komt nogal wat bij kijken voordat 
de ruimte geheel verbouwd en inge-
richt is. Het zou mooi zijn als het voor 
de kerst dit jaar kan worden opge-
leverd. Dan kunnen we begin 2017 
van start gaan en de huurders die 
zich nu al hebben aangemeld, de 
ruimten gaan betrekken. Dan zijn er 
ook dagelijkse openingstijden,” laat 
WOEV-voorzitter Ron van Vark don-
derdag 21 april mede namens Mi-
reille van den Pol van GroenWest 
tijdens een werkbespreking weten. 
Laatstgenoemde is aangewezen om 
toezicht te houden op de komende 
verbouwing die zal worden uitge-
voerd door Coen Hagedoorn Bouw-
groep uit Huizen (N.H). “We hebben 
inmiddels alles laten inmeten en op 
basis daarvan wordt gekeken hoe de 
inrichting en verdeling van de ruim-
ten het beste kan worden uitge-
voerd. Een en ander met in achtne-
ming van hoe een bepaalde ruimte 
wordt benut, toetreding daglicht, toi-
letten, vluchtroutes, veiligheid enzo-
voort. Binnenkort wordt in een ge-
zamenlijke sessie met de aanne-
mer, GroenWest en WOEV bespro-
ken hoe we het gaan aanpakken, of 
het anders kan en we slimme din-
gen kunnen bedenken waardoor op 
de  kosten bespaard kan worden en 
dergelijke. Misschien dat lokale be-
drijven uit De Ronde Venen, bijvoor-
beeld installateurs, ook iets kunnen 
betekenen in de detailafwerking. 
Verder wordt bekeken in hoeverre er 
voor voldoende parkeerruimte kan 
worden gezorgd. Zoals de planning 
er nu uitziet zou dan in het nieuwe 
jaar de Broedplaats van start kun-
nen gaan,” aldus Mireille die daar-
mee inhaakt op de woorden van Ron 
van Vark.

Verbindende factor
WOEV blijft vanaf dat tijdstip ver-
antwoordelijk voor het beheer 
en de dagelijkse gang van zaken 
van de Broedplaats en is het aan-
spreekpunt voor de huurders van 
de diverse ruimten. Volgens Mireil-
le is WOEV echter meer dan dat. Die 
vormt het draagvlak en is de verbin-
dende factor tussen alle belangstel-
lende partijen en mensen in de om-
geving van Vinkeveen die gebruik 
willen maken van de Broedplaats. 
Woensdag 9 december 2015 onder-
tekenden de bestuursleden Ron van 
Vark en Mirjam Meulemans van de 
projectgroep WOEV samen met Ka-

rin Verdooren, directeur-bestuurder 
van woningcorporatie GroenWest, 
al een intentieverklaring. Groen-
West gaf hierbij formeel aan ver-
der te willen met WOEV om de be-
nedenverdieping van het apparte-
mentencomplex Maria Oord om te 
vormen tot een ruimte waaraan cul-
tuur, kunst, wellness, commercie en 
sociaal-maatschappelijke activitei-
ten een invulling kunnen geven. Dit 
onder de naam ‘Broedplaats’, waar 
eerder ‘Drukte van belang’ voor 
stond. Volgens Ron van Vark komt 
die drukte er nu vanzelf omdat in-
middels bijna de gehele ruimte van 
ongeveer duizend vierkante me-
ter ingevuld en verhuurd is. Dat wil 
zeggen, zodra de benedenverdie-
ping bouwkundig is afgewerkt en 
ingericht. De projectgroep ‘broedt’ 
er nog op om te bekijken in hoever 
bijvoorbeeld de binnenplaats met 
het tuingedeelte en terras, nog als 
een zinvolle (alternatieve) dagbe-
steding kan worden benut. “Op dit 
moment is het punt bereikt dat als 
dit zo doorgaat we misschien zelfs 
ruimte tekort komen om alle be-
langstellenden een geschikte plek 
aan te bieden,” Aldus een opgeto-
gen Ron van Vark die samen met 
zijn  bestuursleden Mirjam Meule-
mans en Wim Smit de toekomst van 
de Broedplaats met vertrouwen te-
gemoet ziet.

Belangstelling genoeg
Van Vark toont aan de hand van een 
ingetekende plattegrond wat er zo-
al aan (voorlopige) ruimte is gere-
serveerd door toekomstige huurders 

en/of waar belangstelling voor is. 
Behalve horeca (koffiecorner, tevens 
leerwerkplek) zijn dat zakelijke ver-
huur van ruimten en spreekkamers; 
flexplekken die in dagdelen gehuurd 
kunnen worden; een ruimte voor di-
verse paramedische zorg voor zo-
wel jongeren als ouderen; een cur-
susruimte voor een instituut in ge-
barentaal; een lijstenmakerij; een in-
strumentmaker; de bibliotheek (die 
van achter De Boei hier naartoe ver-
huist) en een tweedehands kleding-
winkeltje. Mogelijk het Museum De 
Ronde Venen voor kleine exposities 
en ook Tympaan-de Baat zou geïn-
teresseerd zijn in een ruimte. Voorts 
zijn er plannen om hier het Service-
punt te vestigen en Rabobank zou er 
een pinautomaat willen plaatsen. De 
locatie op de Kerklaan wordt name-
lijk in 2017 opgeheven. Tot slot een 
ontvangstruimte waar ideeën ‘uitge-
broed’ kunnen worden op commer-
cieel en cultureel niveau. Ron: “Men 
kan op afroep eveneens een ruim-
te huren voor een kleinschalige bij-
eenkomst, vergadering, workshop, 
lezing, voordrachten en noem maar 
op. De bedoeling is ook dat bezoe-
kers t.z.t. de gehele ruimte kunnen 
doorlopen om overal eens te kijken. 
Als het even kan moet het transpa-
rant blijven dan kan je zien wat hier 
allemaal voor activiteiten zijn. Be-
oefenaren van muziek kunnen hier 
echter niet terecht omdat we ook re-
kening moeten houden met de be-
woners van het complex.” Belang-
stelling? Elke donderdagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur is de Broedplaats 
open om eens te komen praten.

Programmaoverzicht mei 2016 

datum activiteit bestemming ophalen v/a koste

Woensdag 4 mei Pannenkoekenrestaurant De Strooppot De Hoef 09.30 uur € 9,00
Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag geen rit
Vrijdag 6 mei Boodschappenochtend Mijdrecht 09.00 uur € 5,00
Dinsdag 10 mei Wandeling & Bakkerij Out  Ouderkerk a/d Amstel 10.00 uur € 12,00
Woensdag 11 mei Vislunch Thalassa Zandvoort 10.30 uur € 15,00
Donderdag 12 mei Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Maandag 16 mei Op tweede Pinksterdag geen rit.
Woensdag 18 mei PlusBusdiner Royal Ocean Vinkeveen 16.30 uur € 3,00
Donderdag 19 mei Boodschappen + markt  Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 20 mei Lunch bij De Sfeerstal Nieuwveen 11.00 uur € 7,00
Woensdag 25 mei Bezoek aan stoffenwinkel Nieuwkoop 10.30 uur € 10,00
Donderdag 26 mei Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 27 mei Bezoek Bibliotheek Mijdrecht 13.30 uur € 3,00
Dinsdag 31 mei Winkelen Hoofddorp 10.00 uur € 12,00

eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 9 en 23 mei 2016. Het begint om 17.00 en 
duurt tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel.
Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aan-
melden via: (06) 12 88 89 62/hetpruttelpotje@gmail.
com. 
mantelzorgsalon
Maandag 30 mei van 13.30 tot 15.30 uur in de Buurtka-
mer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5. We gaan 
met elkaar een leuk buitenspel doen.
open tafel
Op donderdag 26 mei van 12.30 tot 14.30 uur  is “de 
open tafel” in “het Paradijs” achter de Paddenstoel 
Hofland 33.
repair café mijdrecht 
Donderdag 12 en 26 mei. Elke 2e en 4e donderdag 
van de maand is het Repair Café van 14:00 tot 16:00 
uur open om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer 
Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. (0297) 288 466 
(tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of koffie 
staat voor u klaar! U hoeft niet aan te melden, het is 
een open inloop.
repair café vinkeveen
Maandag 16 mei. Elke 3e maandagochtend van de 
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 en 
duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1,  Vinkeveen. U 
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
rollator spreekuur
Woensdag 11 mei in Zuiderhof Vinkeveen.
Bent u niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te 
komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact 
opnemen met de ROLLATOR-SERVICE van Tympaan-
De Baat tel. (0297)  230 280.
De Beweegkamers
Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5 en 
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang de Willis-
stee). Sportmaterialen zijn aanwezig. Aanmelden hoeft 
niet, u kan zo binnen lopen. Het kost niets en u krijgt 
zelfs gratis koffie of thee.
 
 

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
vacatures voor vrijwilligerswerk mei 2016
Deze en vele andere leuke, boeiende, uitdagende en 
gezellige vrijwilligersvacatures staan op www.steun-
puntvrijwilligerswerk.info. Het Steunpunt Vrijwilligers-
werk is bereikbaar via vrijwilligerswerk@stdb.nl of 
0297-230280.

 Buurtkamers De ronDe venen
Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren (55 
plussers). Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
info & activiteiten. Buurtkamer eettafels, menu €8,50 
opgave op locatie.
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Coördinator Pim Jongsma (Wilnis/De 
Hoef/Mijdrecht), 0297-230280. Coördinator Annemarie 
Keja (Vinkeveen), 0294-284824
mijdrecht, g. van aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. Eettafels: 
dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 
uur. Eettafels: laatste donderdag v/d maand €5,- en 
4x per jaar eten in de Boei € 8,50 (incl. drankje) 12.00-
13.30 uur
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692 
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 
12:00-13:15 uur (€ 5,-)
De hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10:00-12:00 uur. Eetta-
fels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. margrietstraat 10 tel. 0294-291955 
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.00-
13.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle 
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt 
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in: 
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en 
Amstelhoek.

taalkamer vanaf 26 mei ook in miJDrecht
De Taalkamer is er voor mensen die Nederlands niet als 
moedertaal hebben en die op een informele, laagdrem-
pelige manier willen oefenen met het spreken van en 
het luisteren naar de Nederlandse taal. In de Taalkamer 
kunnen mensen elkaar ontmoeten, met elkaar koffie/
thee drinken en oefenen met Nederlands praten. Er zijn 
elke week vrijwilligers die de gasten ontvangen en ‘taal-
aanbod’ verzorgen, zoals bijvoorbeeld informatie over 
een bepaald onderwerp, een Nederlandse gewoonte, 
een actualiteit, etc. let op: het is geen nederlandse 
les! 
Als je ook beter Nederlands wilt leren spreken of ie-
mand kent die dit wil, kom dan op maandag naar de 
Taalkamer in Wilnis. Deze zal vanaf nu elke maandag 
van 10.00-12.00 uur gehouden worden in de Buurtka-
mer in Wilnis. (Pieter Joostenlaan 24, achter de Wil-
lisstee) Of vanaf 26 mei op donderdag in Buurtkamer 
Mijdrecht. (G. van Aemstelstraat 5). Iedereen is welkom! 
Je mag gewoon binnen lopen. 
De Taalkamer is een initiatief van Tympaan-De Baat, in 
samenwerking met het Taalhuis De Ronde Venen. Het is 
ontstaan uit een vraag uit de samenleving; twee anders 
talige vrouwen gaven aan graag meer mensen te willen 
ontmoeten en de Nederlandse taal op die manier beter 
te willen leren spreken.

activiteitenoverzicht mei 2016
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op 
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders ver-
meld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de 
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op: 
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
scootmobiel ritten weer van start!
Vanaf april tot en met september zijn er voor alle bezit-
ters van een scootmobiel of een elektrische fiets elke 
3e dinsdag van de maand scootmobielritten. Twee vrij-
willigers begeleiden u bij de tocht door ons mooie pol-
derlandschap. Onderweg gaan we ergens lekker koffie 
drinken en wat kletsen. Verzamelen om 9:30 uur in een 
van de woonkernen. De ritten kosten € 6,00. Dit is in-
clusief 2 keer koffie en iets lekkers. Voor het aanmel-
den en meer informatie, zoals het verzamelpunt, kunt u 
contact opnemen met het Klant Contact Centrum tus-
sen 10.00-12.00 uur op tel.nr. (0297) 760260. Noteert u 
alvast de volgende ritten: dinsdag 17 mei, dinsdag 21 
juni, dinsdag 19 juli, dinsdag 16 augustus, dinsdag 20 
september.
alzheimer café vinkeveen
Woensdag 11 mei van 19.30-21.00 uur in Zorgcentrum 
Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze avond is 
“Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen door techni-
sche zorgoplossingen” Gastspreker Driek de Breij en 
Guido van Walraven van de firma de Beij elektra uit 
Uithoorn.
Brunch in de kweektuin
De brunch start weer in oktober

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

aanmelden
Vanaf maandag 25 april én op alle werkdagen daarna kunt u aanmelden 
tussen 10.00-12.00 uur via tel. (0297) 760260. Indien u zich onverhoopt 
moet afmelden kunt u ook naar bovengenoemd telefoonnummer bellen. 
aanmelden Plusbus Diner
Vanaf dinsdag 26 april tussen 10.00-12.00 uur én op alle werkdagen 
daarna kunt u aanmelden voor het PlusBusdiner op bovengenoemd te-
lefoonnr. Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat. 

U kunt het nieuwsblad van de PlusBus 
gratis afhalen op ons kantoor of een 
van de vele andere afhaaladressen zo-
als alle Servicepunten, Buurtkamers, 
bibliotheken en gemeentehuis.
Met dank aan de vele vrijwilligers die 
de bus rijden en begeleiden.

Redactie Anna Oostrom

‘Broedplaats Vinkeveen’ 
krijgt volwaardige inrichting

Groep 8 Proosdijschool krijgt 
welverdiende beloning
Mijdrecht - De afgelopen week was 
de CITO eindtoets, waarin kinderen 
konden laten zien wat ze in acht 
jaar basisschool hebben geleerd. 
De onderdelen taal en rekenen zijn 
door de groep 8 leerlingen van el-
ke school gedaan. En op de mees-
te scholen, waaronder de Proostdij-
school uit Mijdrecht, is ook het on-
derdeel wereldoriëntatie getoetst. 
Na het laatste onderdeel werden 

de leerlingen van de Proostdijschool 
getrakteerd op een onverwachts ui-
tje. De kinderen gingen met hulp 
van enkele ouders naar geitenboer-
derij Ridammerhoeve in het Am-
sterdamse bos. Op de boerderij lo-
pen o.a. melkgeiten met de lamme-
ren, die dit voorjaar geboren zijn. De 
geitenlammeren kregen niet alleen 
veel aandacht, maar ook een flesje 
melk van de kinderen. De melkgei-

ten werden verwend met wat brok. 
De geiten worden aan het eind van 
de middag gemolken, helaas te laat 
voor groep 8 om mee te maken. De 
Ridammerhoeve verwerkt zijn gei-
tenmelk tot kaas, yoghurt, karne-
melk, boter, kwark en … ijs. Aange-
moedigd door haar klas en door het 
stralend mooie weer, kregen de kin-
deren een welverdiend ijsje van juf 
Stephanie.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Volgens een dagblad is het nieu-
we college gestart met een fris-
se wind, en doordat de nieuwko-
mer de VVD zal het allemaal be-
ter en sneller gaan. De twee ou-
de wethouders komen gewoon 
weer terug, dus dan kan er weer 
stroperig door worden gegaan, 
ik vraag mij af of de wethou-
ders David Moolenburgh (CDA) 
en Anco Goldhoorn (RVB) geen 
moraal meer hebben om weer te-
rug te stappen in het nieuwe Col-
lege (Zij waren het die hun eigen 
ontslag indiende) waar blijft nog 
de geloofwaardigheid in onze po-
litiek). Wat mij nu zo opvalt dat de 
VVD in een stroperig college wil 
zitten, wat kan de VVD nu doen 
tegen twee onbetrouwbare wet-
houders, de meerderheid blijft 
onbetrouwbaar te noemen. Dan 
is de regel in de politiek dat men 
doorgaat met het oude “regeer-
akkoord” nee hoor de wegen 
worden nu fl ink aangepakt, een 
ander speerpunt van dit college is 
het vrij maken van twee ton voor 
de zorgtaken, ook het onderwijs 
en de logopedie krijgt veel meer 
aandacht dan voorheen. Ook de 
coffeeshop komt aan de orde (die 

door een fout van het college er 
gewoon nog is, het huurcontract 
van de coffeeshop zou 4 jaar du-
ren maar omdat het contract niet 
was opgezegd door het college 
kan de coffeeshop gewoon blij-
ven zitten dat noemt men dan 
stroperig, de toeristenbelasting 
is omlaag gegaan dat is vreemd 
te noemen omdat in het verle-
den was het CDA en de RVB voor 
de verhoging waren. Burgers laat 
U niet verrassen met deze nieu-
we stroperge omdraai, men zegt 
dit om de Burgers om de tuin 
heen te leiden. De VVD wensen 
wij veel succes met dit stroperig 
nieuwe college, ik ben er nog niet 
achter gekomen waarom deze 
coup is gepleegd door het CDA 
en RVB om de oude coalitie-part-
ners PVDA/Groenlinks en Chris-
tenunie/SGP naar huis te stu-
ren, dit heeft niets te maken met 
een frisse wind in het oude/nieu-
we college. Het komend jaar zal 
alles beter en anders worden vol-
gens het nieuwe college ‘’wie niet 
voor is is tegen, zo gaat het in de 
rondeveense politiek.
 
Jacques Dekker, ex Wethouder

Het oude college was te 
stroperig, nieuwe niet 
geloofwaardig

Die boodschap kregen de bur-
gemeester en de vier wethou-
ders onlangs, via een motie van 
wantrouwen, te horen van de 
meerderheid van de gemeente-
raad, waaronder de eigen fracties 
van CDA en RVB, gesteund door 
de VVD. Een duidelijke bood-
schap, welke de integriteit van de 
ontvanger(s) meestal hard raakt, 
ook omdat die daardoor buiten 
spel wordt gezet en niet meer ge-
loofwaardig wordt gevonden. Een 
uitspraak, die meestal een rela-
tie voorgoed of voor zeer lange 
tijd verbreekt, omdat het geen le-
ven is met mensen die je vertrou-
wen hebben beschaamd. Vaak 
komt het tussen partijen daarna 
immers niet meer goed of gaat 
daar veel tijd mee verloren. Luidt 
immers het aloude spreekwoord 
niet: ‘Vertrouwen komt te voet en 
gaat te paard’. Logisch dat de vier 
wethouders hun functie beschik-
baar stelden (moesten stellen) 
en dat dus gezocht moet worden 
naar nieuwe collegeleden, die wél 
te vertrouwen zijn’. Die logica gaat 
echter niet op in deze gemeente-
raad, vooral niet bij CDA en RVB 
(met plezier bijgestaan door de 
VVD, die weer een wethouders-
post in het vizier kreeg) want al 
binnen 24 uur werd reeds bekend 
dat de twee CDA/RVB-wethou-
ders kennelijk weer wél te ver-
trouwen waren. Ze werden of wa-
ren immers al gevraagd om, bin-
nen een nieuw te vormen coa-
litie, opnieuw hun post in te ne-
men. Die heren zullen zich dat 
buitenkansje zeker niet laten ont-
nemen, want een betere baan el-
ders is voor hen beiden waar-
schijnlijk niet weggelegd. Ze zul-
len wél even over het uitgespro-
ken wantrouwen van de gemeen-
teraad heen moeten stappen en 
hun zelfrespect moeten opber-
gen, maar dan zitten ze weer een 
tijdje gebeiteld!? En ook de drie 
genoemde partijen zullen wat 
moeite moeten doen om weer ge-
loofwaardig te worden, maar men 
zal wel een ‘logische’ verklaring 
bedenken en... de volgende ver-
kiezingen zijn nog ver weg. En het 
dan vreemd vinden dat de kiezer 
het vertrouwen in de politiek kwijt 
is. Even vreemd vond ik overigens 

de recente oproep, tot openheid 
over de gang van zaken, van de 
voorzitter van de linkse fractie, die 
door de motie ook een wethou-
derspost verloor. Ik kan me im-
mers nog zo goed het wegsturen 
van de (kort tevoren nog alge-
meen bejubelde en opnieuw aan-
gestelde) gemeentesecretaris en 
een directeur herinneren, enkele 
jaren geleden. Die werden in eer-
ste termijn verantwoordelijk ge-
houden voor het verlies van tien-
tallen miljoenen euro’s (onterecht 
overigens, bleek als snel, want dat 
verlies kwam door de economi-
sche crisis en niet door ambtelij-
ke, maar door politieke besluiten), 
maar ook later werd de echte re-
den nooit onthuld. Ook een inge-
stelde (en gewonnen) WOB-pro-
cedure bracht daarin geen klaar-
heid (wél dat dit ‘akkefi etje’ de 
gemeente meer dan een miljoen 
euro had gekost/zou kosten), ter-
wijl de gemeenteraad deson-
danks geen gehoor gaf aan mijn 
vele –ook in deze krant gepubli-
ceerde- oproepen tot openheid. 
NIEMAND, ook de vraagsteller 
van nu, durfde toen kennelijk eer-
lijk en openhartig te zijn. Het kan 
verkeren! De nieuwe soap (die de 
gemeenschap, aan wachtgelden, 
weer extra geld kost) gaat nu ver-
der; die twee weggestuurde wet-
houders van CDA en RVB worden 
kennelijk weer vertrouwd en ko-
men op hun post terug en de he-
le gemeenteraad drinkt weer een 
glas ...en alles blijft zoals het was. 
Geloofwaardigheid, openheid... 
mijn hoela! Maar goed, elk volk 
krijgt de regering (lees gemeen-
teraad) die het verdient en... ver-
trouwt. Sterkte ermee!

Toine Doezé
Oud-gemeenteraadslid

Korte reactie van de
redactie:
De heer Toine Doeze had 
deze ingezonden reeds eer-
der naar ons toegestuurd, 
maar is helaas tussen het 
wal en het schip beland. 
Onze excuses daarvoor. 
Maar alsnog nu geplaatst.

“Ik vertrouw je niet 
langer meer”

Op weg naar Bangkok- 
Thailand, het land van 
de glimlach. Hier gaan 
we de meest prachtige 
paleizen bezoeken.

Allereerst bijkomen van de 
vlucht en het tijdverschil in ons 
hotel, want de volgende dag 
staat de eerste dagtocht al 
gepland. We worden s ’mor-
gens vroeg opgehaald door 
onze bestelde tuk-tuk, een 
soort van veredelde luxe vier 
personen fiets….met overka-
ping. De eerste tempel die 
we bezochten was de Wat 
Pho een van de grootste tem-
pelcomplexen van Bangkok, 
in deze tempel kan je de  met 
zijn 46 meter lang en 15 me-
ter hoog de grootste gouden 
boeddha van Azië bewon-
deren. Vervolgens bezochten 
we het Koninklijk paleis van 
Bangkok, een groot ommuurd 
complex van 218.400 vier-
kante meter met een en al 
tempels, regeringsgebouwen 
en koninklijke residenties. Ver-
moeid van alle indrukwekken-
de bezichtigingen stapte we 
wederom in onze tuk-tuk voor 
de terugreis naar het hotel. 
Na de avond markt in Bang-
kok waar we toch enigszins 
gechoqueerd van terug kwa-
men, vielen we moeiteloos 
in diepe slaap. Zal het maar 
even eerlijk uitleggen, IK was 
in shock door de schaamte-
loze dames die ondanks dat 
mijn man hand in hand met 
MIJ liep, zij zich niet schaam-
de om hem te uitnodigin-
gen voor een ehh pleziertje 
met hun…..stevig hield mijn 
man mijn hand vast en liep 
met vastberaden snelle pas 
door, grrr. De volgende dag 
hebben we genoten van een 
overheerlijke lunch aan de 
rand van het zwembad, en              
s ‘avonds gedineerd op het 
dak van het hotel met een fe-
nomenaal uitzicht over Bang-
kok. Na het ontbijt stond on-
ze taxi te wachten die ons 
naar de Chao Phraya Rivier 
zal brengen waar onze wa-
tertaxi op ons wacht die ons 
naar de Tempel van de Da-
geraad vaart, De Wat Arun. 
Deze tempel is met zijn 80 
meter hoog een opvallen-
de verschijning  aan de sky-
line van Bangkok. De Wat 
Arun heeft zijn naam te dan-
ken aan de Indiase god Aru-
na, en haar ‘torens’ zijn rijke-
lijk versierd met oud gekleurd 
porselein. Als je deze tempel 
beklimt heb je een prachtig 

uitzicht over de Chao 
Phraya Rivier, het schijnt 
wel erg steil te zijn waar-
door niet iedereen het “aan-
durft” en net als ik het van on-
deren heel erg goed konden 
zien…. Weer in onze water-
taxi genieten we van het va-
ren door de klongs (water 
kanalen), aan deze wirwar 
van kanalen leven de men-
sen op paalwoningen. Hier 
zijn de sampans (soort kano) 
hun vervoermiddel waarmee 
ze al hun inkopen doen. Er is 
ook een “markt” op het wa-
ter, waar je alle levensmidde-
len kunt kopen. De sampans 
liggen dan in een rivier vol-
geladen met etenswaren, 
waar de bewoners dan hun 
inkopen doen. Werkelijk een 
drukte van jewelste maar ge-
weldig om te zien. We me-
ren aan bij een “dierenpark” 
waar we absoluut even moes-
ten gaan kijken volgens onze 
water-chauffeur, na wat klein 
grut aan dieren te hebben ge-
spot komen we aan bij een 
“arena”, waar we niet goed 
wisten wat we daar moesten 
doen… totdat een paar man-
nen de bewuste arena inlie-
pen met manden. De ene 
opende een grote mand, en 
de ander pakte er een giga 
slang uit die hij om zijn nek 
drapeerde alsof het een sjaal 
was….en dan komen vragen 
of hij bij jou om je nek moet 
dan kan je leuk een foto ma-
ken….die is niet goed bij 
z’n hoofd dacht ik en vervol-
gens hing hij al bij m’n man 
om zijn nek….flits een foto en 
een nummertje, graag afreke-
nen bij de uitgang!!!. Bij ge-
komen van dat enge slang 
gebeuren varen we weer 
over de klongs richting de oe-
ver, waar vervolgens de tuk-
tuk ons weer door de stad 
richting hotel probeerde te 
manoeuvreren op een manier 
die me het bijna in m’n broek 
deed doen. Mijn god ik zag 
zeven kleuren…… wordt ver-
volgd.
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OBS De Eendracht zet spierkracht 
in voor stichting HEPPIE!

Mijdrecht - Voor de meivakantie 
van start ging hebben alle leerlin-
gen van OBS De Eendracht kennis 
gemaakt met een aantal medewer-
kers van stichting HEPPIE. De me-
dewerkers hebben de kinderen in 
een enthousiast makende presen-
tatie laten zien waar HEPPIE voor 
staat: Stichting Heppie zet zich in 
voor kinderen die niet de kans krij-
gen onbezorgd op te groeien. Alle 
Heppie-activiteiten zijn er speciaal 
op gericht deze kinderen weer ge-
woon lekker kind te laten zijn en sa-
men te laten genieten van spel en 
plezier. De kinderen die bij Heppie 
komen, hebben verschillende ach-
tergronden: het zijn kinderen uit ar-

moedegezinnen, kinderen met ern-
stig zieke ouders, kinderen uit pro-
blematische thuissituaties en kinde-
ren met een stoornis of achterstand 
die extra begeleiding nodig hebben 
bij het spelen met andere kinderen. 
Ze hebben één ding gemeen: ze zijn 
hard toe aan ontspanning en extra 
aandacht zodat ze even tot rust kun-
nen komen en kunnen bijtanken.

Herinneringen
Herinneringen maken wie we zijn. 
Negatieve ervaringen duwen ons in 
een sociaal isolement, terwijl posi-
tieve herinneringen zorgen dat we 
contact maken, durven dromen en 
onszelf ontplooien. 60.000 kinderen 

in Nederland krijgen niet de kans 
om kind te zijn doordat ze worden 
ingesloten door zorgen, proble-
men en traumatische gebeurtenis-
sen. Stichting Heppie haalt kinde-
ren uit dit isolement, geeft ze posi-
tieve aandacht en een nieuwe start 
met fi jne herinneringen. Zodat ze 
weer durven dromen. Dit doet Hep-
pie onder andere door middel van 
het organiseren van Heppie-vakan-
tiekampen en -opvangweekenden 
waarin alles draait om samen spe-
len, plezier maken en positieve aan-
dacht. De zorgvuldig geselecteerde 
en goed getrainde vrijwilligers doen 
er alles aan om de kinderen een ge-
weldige en onvergetelijke tijd van te 
geven. De dagen staan bol van leu-
ke en gezellige activiteiten, afge-
stemd op de leeftijdsgroep. De va-
kantiekampen en opvangweeken-

den vinden o.a. plaats in het eigen 
Hotel Heppie; een waar kinderpa-
radijs met een speelbos, klimpar-
cours, skelterbaan, binnenspeel-
tuin, kampvuurplaats, Cruyff Court 
en een heuse theaterzaal. 

Vrijwilligers
De vrijwilligers begeleiden de kin-
deren volgens een eigen metho-
de ‘Klimaat van Aandacht’. Jaar-
lijks ontvangt Heppie momenteel 
zo’n 1800 kinderen in de leeftijd van 
6-18 jaar. U kunt ook zelf bijdragen 
door o.a. uw statiegeldbonnen in 
de speciale ‘HEPPIE-zuil’ bij Albert 
Heijn op de Leicester te Mijdrecht 
(dichtbij OBS De Eendracht) te de-
poneren. In samenwerking met de 
bedrijfsleider zal ook dit geld rich-
ting HEPPIE gaan. Heppie kan al 
uw donaties goed gebruiken en dat 
is de reden waarom OBS De Een-
dracht een sponsorloop heeft geor-
ganiseerd op dinsdag 10 mei. Het 
eindbedrag zal binnenkort via de-
ze krant aan u bekend worden ge-
maakt!

VeenLanden College
Afscheid van Ruud van 
Tergouw

De Ronde Venen - Vorige week 
nam Ruud van Tergouw, rector sinds 
1 augustus 2011, afscheid van het 
VeenLanden College. Tijdens de af-
scheidsreceptie waren leden van 
het bestuur, personeel en andere 
genodigden aanwezig. Interim Wie-
be Zoethout introduceerde de spre-
kers, waaronder de voorzitter van 

het Ceder bestuur: Jonna Merkx 
en teamleider bovenbouw athene-
um: Patrick Dool. Ruud werd uitvoe-
rig bedankt voor zijn inzet en voor 
zijn bijdrage aan de onderwijsont-
wikkeling op het VeenLanden Col-
lege. Zijn liefde voor het onderwijs 
gaat hij verder vormgeven in werk 
als interim of als consultant bij pro-
jecten in het voortgezet onderwijs. 
De scheidende rector in gezelschap 
van zijn echtgenote was zichtbaar 
blij met de vele blijken van waar-
dering die hij ontving, de muzika-
le intermezzo’s en het stukje caba-
ret door docent Engels, Rob Vreek-
en. Van het personeel ontving Ruud 
twee manden vol met allerlei soor-
ten drop. Drop verdween namelijk 
als sneeuw voor de zon als Ruud in 
de buurt was. Na afl oop genoot ie-
dereen van een warm buffet en was 
het tijd voor een laatste handdruk.
Het VeenLanden College blijft ach-
ter in de handen van interim Wiebe 
Zoethout, die desgevraagd met veel 
vertrouwen de toekomst inkijkt.

Gezellig overdekt
‘markten’ in Uithoorn
Regio - Sinds eind september 2015 
is in Uithoorn op de hoek van de 
Prinses Irenelaan/Dorpsstraat een 
bijzonder bedrijf gevestigd, name-
lijk Jouw Marktkraam Uithoorn. 
Een heel leuk bedacht en zeer ge-
wild concept wat lijkt op een kring-
loopwinkel, maar dan ingevuld door 
particulieren die er hun eigen “win-
kelruimte” hebben, gevuld met ei-
gen spulletjes die ze zelf ook be-
heren. In deze winkel, die inmid-
dels druk wordt bezocht, zijn hou-
ten stellingen geplaatst met daarin 
ruimtes van 100 cm breed, 200 cm 
hoog en 60 cm diep, die als “markt-
kraam” functioneren. Zo’n ruim-
te kan men privé voor een klein be-
drag per week en/of langer huren. 
De ruimte kan worden gebruikt om 
allerlei spullen aan te bieden voor 
verkoop. Dat varieert van huishou-
delijke artikelen in de breedste zin 
van het woord, woondecoraties, 
speelgoed, spelletjes, knuffels, boe-

ken, tijdschriften, eigen creaties zo-
als handwerken, schilderijen en an-
dere kunstwerken, kleding, schoe-
nen, tassen, sieraden, gereedschap-
pen en zoveel meer. Alles wat jezelf 
niet meer wilt of gebruikt maar nog 
goed genoeg is voor een tweede le-
ven of waar je een ander veel ple-
zier mee kan doen. Het zijn er niet 
veel maar er zijn wat voorwaar-
den: opgezette dieren, seks-artike-
len en levensmiddelen die snel be-
derven mogen niet ter verkoop aan-
geboden worden. Een ideale win-
kel voor leuke cadeautjes voor groot 
en klein, jong en oud. In de eigen 
marktkraam kunnen de artikelen 
op een aantrekkelijke manier wor-
den uitgestald en te koop worden 
aangeboden. Men mag de kraam 
zelf naar eigen inzicht leuk en aan-
trekkelijk inrichten. Op elk moment 
van de dag mag je de kraam inrich-
ten, aanvullen of veranderen. In de-
ze winkel in Uithoorn heerst een ge-

zellige en ontspannen sfeer. In het 
middel van de winkel staat een gro-
te tafel met leuke gekleurde stoelen 
waar men lekker kan zitten met een 
heerlijk (gratis) kopje koffi e of thee. 
Openingstijden: dinsdag t/m vrij-

dag van 10.00 tot 18.00 en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 Maandag geslo-
ten. Meer weten? Bel gerust 0297-
548340 of kijk op de website www.
jouwmarktkraam.nl 10.00 tot 17.00 
Maandag gesloten.
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De chique frivole lingerie en badmode van Lingeriespeciaalzaak Bonne Nuit werd gedragen 
door de miss Beauty of Utrecht fi nalisten. Te zien was ook de nieuw aan het assorti ment 
toegevoegde collecti e damesmodes die zoals van Bonne Nuit verwacht mocht worden weer 
uitblonk in exclusiviteit en mooie pasvorm. Voor een sti jlvolle haircut stond Hizi Hair garant 
en tussen de shows door was het voor de kapsters fl ink bijwerken om de  modellen na wind 
en regenbuitjes weer in sti jl te krijgen. De kapsalon en kleurenspecialist wist te melden dat 
het deze zomer vooral de beach-achti ge waves zijn die de haarmode zullen bepalen, met 
lichte en grijze pastelti nten en kleuren die in elkaar overlopen. Het was een gezellige aanblik 
om de stoet vooral op zaterdag ti jdens de Braderie het dorpscentrum te zien opkleuren. 
Onder andere Van Yperen, Vogele, Hunkemoller, Karamba, Hema, en Blue’s Basic zorgden 
voor een prachti ge presentati e. So True excelleerde met Fashionable Mode voor de maten 
vanaf 42 met de trendy Bohemian en jonge Ibiza look. De Loods met o.a. ti enerkleding en 
ook de grotere maten, onderscheidde zich met de Loods Experience; Gezellig met minimaal 
een groep van 10 vrienden in een party sfeer de hele winkel exclusief ter beschikking om 
een hele avond te kunnen passen en shoppen met ondersteunende begeleiding. Het publiek 
heeft  in ieder geval van een fraaie modeshow kunnen genieten en voldoende fashion ideeën 
kunnen opdoen. Het initi ati ef van Shopping Mijdrecht wordt gewaardeerd en duidelijk werd 
dat winkelend Mijdrecht weer in de lift  zit ! 

SHOPPING MIJDRECHT TOONT NIEUWE
VOORJAARS- EN ZOMERCOLLECTIE

FOTO’S: SPORTINBEELD.COM

Vervolg van de voorpagina

De chique frivole lingerie en badmode van Lingeriespeciaalzaak Bonne Nuit werd gedragen 
door de miss Beauty of Utrecht fi nalisten. Te zien was ook de nieuw aan het assorti ment 
toegevoegde collecti e damesmodes die zoals van Bonne Nuit verwacht mocht worden weer 
uitblonk in exclusiviteit en mooie pasvorm. Voor een sti jlvolle haircut stond Hizi Hair garant 
en tussen de shows door was het voor de kapsters fl ink bijwerken om de  modellen na wind 
en regenbuitjes weer in sti jl te krijgen. De kapsalon en kleurenspecialist wist te melden dat 
het deze zomer vooral de beach-achti ge waves zijn die de haarmode zullen bepalen, met 
lichte en grijze pastelti nten en kleuren die in elkaar overlopen. Het was een gezellige aanblik 
om de stoet vooral op zaterdag ti jdens de Braderie het dorpscentrum te zien opkleuren. 
Onder andere Van Yperen, Vogele, Hunkemoller, Karamba, Hema, en Blue’s Basic zorgden 
voor een prachti ge presentati e. So True excelleerde met Fashionable Mode voor de maten 
vanaf 42 met de trendy Bohemian en jonge Ibiza look. De Loods met o.a. ti enerkleding en 
ook de grotere maten, onderscheidde zich met de Loods Experience; Gezellig met minimaal 
een groep van 10 vrienden in een party sfeer de hele winkel exclusief ter beschikking om 
een hele avond te kunnen passen en shoppen met ondersteunende begeleiding. Het publiek 
heeft  in ieder geval van een fraaie modeshow kunnen genieten en voldoende fashion ideeën 
kunnen opdoen. Het initi ati ef van Shopping Mijdrecht wordt gewaardeerd en duidelijk werd 
dat winkelend Mijdrecht weer in de lift  zit ! 
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ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

VakantieXperts Amstelplein,
vaste bewoner

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer 
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig 
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschil-
lende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang 
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bie-
den voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die 
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verde-
re ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Van meet af aan is ook het reisbureau een vaste be-
woner geweest van winkelcentrum Amstelplein. Eerst 
onder de naam Broere Reizen, toen Thomas Cook en 
nu alweer een paar jaar als VakantieXperts. In enke-
le regels kan je moeilijk een beeld schetsen van meer 
dan 4.200 bestemmingen en 17.500 accommodaties 
om u te adviseren. Maar op de website www.vx.nl/
amstelplein kunt u wel alvast een indruk opdoen.
Bij VakantieXperts Amstelplein kunt u met al uw va-
kantiewensen terecht die Yvonne Burgers met haar 
collega’s voor u in de vorm van een reis op maat kan 
aanbieden. Zonvakanties, vliegvakanties, autovakan-
ties, stedentrips, natuurreizen, rondreizen, last mi-
nutes en cruises; u zegt het maar. Dat kan ook per e-
mail via de PC. U hoeft er zelfs de deur niet voor uit. 
“Maar het is veel prettiger en brengt ook alvast een 
beetje voorpret met zich mee als wij de mensen aan 
onze balie krijgen. Samen over de reis praten en op 
het scherm laten zien wat we bedoelen heeft meer 
impact en biedt ook duidelijkheid. Wij bieden een on-
gelofelijk aanbod aan reizen die men over de hele we-
reld kan maken. Single, met het gezin of voor groe-
pen. Nu kan je via internet weliswaar zelf een reis sa-
menstellen en dat is best leuk om te doen, daar niet 
van. Maar heb je daarvoor de deskundigheid in huis? 
Bovendien kost het heel veel tijd en weet je dan ze-

ker dat je de juiste (schone) hotels en plaatsen met de 
mooiste bezienswaardigheden te pakken hebt? Han-
diger is zelf een globaal plan te maken waar je naar-
toe wilt en hoe lang. Daarmee kom je naar ons toe. 
Wij werken het plan verder voor je uit waarbij we ook 
rekening houden met het beschikbare budget. Suc-
ces en een mooie vakantie verzekerd,” aldus Yvonne 
die wel wat verwacht van de plannen om het winkel-
centrum op termijn uit te bouwen. “Wij hopen dat dit 
het winkelcentrum ten goede komt en dat het daar-
door ook meer klanten genereert.”

Fraktievoorzitter RVB legt uit:

Als je de raad incompetent 
verklaart is dat een doodzonde
De Ronde Venen - Na de raads-
vergadering van 21 april heeft de-
ze krant een aantal vragen gesteld 
aan Rene Bultena, fractievoorzit-
ter van RVB. In de raadsvergade-
ring is vooral het gevolg van de mo-
tie van wantrouwen aan de orde ge-
weest, maar is er nagenoeg geen 
aandacht geweest over het waarom 
van de motie van wantrouwen. Rene 
heeft dit in de vergadering wel ge-
noemd, maar het vraagt toch om na-
dere uitleg. Waarom een motie van 
wantrouwen? Rene: “ Een motie van 
wantrouwen dien je niet zo maar in. 
Dat is een heel zwaar middel, waar 
een heel goede reden voor moet 
zijn. En die reden was er wel dege-
lijk. Welke dan? Vrijwel iedereen is 
het al weer vergeten, maar het rap-
port van de Rekenkamer geeft een 
heel goed inzicht hoe een deel van 
het college denkt of dacht over de 
raad. En het gaat vooral over het 
oordeel dat een deel van het colle-
ge gaf over de raad. En daar zijn wij 
erg van geschrokken. Vooral de uit-
spraak dat een aantal collegeleden 
de raad niet in staat achtte om dit 
onderwerp te kunnen beoordelen”, 
zo verklaard Rene. 

Doodzonde
Dat mag toch? Rene: “ Denken mag 
altijd, maar als je de raad incompe-

tent verklaart in een onderzoek, be-
ga je als collegelid echt een dood-
zonde. Dan zeg je in feite dat de 
raad wel in staat is om te oorde-
len over een stoeptegel, maar niet 
over belangrijke onderwerpen. Dan 
ben je fundamenteel verkeerd bezig. 
Dan beschouw je de raad als een 
lastig instrument. Terwijl de raad in 
ons democratisch bestel het hoog-
ste orgaan is. De raad is door de in-
woners gekozen en vertegenwoor-
digt de inwoners. Maar is de raad 
dan wel competent? De raad is al-
tijd competent. Dat is onderdeel van 
ons democratisch bestel. Vergelijk 
dat eens met de Tweede Kamer. Een 
minister zal toch nooit zeggen dat 
de Kamer niet in staat is een voor-
tel te beoordelen? Dat laat hij wel 
uit zijn hoofd. Als hij dat zou zeggen 
wordt hij meteen weggestuurd. Zo 
geldt dat ook voor wethouders. Wet-
houders mogen nooit zeggen dat de 
raad een voorstel niet kan beoorde-
len. Dan moeten ze maar beter uit-
leggen. De uitspraak van een aan-
tal collegeleden dat de raad niet in 
staat is een onderwerp te beoor-
delen is daarom een doodzonde”, 
al;dus Rene

Wantrouwen
Was dat de enige reden? Rene: “Op 
zich was deze doodzonde al een 

motie van wantrouwen waard, maar 
in het rapport stond ook nog dat 
een aantal collegeleden stelden dat 
de grootste coalitiepartijen geen re-
gie kenden. Ook dat is niet aan het 
college. Afgezien dat het onjuist is, 
kan en mag het college, of een deel 
daarvan, daar geen oordeel over 
vellen. En dus een motie van wan-
trouwen? Ja, maar we zijn niet over 
1 nacht ijs gegaan. In de commis-
sie hebben we de onderzoeker ge-
vraagd of de uitspraken echt ge-
daan waren. En dat bleek zo te zijn. 
Hij bevestigde dat. En dan kan je 
niet anders dan een motie van wan-
trouwen indienen”. Voor het hele 
college? “Ja, we konden niet anders. 
De burgemeester gaf in de raad 
aan dat hij namens het hele colle-
ge sprak.  Ik wist dat 2 wethouders 
de uitspraken niet hadden gedaan. 
Een wethouder, omdat hij niet gein-
terviewd was en onze eigen wet-
houder, omdat ik zijn verslag in be-
zit had. Dat had hij ongevraagd aan 
mij toegestuurd. Maar we konden 
niet anders. Ik wist niet welke col-
legeleden de uitspraak hadden ge-
daan. En de burgemeester liet ons 
geen ruimte om anders te handelen.
Dus het hele college weg. Ja, maar 
niet van harte. Het college was goed 
bezig, daar is geen twijfel over. Wel 
twijfel had ik over de koerswijzigin-
gen van onze coalitiepartners, zo-
als met de toeristenbelasting en re-
creatiewoningen. Maar dat is niet 
de reden voor de motie van wan-
trouwen. Dat is en blijft het dedain, 
waarmee een deel van het college 
tegen de raad aankeek”. En de wet-
houder van het CDA? Die wil niets 
openbaar maken, maar hij mag 
wel door? Wethouder Aldrik heeft 
geen uitspraken gedaan, dus moet 
dan Erika hetbgedaan hebben? Re-
ne: “Wat het CDA betreft, dat is een 
zaak van het CDA.  Ik heb onge-
vraagd het verslag van Anco toege-
stuurd gekregen. Hij heeft die uit-
spraken volstrekt niet gedaan. Het 
CDA heeft het volste vertrouwen in 
David uitgesproken. Ik neem aan 
dat zij ook inzicht gekregen heb-
ben. De burgemeester kunnen we 
niet via een motie tegen het college 
wegsturen. Maar doordat hij “ na-
mens het college” sprak moesten 
alle wethouders weg. Dat kon niet 
anders. Daarom dus ook Aldrik en 
Erika “

En nu met de VVD? “Ja, de motie 
van CDA en RVB werd alleen ge-
steund door de VVD en daarom zijn 
we ook met hen tot een nieuw co-
alitieakkoord en college gekomen. 
Maar dat neemt niet weg dat ook 
wij bereid zijn om ideeen en voor-
stellen van alle partijen constructief 
te bekijken. Goede voorstellen zul-
len we altijd steunen. Wat het CDA 
betreft, dat is een zaak van het CDA.  
Ik heb ongevraagd het verslag van 
Anco toegestuurd gekregen. Hij 
heeft die uitspraken volstrekt niet 
gedaan. Het CDA heeft het volste 
vertrouwen in David uitgesproken. 
Ik neem aan dat zij ook inzicht ge-
kregen hebben. De burgemeester 
kunnen we niet via een motie tegen 
het college wegsturen. Maar door-
dat hij “ namens het college” sprak 
moesten alle wethouders weg. Dat 
kon niet anders. Daarom dus ook 
Aldrik en Erika, aldus Rene.

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.

Violengeur stijgt op
vochtig mos,

een bronzen gloed verjongt 
de dorre boomen,

en primula’s en 
dotterbloemen zoomen

de groene wei met 
gouden voorjaarsdos.

Een strofe uit een gedicht van 
Frederik van Eeden (1860-1932), 
een loflied op de lente. Voor mij 
zijn dotterbloemen, ook wel dot-
ters genoemd, echte lentebo-
des. Als ik ze langs de slootkan-
ten zie, hoor ik ook grutto’s, kie-
viten en wellicht een veldleeuwe-
rik. Een andere dichter omschrijft 
ze als “dikke sappige pollen”. En 
die staan nu volop in bloei. Ze 
zijn onmiskenbaar: een soort bo-
terbloem maar dan veel weelde-
riger, in alle opzichten. Met vlezi-
ge stengels, glanzende bladeren, 
dikke ronde bloemknoppen, vijf 
centimeter grote, wijd openstaan-
de gele bloemen die elk wel tot 
honderd meeldraden kunnen be-
vatten. Ze lijken eerder een tuin- 
dan een wilde plant. De naam 
dotterbloem komt van de dooi-
ergele bloemen (dotter en dooier 
hebben dezelfde oorsprong: ‘do-
der’). Omdat ze een van de eerst 
bloeiende moerasplanten zijn, zijn 
ze heel belangrijk voor bijen. Ze 
worden ook bestoven door vlie-
gen en kevers. De rijpe vruch-
ten blijven drijven, en zo wordt 
het zaad verspreid. Hoe een dot-
terbloemplant er precies uitziet, 
hangt van de standplaats af. De 
mooiste weelderige exemplaren 
vind je op vochtige plekken: langs 
oevers en op natte hooi- of riet-
landen, zoals bijvoorbeeld langs 
de Waver. Als de bodem droger 
is, zijn de planten veel kleiner. In 

de Biesbosch en op andere plek-
ken met dagelijks sterk wisselen-
de waterstanden komt een aparte 
ondersoort voor: de spindotter. En 
in Brabant kennen ze een fijnere 
soort, de bosdotter. Omdat dot-
ters ook goed passen in een tuin, 
zijn er variëteiten gekweekt met 
witte of gevulde bloemen. Omdat 
dotters specifieke eisen aan hun 
standplaats stellen, gaat het niet 
overal in Nederland goed met ze. 
Ze willen in elk geval natte voeten 
en niet te veel voedsel in het wa-
ter. Maar hier in het veenweide-
gebied sieren ze gelukkig nog (of 
weer?) vele slootkanten. Dotters 
zijn net zoals alle boterbloem-
achtigen licht giftig. Koeien eten 
ze niet, dus ook weilanden waar 
koeien lopen kunnen door dotters 
worden ‘gezoomd’. Mensen wordt 
afgeraden ze te eten. Maar de 
bloemknoppen worden in Duits-
land net zoals kappertjes inge-
legd. Als je er te veel van eet krijg 
je overigens wel buikpijn. Dus ik 
houd het toch maar op echte kap-
pertjes. (En heb je ze nu gemist? 
In het najaar doen ze de bloei 
soms nog eens dunnetjes over.)

Ineke Bams
IVN-natuurgids

Dikke sappige pollen

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Prachtig 
Jubileumboek
De Ronde Venen - Op 17 febru-
ari 2017 bestaat IJsclub Nooit Ge-
dacht 100 jaar. Het is een mijlpaal 
die de club niet zomaar voorbij wil 
laten gaan. Uiteraard wordt er ge-
schaatst maar daarnaast zijn er ook 
andere activiteiten. Het meest bij-
zonder is ongetwijfeld het speci-
aal samengestelde jubileumboek. 
Prachtige foto’s uit het rijke verle-
den van de club met sfeerverhalen 
van toen, maar ook een blik op al-

AKU-pupil in Zappsport
Regio - Dinsdag 5 april is een dag 
geweest die Fenna Schneider niet 
snel zal vergeten. Op die dag heeft 
ze meegedaan aan de televisieopna-
mes voor een aflevering van Zapp-
sport. Daar had Fenna zich voor op-
gegeven toen ze las dat ze op zoek 

waren naar atleten die enthousiast 
konden vertellen over hun sport.  
Fenna zit al bijna drie jaar met veel 
plezier op atletiek bij AKU dus zo’n 
atletiekportret leek haar wel wat. 
Groot was dan ook haar blijdschap 
toen bleek dat zij was uitgekozen 

om hieraan mee te werken. De op-
namedag was best spannend. Ge-
lukkig stelde Stefan de cameraman 
haar snel op haar gemak en had ze 
steun aan Kees Verkerk (trainer en 
clubman) die ook bij de opnames 
aanwezig was. Al snel waren de 
zenuwen verdwenen en ging alles 
vanzelf. Het is een ontzettend leuke 
opnamedag geworden. 

In het portret komen alle atletiekon-
derdelen voor pupillen aan bod: de 
sprint, verspringen, hoogspringen, 
balwerpen,  kogelstoten en de 1000 
meter. Het is een echt reclamefilm-
pje over atletiek en AKU geworden. 
Een filmpje bovendien met de no-
dige humor door de wisselwerking 
van de overenthousiaste Fenna en 
de ‘vermoeide’ trainer Kees. Ook 
benieuwd naar het eindresultaat? 
Je kunt het terugzien op de site 
van Zappsport (www.zapp.nl/zapp-
sport/gemist). Het portret is te zien 
geweest in de uitzending van zon-
dagochtend 24 april.

le successen. Wist u dat in 1917 de 
polder Wilknis-Veldzijde, de polder 
tussen de Burgemeester Padmos-
weg en de Bovendijk, nog een uit-
geveende plas was met legakkers? 
Nu ligt er op diezelfde plek een golf-
baan! In de luwte van de legakkers 
werd er geschaatst. In dat jaar is de 
IJsclub Nooit Gedacht opgericht. Er 
waren toen in Wilnis alleen al drie 
ijsclubs. Nooit Gedacht kwam bij-
een in een café… u raadt het al, ca-
fé Nooit Gedacht. Zo zijn er meer 
leuke weetjes uit de geschiedenis 
van de IJNG te vinden in dit “100 ja-
rig jubileumboek”. Als u geïnteres-
seerd bent in het boek, bezoek de 
IJNG-website: “www.ijsclubnooit-
gedacht.nl”.

Stoelhonkbaltoernooi in Zuiderhof
De Ronde Venen - Nog niet zo 
lang geleden startte Spel en Sport 
samen met Zuiderhof een stoel-
honkbalgroep in Zuiderhof. Daar 
doen niet alleen bewoners van Zui-
derhof aan mee, maar ook men-
sen uit de omgeving. Stoelhonkbal 
is een spannende en ontspannende 
sport: het is een strijd tussen teams 
en het is gezellig om dit met elkaar 
te doen. In de afgelopen maanden 
hebben de spelers uit Zuiderhof een 

behoorlijke vaardigheid in dit spel 
ontwikkeld en het werd dan ook tijd 
om zich eens met anderen te me-
ten. Spel en Sport heeft ook stoel-
honkbalteams in Wilnis, en deze 
werden uitgenodigd voor een toer-
nooi. Op vrijdag 22 april was het zo 
ver. Er werden vier wedstrijden ge-
speeld. Het was spannend, de deel-
nemers waren enthousiast en dat 
maakte het toernooi tot een gezelli-
ge middag. Wilnis werd winnaar, en 
de teams van Zuiderhof zien nu al 
uit naar een revanche volgend sei-
zoen! Wilt u ook eens stoelhonk-
bal proberen? Dat kan in Zuider-

hof, elke vrijdagmiddag van 14.30 
tot 15.30 uur. Dat kan ook in Wil-
nis, in gebouw de Schakel, Dorps-
straat 20, elke maandagmiddag van 
14.00 tot 15.00 uur. Hier kunt u op 
2, 9, 23 en 30 mei gratis kennisma-
ken met deze spannende en gezel-
lige sport. Een mooi aanbod om sa-
men met anderen een prettige mid-
dag te hebben, en u krijgt nog een 
kopje koffie ook! Wilt u meer we-
ten over de activiteiten van Spel en 
Sport voor jonge en oudere senio-
ren, kijk dan op www.spelensport-
drv.nl of bel met 06 21 918 353. Be-
wegen is goed voor iedereen!
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Op de foto van links naar rechts: Boven: Sander, Vince Sem Luca, Ciaran, Ya-
nick, Tibor en Rens.Onder: Mees, Daan, Mats, Frans-jozef, Luca en Jaiden

Hertha D1 Kampioen
Vinkeveen - Op een niet zo maar 
gewone dinsdagavond behaalden 
de kleine grote helden van Hertha 
D1 hun kampioenschap in de twee-
de klasse. In een rechtstreeks duel 
werd op het nieuwe kunstgrasveld 
de strijd aangebonden met directe 
concurrent FC Breukelen D1.
Het werd een spannend duel met 
een 2-0 voorsprong bij rust maar FC 
Breukelen kwam na rust nog langs-
zij. 2-2. Maar met de absolute wil 
om te winnen werden de ruggen 
gerecht en scoorde Ciaran Green uit 
een penalty onder absolute hoog-
spanning de winnende. 3-2. En dan 

ben je dus een hele grote. En daar-
mee lieten zij de kampioensschaal 
met een gouden rand in Vinkeveen 
bezorgen omdat zij deze competitie 
géén wedstrijd hebben verloren. 
Dus was het feest op Herthanello en 
bleek ook het spik splinter nieuwe 
clubhuis een prima verblijf om de 
champagne te ontkurken, muziek 
te maken en de spelers te huldi-
gen met stuk voor stuk dik verdien-
de medailles.
Wat een TEAM en wat een Toppers 
die Hertha NOOIT maar dan ook 
NOOIT meer zullen vergeten. En an-
dersom natuurlijk.

Clinic bij de Veenlopers
De Ronde Venen - Vereniging De 
Veenlopers organiseert binnenkort 
een clinic van 9 weken, die je voor-
bereidt om 5 of 10 km achter elkaar 
te kunnen hardlopen. Deze clinic zal 
door gediplomeerde trainers wor-
den begeleid. De 5-10 km clinic zal 
starten op donderdag 28 april om 
19:30 uur. De kosten van deze cli-
nic zijn 42,50. Verzamellocatie hier-
voor is de Ontspanningsweg 1 in 
Mijdrecht (zij-ingang van Optisport). 
Wil je meer gaan bewegen en lek-
ker buiten bezig zijn samen met an-
dere enthousiaste (beginnende) lo-
pers, meld je dan aan voor deze cli-
nic op de website van De Veenlo-
pers onder het kopje Inschrijfformu-
lier Voorjaarsclinic. De clinic-deel-

nemers kunnen als zij door willen 
gaan met hardlopen zich aanvul-
lend inschrijven voor onze 10-week-
se najaarsclinic voor 5-10-16,1 km 
als voorbereiding van de Zilveren 
Turfloop welke start op 1 september 
2016. De Zilveren Turfloop, die ook 
georganiseerd wordt door De Veen-
lopers, zal worden gehouden op 6 
november. Maar na de clinic vast lid 
worden van de meest gezellige loop 
vereniging in de omgeving is na-
tuurlijk ook een optie die een aan-
tal vorige clinic deelnemers ook ge-
daan hebben. Binnenkort zal er ook 
nog een andere clinic starten in sa-
menwerking met Yakult. Deze clinic 
is gericht op mensen die willen be-
ginnen met lopen of net begonnen

Laatste ronde Hartenvrouw
Regio - De laatste zitting van de 
laatste ronde alweer bij BC Har-
tenvrouw. Wij spelen van septem-
ber t/m april dus het seizoen is bij-
na afgelopen. Volgende week ein-
digen we met de feestelijke slot-
drive. Maar deze week eerst nog de 
laatste puntjes op de i voor de top-
pers en de laatste krachtsinspan-
ning voor wie nog een plaatsje wil-
de stijgen bij de rest van de dames. 
Dat pakte in de A als volgt uit. He-
lemaal los zijn Bep Verleun & Hans 
Warmenhoven, ze sloten het seizoen 
af met een formidabele 65,97%, Re-
fina van Meijgaarden & An van der 
Poel 59,72% en ook een mooie sco-
re voor Reina Slijkoord & Trijnie Jan-
sen 56,60%. De eindstand in de A 
lijn Tini Geling & Paula Kniep op 
de eerste plaats door steeds maar 
steady te scoren, op twee Refina 
van Meijgaarden met partner, door 
de mooie score van vandaag legden 
Bep Verleun & Hans Warmenhoven 
beslag op de derde plaats. Dan over 
naar de B. Ook Inge Dyrbye & Thea 
Stahl hadden er zin in en scoor-
den 65,28% op toch wel wat pro-
centen gevolgd door de nummers 
2 Ted Brand & Alice Oostendorp 
59,38 en op drie Josephine Krugers 

& Bets van de Berg 53,82. Gefelici-
teerd dames met de mooie percen-
tages. De eindstand in deze ronde 
in de B. Eerste zijn Inge Dyrbye & 
Thea Stahl met een gemiddelde van 
57,04%, tweede Froukje Kraaij & An-
neke van der Zeeuw en derde An-
net Roosendaal & Rini Tromp. Mooi 
gedaan dames. Waar in de A lijn de 
eerste 6 paren een gemiddelde heb-
ben tussen de 52,81 en 53,74% was 
de winst in de B afgetekend met bij-
na 3% verschil. De wedstrijdcom-
missie berekent tijdens het reces 
wie de kampioenen in de A en B 
zijn en deze dames worden in sep-
tember gehuldigd. De feestcommis-
sie heeft de einddrive al voorbereid. 
In de komende weken wordt al het 
materiaal weer schoongemaakt en 
de kaarten vervangen. De dames 
die hand- en spandiensten voor de 
club hebben gedaan worden be-
dankt met een gezellige koffieoch-
tend. Er zijn helaas wat dames die 
gaan stoppen, maar er staan ook 
weer nieuwe leden te trappelen. 
Wij hebben altijd plaats op de in-
vallerslijst. U kunt bellen met San-
dra Raadschelders voor informatie 
0297569910 of mailen naar harten-
vrouw2015@gmail.com

Klaverjassen bij Legmeervogels
Regio - Aanstaande vrijdag 29 april 
is het al weer zover, het is dan de 
laatste vrijdag van de maand april. 
En wat betekent dit dan? Inderdaad, 
op de laatste vrijdag van de maand 
is het weer klaverjasavond bij Leg-
meervogels, sportpark Randhoorn 
te Uithoorn. Het klaverjassen, begint 
om 20.00 uur. Wilt u niet klaverjas-
sen? Ook dan bent u van harte wel-
kom op deze laatste vrijdag van de 
maand. Het aantal niet klaverjasser, 
wat gezellig aan de bar zit, is bijna 
net zo groot als het aantal deelne-
mers aan het klaverjassen. Ook de 
niet klaverjassers kunnen mee ge-
nieten van de heerlijke hapjes wel-

ke geserveerd worden en beschik-
baar zijn gesteld door slagerij Bader, 
Zijdelwaardplein te Uithoorn. Op de 
laatste vrijdag van de maand maart 
waren er totaal 48 klaverjassers. 
Mogelijk breken wij deze maand het 
record aantal deelnemers en komen 
wij uit op 52? Dit zou zomaar kun-
nen. Nog even het speelschema. Er 
worden 4 rondjes van 16 spellen ge-
speeld. Er is geen tombola en geen 
competitie. Elke avond staat op zich. 
Na de laatste ronde is er gelijk de 
prijsuitreiking. Mogen wij ook U ver-
welkomen op vrijdag 29 april/ Dit 
kan als deelnemers of gewoon ge-
zellig aan de bar. 

Arna & Gerda op de slem 
tour bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 21 april start-
te de 1e zitting van de 5e compe-
titieronde bij de Amstel Bridge-
club. Deze laatste competitieronde 
zal dit keer uit 5 zittingen bestaan. 
Eind mei begint de zomerstop en 
donderdag 5 mei wordt er niet ge-
bridget. Nadat Jan iedereen weer 
prettig spel had gewenst gingen de 
bridgers aan de slag. 
In de B-lijn boden Arna & Gerda bij 
twee spellen klein slem. Heel bij-
zonder want een slem kan niet vaak 
worden gespeeld. Bij spel 5 bo-
den en maakten ze 6 sans, wat dit 
paar 88% opleverde, want ook Riet 
& Wim hebben dit contract gebo-
den en gemaakt. Bij spel 14 boden 
ze echter als enigen 6 schoppen en 
maakten zelfs +1. Dit leverden Ar-
na & Gerda een score van 100% op! 
Hoewel ze geen eerste plaats in de 
B-lijn veroverden, mag dit wel even 
vermeld worden. Mooi gedaan da-
mes. De andere paren behaalden 
bij dit spel allemaal wel 6 schoppen, 
maar boden dit contract niet uit. 
Verder werd er door Miep & Made-
lon in deze lijn uitstekend gespeeld. 
Aan tafel 1 behaalden ze maar liefst 
een gemiddelde score van 93,75% 
door o.a. een 3 ruitencontract ge-
doubleerd te maken. Maar voor-
al spel 17 leverden hen een enorm 
aantal punten op. Daar lieten deze 
dames Coby & Joop 4 ruiten gere-
doubleerd spelen. Dit contract ging 
4 down en dat waren 1600 punten 
voor Miep & Madelon! 

A lijn
In de A-lijn kwamen Wies & Mar-
the bij spel 28, door opdrijving van 
de tegenpartij en een heel ongelij-
ke verdeling, in een 6 harten-con-
tract terecht. Dit klein-slemcontract 
werd natuurlijk gedoubleerd, maar 
ging slechts 1 down. Het leverde dit 

paar toch 80% op, omdat er voor de 
tegenpartij een 4 schoppencontract 
inzat. Ook Leny & Jeannet kwamen 
bij spel 17 in een klein slem contract 
terecht, maar door een biedver-
gissing. Dit 6 sans contract ging 4 
down. Dat was een 0% score helaas, 
waar hun tegenstanders Aja & John 
blij mee waren. Er zat bij dit spel niet 
meer in dan 4 harten en dan moest 
het nog goed worden afgespeeld! 
Wim & Ria speelden deze ochtend 
weer bedreven en scoorden van de 
24 spellen 6 keer 100%. Ze werden 
dan ook eerste in de A-lijn.
Alleen tegen Leny & Jeannet had 
dit paar het lastiger. Zij hebben het 
door Wim & Ria geboden 2 sans 
contract 4 down gespeeld. Dat was 
de enige 0 voor dit sterke paar. Ook 
Corrie & Bibet scoorden 6 keer 
100%, maar daar stond 4 keer een 
0% score tegenover. Up en down 
dus, maar zij kwamen toch mooi op 
de 2e plaats te staan! 

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn  
1. Wim & Ria  59.17%
2. Corrie & Bibet 58,33%
3. Ciny & Hetty  57,92%

B-lijn
1. Miep & Madelon 64,06%
2. Riet & Wim 61,98%
3. Greet & Nel  59,38%

Lid worden van deze donderdag-
ochtendclub? Gezellige bridgers die 
een beetje kunnen spelen zijn van 
harte welkom. Wij helpen iedereen 
en spelen in twee lijnen. Bel onze 
secretaris telefoon 0297-564729 of 
kom gewoon een keer kijken in het 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan. 

Spannende wedstrijd 
CSW - Buitenveldert
Wilnis - Het was afgelopen za-
terdag een koude en vooral nat-
te zaterdagochtend. De Wilnisse D1 
speelt vandaag in eigen huis tegen 
Buitenveldert. Omdat de tegenstan-
der een blauw tenue draagt, speelt 
CSW om verwarring te voorkomen 
niet in het traditionele rood-blauw, 
maar in het rood-zwart. Onder toe-
ziend- en vakkundig oog van trai-
ners Jay en Bram en leider Ronald 
zijn de jongens er fysiek en men-
taal klaar voor om de wedstrijd in 
te gaan. Het wordt een spannen-
de wedstrijd waarin beide teams 
goed aan elkaar gewaagd zijn. CSW 

speelt goed en sterk maar ook het 
team van Buitenveldert knokt voor 
een doelpunt. Het op- en neer gol-
vend spel gaat tot kort voor het 
eindsignaal gelijk op. CSW kwam 
op voorsprong, maar Buitenvel-
dert voerde de druk hoog op. De De 
spanning was groot en een penal-
ty voor de tegenstanders gaf uitein-
delijk de doorslag en de strijdlustige 
thuisclub moest het hoofd buigen. 
Het was een mooie wedstrijd waar 
veel strijd werd geleverd. De man-
nen van de D1 kunnen met opgehe-
ven hoofd het veld verlaten!
Foto: sportinbeeld.com

Argon in slotminuut langs 
Voorschoten
Mijdrecht - In een zeer moeizame 
wedstrijd heeft Argon in de laatste 
minuut de zege veilig kunnen stel-
len. Na een 0-0 ruststand waarin 
Voorschoten feller en meer beleving 
toonde kwam Argon in het vervolg 
op een 1-0 achterstand. Na een ro-
de kaart en drie wissels kwam Ar-
gon in de slotfase toch nog goed te-
rug en boog het de achterstand als-
nog om in een 1-2 winst.

Rood
In de eerste helft viel er weinig te 
genieten voor de Argonaanhang, 
Voorschoten was feller en troefde 
Argon menigmaal af. En echte kan-
sen konden er eigenlijk niet worden 
opgetekend. Na tien minuten alweer 
de vierde hoekschop voor Argon, 
het schot van Jesse Loenen werd 
door een verdediger van Voorscho-
ten uit de doelmond geschoten. Ge-
lijk daarna een uitval van de gasthe-
ren maar de gevaarlijke situatie die 
voor het Argondoel ontstond kon 
maar net met enig geluk worden 
uitverdedigd. Vervolgens werd er 
een vrije trap van Floris Mulder door 
doelman Stefan van der Niet tot 
hoekschop verwerkt. Een vrije trap 
aan de andere kant van Jim Van der 
Krogt werd doorgekopt maar pre-
cies in handen van Romero Anto-
nioli. Een kwartier voor rust kon er 
nog één kansje voor Argon worden 
genoteerd. Een poging van Ian van 
Otterloo werd geblokt en in de re-
bound kwam de bal bij Jesse Stange 
maar die schoot wel hard maar ook 
naast. In minuut veertig kreeg Jas-
per Werkhoven door scheidsrechter 
Spaans rood voorgetoverd. Werkho-
ven speelde zuiver de bal maar de 
aanvaller van Voorschoten liet zich 
vallen. Scheidsrechter Spaans twij-
felde wel even maar doorzag het 
acteertalent van deze speler niet en 
wees resoluut naar de stip. Van der 
Krogt mocht van elf meter mikken 
maar was blijkbaar toch geschrok-
ken van deze buitenkans: hij schoot 
ver naast. In de slotminuut nog een 
vrije trap voor Voorschoten maar de 
verdween hoog over.

Ommekeer
In de tweede helft werd Bas Pel ver-
vangen door Cyrano Morrison en 
leek het spel van Argon iets meer 
aanvallender te worden. Maar eerst 
moest Argon na een kwartier nog 
een tegendoelpunt slikken. Wou-
ter Pen werd even vrijgelaten en 
mocht van dichtbij uithalen, Anto-
nioli was kansloos en het doelpunt 
was eigenlijk niet onverdiend 1-0. 
Even later kwam Voorschoten goed 
weg toen een vrije trap van Floris 
Mulder door Stange bij de tweede 
paal werd ingekopt, echter keeper 
van der niet kon net zijn hand ach-
ter de bal krijgen. Daarna twee ster-
ke acties van Argondoelman Rome-
ro Antonioli, eerst plukte hij de bal 
van de schoen van een aanvaller die 
op hem af kwam en twee minuten 
later haalde hij een schot van Lars 
Verlaan uit de bovenhoek. Daar-
na paste coach Loenen in het laat-
ste kwartier twee wissels toe, verde-
diger Christiaan Winkel werd naar 
de kant gehaald voor de aanval-
lender ingestelde Aldelhamid Rida 
en Fernando Piqué nam de plaats 
in van Ian van Otterloo. Piqué zette 
gelijk zijn specialiteit als vrije trap-
penspecialist in. Een vrije trap van 
hem werd door keeper Van der Niet 
met moeite tot hoekschop verwerkt. 
De hoekschop werd vervolgens 
door Cyrano Morrison over gekopt. 
Even daarna ontsnapte Jesse Stan-
ge aan zijn verdedigers en haalde 
hard uit 1-1. Voorschoten ontsnap-
te nog toen een hoekschop van Pi-
qué met enig geluk door de keeper 
onschadelijk werd gemaakt. Maar in 
de laatste minuut moest Voorscho-
ten toch buigen. Cyrano Morrison 
werd neergehaald en Piqué plaatste 
zich achter bal. Een diagonaal schot 
vanaf links buiten het strafschop-
gebied werd onhoudbaar tegen het 
net gejaagd. 1-2. Vlak daarna floot 
scheidsrechter Spaans voor einde. 
Een overwinning op het nippertje 
en daar was men bij Argon zeer blij 
mee. Zaterdag komt Forum Sport uit 
Voorschoten bij Argon op bezoek. 
Foto:sportinbeeld.com 

CSW MA1 op koers voor 
de titel
Wilnis - Aan het begin van het sei-
zoen hebben de meiden van CSW 
MA1 zichzelf twee doelen gesteld: 
Een leuk en gezellig team hebben 
én kampioen worden. De stappen 
naar het eerste doel werden al vroeg 
in het seizoen gezet. Niet dat het re-
sultaat zomaar aan kwam waaien, 
integendeel.
Daar moest wel hard voor gewerkt 
worden. Voor, tijdens en na de trai-
ningen, bootcamps, spinning ses-
sies, maar vooral in de derde helft 
op de zaterdagen in de oergezellige 
CSW kantine. 
En zo ontstond een sfeer in het team 
die tot en met vandaag de dag pri-
ma is te noemen en die zomaar de 
basis kan zijn voor het behalen van 
de tweede doelstelling: kampioen 
worden. Lang durfden de meiden 
daar alleen maar op te hopen, maar 
nu de goede resultaten mede dank-
zij de positieve sfeer en keihard trai-
nen aan blijven houden, wordt die 
hoop ineens realiteit. 

In de wedstrijd tegen Sc Buitenvel-
dert MA1, die afgelopen zaterdag 
op het programma stond, kon op-
nieuw een stap in de goede richting 
worden gezet. Met dank aan een 
ontketende voorhoede, een onver-
moeibaar middenveld en een ach-
terhoede die stond als Fort Knox 
werd de club uit Amsterdam met 
5-0 weggevaagd. Met deze klinken-
de uitslag blijft de ongeslagen sta-
tus van de meiden van CSW - 8 ge-
speeld, 23 punten - gehandhaafd. 
En omdat naaste concurrent Geu-
zen Middenmeer MA1 onverwacht 
verloor van ‘t Gooi worden de kam-
pioenskansen ineens wel heel re-
eel. Het team uit Wilnis heeft de be-
slissing nu in eigen hand. Met nog 4 
wedstrijden te gaan én een winning 
mood moet dat haast niet fout meer 
kunnen gaan. Het zou een prestatie 
van formaat zijn waarmee promo-
tie van de 1e klasse naar de Hoofd-
klasse een feit is. Meiden... heel veel 
succes toegewenst!

E8 Argon houdt het 
spannend
Mijdrecht - De spelers van de E8 
kregen dit weekend de kans het 
kampioenschap binnen te halen. 
Daarvoor moest wel eerst gelijk ge-
speeld of gewonnen worden van de 
nummer van de competitie. Voor de 
winterstop is het team al gepromo-
veerd. Het kampioenschap zou een 
fantastische afsluiting zijn van het 
eerste jaar in de E. Het team heeft 
snelle aanvallers, goede middenvel-
ders en een ontzettend goede ver-
dediging. Met keeper Tivor heeft 
de tegenstander het elke wedstrijd 
weer moeilijk. Mauro, de jongens 
van de E8 missen je, heel veel be-
terschap! De jongens begonnen ge-
spannen aan de wedstrijd.  Ze kre-
gen binnen een paar minuten direct 
twee doelpunten tegen en hadden 

moeite om hun eigen spel te spelen. 
In de rust kwam hun geblesseer-
de teamgenootje Mauro aanmoe-
digen. Dit hielp enorm, want na de 
rust kregen ze kans na kans. Alleen 
de doelpunten wilden niet vallen. 
Tien minuten voor het eind van de 
wedstrijd scoorde Ali Hamsa de 1-2. 
Dit gaf moed voor een stevig eind-
offensief, maar helaas bleek het niet 
genoeg voor een gelijkspel of een 
overwinning. Nog even geen kampi-
oen, maar nog wel steeds op de eer-
ste plaats in de competitie! Petrick 
en Debbe, als coaches mogen jul-
lie trots zijn op dit team. Jan Burg-
graaf, ontzettend fijn dat je de jon-
gens dit jaar hebt getraind, op naar 
het kampioenschap in de volgende 
wedstrijd ! Foto:sportinbeeld.com
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Daar begint het feest op dinsdagavond 
26 april  om 19.30 uur met het traditi-
onele penalty schieten bij CSW. Ben je 
minimaal 15 jaar dan kun je proberen te 
scoren bij een van de vijf beste keepers 
van CSW. Er wordt gestreden om de G 
Brouwer Bokaal. Inschrijven kan dins-
dagavond vanaf 19.00 uur
Woensdag begint het feest in Wilnis zo-
als elk jaar: vanaf 8.30 uur de muzikale 
rondgang en optocht van versierde fi et-
sen door Wilnis dorp. Rond 9.15 komt de 
gezellige stoet dan aan bij het voorma-
lige gemeentehuis in Wilnis dorp waar 
de Koningsdag offi cieel wordt geopend 
door de burgemeester en wethouders.
Van 10.00 tot 12.00 is er de kindervrij-
markt in de Dorpsstraat. Let wel op: bij 
deze vrijmarkt mogen alleen kinderen 
hun waar verkopen.
Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen alle 55 
plusser weer terecht in de Schakel voor 
een gezellige oranje borrel.
Vanaf 14.00 uur  barst het echte feest 
los, waarbij de kinderen feest kunnen 
gaan vieren in het Speelwoud. Natuur-
lijk zijn er weer de oer gezellige Oud Hol-
landse spelletjes, maar er zijn ook gro-
te attracties, er water lopen, springkus-
sen enz., enz.
Voor de volwassenen wordt er van  14.00 
tot 20.00 uur  in ditzelfde speelwoud, er 
tijdens deze kinderspelen ook gezorgd. 
Er is gezellige muziek en je kunt er ge-
nieten van een hapje en/of een drank-
je. Alle 18 jarige krijgen een polsbandje, 
dus neem je ID mee.

Ook in Mijdrecht  start het feest op 26 
april om 19.00 uur bij sportverenging Ar-
gon met penalty schieten. Dit jaar voor 
jongens en meisjes, in verschillende 
leeftijdsklasse. Inschrijven vanaf 18.00 
uur. Ook is er natuurlijk ook op dinsdag-
avond de lampionnen  optocht. Vanaf 
20.45 uur verzamelen bij het Raadhuis-
plein en vanaf daar gaat de optocht, on-
der begeleiding van muziek, richting de 
Hoofdweg bij het Argonterrein , voor de 
offi ciële opening door de burgemeester 
en een groots vuurwerk.

Woensdag 27 april 
Rommelmarkt: van 8.00 tot 13.00 uur in 
het dorp.
Oranje parade: start 11.00 uur in de 
Raadhuislaan. Het is de bedoeling dat 
je een prachtige optocht creëert met 
prachtig verklede mensen en versierde 
fi etsen en karren. VIOS loopt voorop en 
de prachtige optocht gaat dan vrolijk lo-
pen naar het feestterrein aan Windmo-
len. De drie mooiste versierde karren , 
fi etsen of mensen ontvangen een prijs. 
Van 12.00 tot 18.00 uur worden er weer 
diverse sport- en spelactiviteiten geor-
ganiseerd voor de jeugd. Je vind er o.a. 
springkussens, aquabootjes, schminken, 
kinderboerderij enz., enz. Voor de oude-
ren is er passende muziek en een hap-
je en drankje. Natuurlijk is er in het dorp 
vanaf 14.00 uur weer van alles te bele-
ven op het Raadhuisplein. Gezellige mu-
ziek, een drankje, een hapje. Deze festi-
viteiten duren tot 20,00 uur

Optocht versierde fi etsen: 9.15 uur ver-
zamelen  in de Mr van de Meerendonk-
straat. De optocht vertrekt om 9.30 uur 
naar HSV. 

Voetbaltoernooi 3 tegen 3: Jongens en 
meisjes van 6 tot en met 14 jaar, uit de 
Hoef kunnen hieraan meedoen. Het is 
de bedoeling dat je je eigen team sa-
menstelt en een naam geeft. Je zorgt 
zelf voor een teamshirt en een leider. 
Er wordt gevoetbald in een opblaasba-
re boarding op het handbalveld. Het be-
gint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 
12.30

Kinderspelen en creativiteit:
Als altijd zijn er weer vele spelen voor 
de kinderen. Ook is er natuurlijk een 
springkussen. Na het spelen is ook nog 
van alles te doen op het creatieve vlak. 
Dit alles begint om 10.30 uur tot 12.30 
uur. Bij slecht weer vindt dit alles plaats 
in de Springbok.

Dinsdagavond 26 april en woensdag 27 april is het in de verschillende kernen van De Ronde Venen weer veel te doen rond de verjaardag van onze Koning Willem 
Alexander. Vorige week hadden we reeds het complete programma van Vinkeveen in de krant staan. Deze week de programma's van Wilnis, de Hoef en Mijdrecht.
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Regio Medaille turnen 
voor GVM’79
Mijdrecht - Zaterdag 23 april was 
de regio finale voor de turnsters D1 
en D2. Maar liefst zes turnsters had-
den zich geplaatst voor deze wed-
strijd in Culemborg. Naar wat mooie 
omleidingen door het weiland heen 
kwamen we aan in een turnhal. 
Meteen de eerste wedstrijd was Isa 
de Jong aan de beurt. Isa maak-
te zich zorgen om de handstand op 
de balk maar dat was nergens voor 
nodig.
Een mooie handstand en een kop-
rol zorgde voor een goed cijfer! Bij 
de prijsuitreiking mocht Isa naar vo-
ren komen voor een medaille! Een 
mooie prijs en een plaats bij de dis-
trict finale. Rosalien Sjarifudin deed 
in de tweede wedstrijd haar oe-
fenstof op D1 niveau. Trots als een 
pauw was ze op haar mooie flikflak 
op vloer. Ook ophurken op de brug 
lukte haar goed. Dat Rosalien lenig 
is bewees ze op balk toen ze haar 
evenwicht moest bewaren. Haar 
been kwam zo hoog dat ze in de 
spagaat op de balk stond! Rosalien 
behaalde maar liefst 49,292 punten 
in totaal. 

Sprong
Tijdens de derde wedstrijd van de 
dag sprong Lisa Nieuwkoop de 
trainster in de armen. Nog nooit was 
het op een wedstrijd gelukt maar dit 
keer lukte het haar om op de balk 
te blijven staan met een radslag! 
Wauw! Lisa turnde heel netjes wat 

haar een reserve plaats voor de dis-
trict finale opleverde! 
Tess van Vugt zat samen met Lisa in 
een groepje en maakte een mooie 
overslag over de kast. Helaas had 
Tess wat pech op de balk en liet ze 
daar een hoop puntjes liggen. On-
danks dat herpakte Tess na een val 
op balk haar oefening en maakte 
de oefening zonder wiebels af. Tess 
zorgde voor een goede sfeer tijdens 
het wachten en de meiden hadden 
veel lol. Met een bloem en diploma 
behaalde zij de 25e plaats. 

Sprong
De laatste wedstrijd mochten Karlijn 
Hoornweg en Lynn van den Bosch 
aan de slag. De sprong van Karlijn 
ging vandaag wat minder goed dan 
gewoon maar ze maakte het hele-
maal goed met haar vloer oefening. 
Mooi strak turnde zij haar oefening 
op de vierkante vloer. De vloer oefe-
ning van Lynn ging erg goed. Lynn 
heeft een oefening op muziek en 
deed alles netjes in het ritme. Op 
sprong ging Lynn voor een overslag 
over de pegasus waarbij ze mooie 
hoogte en verte had. Beide dames 
turnde met veel plezier en dat staat 
bij ons voorop! De 26e plaats was 
voor Karlijn en de 23e plaats voor 
Lynn.Van de trainster kregen de 
turnsters van vandaag een mooie 
bloem. Wat zijn wij trots dat zij deze 
wedstrijd mochten meedoen. Nu op 
naar de District finale!

Open dag bijToer Trim 
Club de Merel
De Ronde Venen - Zondag 1 mei 
houdt TTC de Merel weer een open 
dag. Hebt u een racefiets en wilt u 
meer gaan fietsen? Misschien wel 
in groepsverband? Kom dan naar 
de open dag van TTC de Merel op 
zondag 1 mei. Iedereen is welkom: 
jong en oud, mannen en vrouwen, 
hardrijders en recreatieve fietsers. 
Voor iedereen is er een geschik-
te groep om mee te fietsen. Hebt u 
nog geen helm? TTC de Merel heeft 
helmen beschikbaar om te lenen. 
TTC de Merel, de fietsvereniging in 
De Ronde Venen, wil het toerfiet-
sen in groepsverband meer promo-
ten, daarom houden wij open dag. 
Bezoekers aan de open dag krijgen 
informatie van ervaren toerfietsers 
over de vereniging, ze krijgen tips 
over het racefietsen en het fietsen 
in groepsverband. Daarnaast geeft 
de vereniging de mogelijkheid vrij-
blijvend mee te fietsen in een groep 
ervaren toerfietsers. 

De open dag wordt gehouden op 
zondag 1 mei en begint om 8.30 uur. 
U wordt ontvangen met een kop-
je koffie, waarna er rond 9.00 uur 3 
groepen zullen vertrekken. Ook na 
afloop van de rit krijgt u iets te drin-
ken aangeboden. Om 9.00 uur star-
ten er 3 verschillende groepen fiet-
sers. Groep 1 rijdt 60 km met een 
snelheid van ongeveer 30 km/uur, 
Groep 2 rijdt 50 km en zal ongeveer 
27 km/uur aanhouden, Groep 3 rijdt 
50 km met een snelheid rond 25 km/
uur. Locatie: Eetcafé de Schans, 
Uitweg 1 Vinkeveen

Leuk om te weten
Elke zondagochtend is er een fiets-
tocht in groepsverband. Elke don-
derdag fietst er een seniorengroep.
In de zomertijdperiode wordt ook op 
woensdagavond in groepsverband 
gefietst. Kijk voor informatie over de 
fietsvereniging op de website: www.
ttcdemerel.nl

Meisjes Hoflandschool voetbalkampioen!

Mijdrecht - De meiden van groep 6 
van de Hoflandschool hebben voor-
afgaand elke woensdagmiddag ge-
traind onder leiding van coach Le-
onie Dominguez. Tijdens de trainin-
gen was de inzet super en vorm-
de de meiden al een echt team. De 

eerste wedstrijd tegen de Pijlstaart-
school werd overtuigend gewon-
nen met 4-0, waaronder prachtige 
doelpunten van Annemijn en Mi-
la O. Wat een super begin! Daarna 
wonnen de meiden alle poulewed-
strijden met 3-0, 2-0 en nog een 

keer 3-0. Florianne hield haar doel 
schoon en dat betekende 1e van de 
poule met een hoog doelsaldo. Door 
naar de kwartfinale tegen Vlinder-
bos 1. Een beetje nerveus begonnen 
de meiden, maar al snel groeide het 
vertrouwen en werd de wedstrijd 

uiteindelijk gewonnen door de Hof-
landschool. De halve finale tegen de 
Driehuis school was niet makkelijk, 
gelukkig hielpen Michelle en Emmy 
goed mee in de verdediging en ein-
digde de wedstrijd in een gelijkspel. 
Dat betekende...penalty’s! Jeetje 
wat spannend, de zenuwen gierden 
bij alle meiden door het lijf. De laat-
ste en beslissende penalty werd ge-
nomen door Renee (die zowel keep-
te als penalty’s nam) en hij zat erin. 
Yes! Finaleplaats! De finale tegen de 
Willespoort wonnen de meiden met 
2-0, goede verdediging door Raou-
an en Vera en het middenveld werd 
knap bemand door Mila DC en Chi-
raz. Door een geweldig enthousias-
me en teamwork werden deze kan-
jers kampioen van de Ronde Venen. 
Een memorabele dag en wat een in-
zet van Chiraz, Raouan, Annemijn, 
Mila O, Renee, Michelle, Vera, Em-
my, Florianne en Mila DC. Toppers!
Op 18 mei spelen spelen deze kan-
jers voor het regio kampioenschap 
in Achterveld. 

Links duo competitie kampioenen Oscar Riehl en Hugo Gons. Rechts 1e team 
kampioen 3e klasse Ellie van Senten (tevens clubkampioen), Rian van de 
Most, Margit de Koning, Stephan Schel

Twee Vitac teams kampioen en 
Ellie van Senten Clubkampioen!
De Ronde Venen - Maar liefst twee 
teams van de Vinkeveense tafelten-
nisvereniging Vitac zijn kampioen 
geworden in de voorjaarscompetitie.
Zowel het 1e team in de 3e afde-
lingsklasse alswel het team wat in 
de duo competitie uitkomt hebben 
geen enkele wedstrijd verloren en 
zijn geëindigd met een record aan-
tal winstpunten.
Het 1e team bestaande uit Ellie van 
Senten, Margit de Koning, Rian van 
de Most en Stephan Schel wist al-
le tien wedstrijden met gemak naar 
zich toe te trekken.
Alleen de naaste concurrent De 
Vaart uit Linschoten bleek iets ster-
ker te zijn maar ook daar werd zo-
wel in de thuis- als in de uitwedstrijd 
van gewonnen met respectievelijk 
7-3 en 6-4. Ellie van Senten heeft 
in al deze wedstrijden maar 1 par-
tij verloren en is daardoor topscoor-
der in de poule met maar liefst 23 
overwinningen uit haar 24 enkel-
partijen. De andere spelers uit dit 4 
mans/vrouwen team staan op ver-
dienstelijke percentages van tussen 
de 70% en 80% overwinningen. Het 
kampioenschap betekent promo-
tie naar de 2e klasse waar het team 
ook in de vorige najaarscompetitie 
uitkwam. De uitdaging is nu om na 
de lange zomer ervoor te zorgen dat 
het team zich dit keer kan handha-
ven in deze klasse. 

Spannend
\Ook het team wat in de 4e klasse 
duo competitie uitkomt,bestaande 
uit Hugo Gons en Oscar Riehl heeft 
het kampioenschap ongeslagen 
binnengehaald. Van de naaste con-
current ZTTV uit Zeist werd in de 
uitwedstrijd knap met 5-0 gewon-
nen na de spannende thuis ontmoe-
ting die in 3-2 winst eindigde. Een 
knappe prestatie wat promotie naar 
de 3e klasse oplevert! Het 2e team 
van Vitac heeft zich kunnen hand-
haven in de 5e klasse met een ver-
dienstelijke 3e plek. 
Ter afsluiting van het seizoen werd 
afgelopen vrijdag gestreden voor 
het clubkampioenschap in de Willis-
tee. Gestart werd met een vierkamp 
en een vijfkamp waaruit de num-
mers 1 en 2 zich konden plaatsen 
voor de allesbeslissende vierkamp. 
Op diverse tafels werd titanenstrijd 
geleverd en was er mooi tafelten-
nis spel te bewonderen. Uiteindelijk 
wisten Ellie van Senten, Margit de 
Koning, Rian van de Most en Step-
han Schel zich te plaatsen voor de 
finale vierkamp. Ook daar werd on-
derling veel strijd geleverd en waren 
er vele spannende partijen te aan-
schouwen. Ellie van Senten bleek 
toch overduidelijk de sterkste te zijn 
door van alle drie de concurrenten 
te winnen en is de terechte Vitac 
clubkampioen 2016! 

CSW E2 kampioen
Wilnis - Na een erg zware eerste 
helft van het seizoen, ging het na 
de korte winterstop gewoonweg 
fantastisch. Tot de wedstrijd van 16 
april 2016 werden alle wedstrijden 
met zeer ruime cijfers gewonnen. 
De kampioenen van dit seizoen wis-
ten er 68 in te schoppen en kregen 
slechts 1 doelpunt tegen. Het kam-
pioenschap was al binnen toen er 
voor de vorm nog wel een spannen-
de uitwedstrijd moest worden ge-
speeld tegen de E2 van De Vecht in
Loenen aan de Vecht. Nadat al-
le spelers zich hadden omgekleed 
kon de wedstrijd beginnen. Na goe-
de pas van Rody, keerde de keeper 
een knap schot van Jens waarna Ja-
ri de score opende. De heren van 
De Vecht lieten dit niet op zich zitten 
en vielen daarna sterk aan. Binnen 
enkele minuten stond het 1 - 1. Na 
een goed genomen hoekschop door 
Chris werd de bal veroverd door de 
Loenense heren, maar door goed 
verdedigend werk van Marijn werd 
deze aanval aanvankelijk verijdeld.

Doelpunt
Helaas werd er na een zeer lange 
spurt van de beste speler van de te-
genstander prachtig door hem ge-

scoord. Na de 2 - 2 werden er door 
onze heren nog enkele kansen on-
benut gelaten, waarna dezelfde 
aanvaller de score op 3 - 2 zette. 
De scheidsrechter blies op zijn fluit 
voor de rust. Keeper Nikodem dook 
na de rust de goede hoek van
het doel in, redde knap en kreeg 
hierna een penalty tegen die hij
prachtig stopte. De volgende kans 
was voor Moos die na een goede 
voorzet van Kik de bal hard op de 
lat schoot. Het zat onze heren he-
laas niet mee deze zaterdag, want 
direct hierna ging er weer een bal 
het CSW-doel in.
Na een goed genomen hoekschop 
door Robin werd het 4 - 3. De wed-
strijd was dus nog niet gespeeld. 
Na meer goede kansen voor CSW, 
die helaas onbenut bleven, werd de 
eindstand 5 - 3. Ondanks de teleur-
stelling was er champagne voor het 
sterrenteam. Na aankomst in Wilins 
was het feest bij CSW, want onder 
luid gejuich en met het bekende lied 
“We are the champions” dat door de 
speakers schalde kwamen de trotse 
heren van de E2 de kantine in. Hier 
volgde na alle felicitaties het ge-
bruikelijke kampioensmaal voor de-
ze kanjers: patat met limonade.

Rabobank en VOKU sponsoren Zilveren Turfloop
Regio - De voorbereidingen voor 
de 26e Zilveren Turfloop zijn afge-
lopen week van start gegaan. Het 
is het grootste sportevenement 
van de Ronde Venen, en staat ge-
pland op 6 november 2016. Ook dit 
jaar kan er gestart worden op ver-
schillende afstanden: 5, 10 en 16,1 
km. Voorafgaand aan de Turfloop 
biedt atletiekvereniging De Veen-
lopers verschillende clinics aan, 
om goed voorbereid aan te start te 
staan. Meer informatie is binnen-

kort te vinden op www.veenlopers.
nl.Zonder sponsors kan zo’n groot 
evenement niet georganiseerd wor-
den en de organisatie kan trots mel-
den dat de Rabobank en VOKU ook 
dit jaar weer hoofdsponsor zullen 
zijn. De Rabobank richt zijn aan-
dacht op de GeZZinsloop waaraan 
afgelopen jaar ruim driehonderd 
kinderen meededen. Scholen kun-
nen zich nu aan aanmelden, de or-
ganisatie biedt lespakketten aan om 
de kinderen te stimuleren meer te 

bewegen en zich voor te bereiden 
op de GeZZinsloop van 1 km door 
het verkeersveilige sportpark. Voku 
is een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in het plaatsen van kunststof WE-
RU kozijnen, dakkapellen, serres en 
tuinoverkappingen. 
Zij sponsoren de recreatie-en wed-
strijdloop, en de naam VOKU zal 
zichtbaar zijn op de startnummers 
van de deelnemers. Sinds vorig jaar 
is de scholierenchallenge dé uit-
daging voor sportieve middelba-

Ook de A lijn kan het bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - En wat kunnen ze dan wel? 
Een zeventiger scoren van zelfs 
75,69%, dat lukte de droomcombi-
natie Frans Kaandorp & Ruud Les-
meister en zette zo de rest van de 
lijn op een lichtjaar afstand. Mie-
ke van den Akker & Lijnie Timmer 
waren de “best van de rest” met 
55,56%, gevolgd door Jan Egbers & 
Ben Remmers met 54,51% en Co-
ra de Vroom & André van Herel met 
53,82%. An & Jan van Schaick en 
Nel & Adriaan Koeleman deelden 
de vijfde plek met voor beide paren 
52,78% en telden zo toch weer mee.
De B- lijn deed het wat minder 
spectaculair met een knappe eerste 
plaats van 66,37% voor Anton Ber-
kelaar & Wil van der Meer. Hier ble-

ven dus wat meer procenten te ver-
delen over en die kans grepen Co-
bie Bruine de Bruin & Trudie Zand-
bergen door met 65,18% als zeer 
goede tweede te eindigen. 

Invalster
Tineke & Frans Beliën finishten met 
57,44% op drie en Anneke Wijmans 
werd door klasse invalster Ria We-
zenberg met 55,95% naar de vierde 
plaats opgestoten. Heleen & Mees 
van der Roest bevestigden de goe-
de indruk van de laatste tijd door 
met 53,87% als vijfde van de zes-
tien paren door te komen. In de C- 
lijn kwamen nu Gerda van Liemt & 
Els van Wijk in de schijnwerpers met 
een prima 65,28% als eerste.

Ook Lidy Krug & Debora van Zant-
wijk traden in het voetlicht met een 
zestiger van 63,54% als tweede. An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers ondervonden wat meer tegen-
stand, maar de 57,64% was ruim ge-
noeg om derde te worden. Adrie 
& Ko Bijlsma kwamen op vier uit 
met 53,82% en bleven zo Ada van 
Maarseveen & Rob Bakker net voor 
die op 53,47% uitkwamen. Na de-
ze enerverende avond volgen twee 
weken rust door dat de konings-
dag en de dodenherdenking ach-
terelkaar op een woensdag vallen. 
De laatste avonden van deze ron-
de worden van af 11 mei voortge-
zet. Wilt u nog aanhaken, kom den 
spelen bij Bridgeclub De Legmeer. 
Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in Dans & Party centrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. 
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 0297 567458.

re scholieren. Ze lopen in teamver-
band mee in de 5km wedstrijd. De 
organisatie is druk bezig alle mid-
delbare scholen in de regio te be-
trekken bij deze challenge.  Alle in-
formatie over de Zilveren Turfloop 
is terug te vinden op de website: 
www.zilverenturfloop.nl
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Veenland turnsters Emma en 
Robyn turnen regiofinale!
De Ronde Venen - Op zaterdag 
werd in Culemborg de regiofina-
le voor de turnsters van de D1 en 
D2 gehouden. Voor Veenland had-
den zich officieel 4 turnsters zich 
geplaatst, maar helaas gingen No-
ra en Jasmijn op vakantie en turnen 
alleen Emma en Robyn deze wed-
strijd.
Emma turnde in de eerste ronde 
haar wedstrijd. Ze begon goed op 
brug met een mooie oefening. Op 
balk kon ze de zenuwen nog net in 
bedwang houden en bleef na een 
flinke wiebel toch nog staan, het 
kussengevecht op de balk heeft ef-
fect gehad. Helaas op vloer ging het 
even mis. Emma turnde de arabier 
kaats en je zag aan haar gezichtje 
dat ze het niet meer wist en daar-
door miste ze de twee loopspron-
gen en dat levert gelijk 2 punten af-
trek op. Gelukkig herstelde Emma 
zich weer op sprong en bleek ze uit-
eindelijk op plaats 19 geëindigd te 
zijn. Maar Emma je hoort toch maar 
mooi beste turnsters van de regio al 
iets om hartstikke trots op te zijn.
In de tweede ronde mocht Robyn, 
die als reserve gelukkig nog mee 
mocht doen, haar wedstrijd tur-
nen. Robyn begon een beetje wie-

belig op balk en moest helaas met 
de koprol eraf. Op vloer turnde Ro-
byn een mooie oefening maar was 
te snel klaar en had niet in de gaten 
dat ze de radslag vergat wat haar 
kostbare punten heeft gekost. Op 
sprong liet ze twee prachtige hand-
stand platvallen zien en ook op brug 
een mooie oefening. Robyn eindig-
de op een 23ste plaats. Ook Robyn 
kan trots zijn dat ze toch de regiofi-
nale heeft mogen turnen.
Nog drie finales te gaan, op 21 mei 
divisie 6 turnsters, 28 mei districtfi-
nale divisie 5 en op 18 juni toestel-
finales.

Externe wedstrijd 
schaakjeugd Denk en Zet
De Ronde Venen - Vrijdag 22 april 
werd op de thuislocatie De Boei in 
Vinkeveen de één na laatste wed-
strijd van de jeugdclub competi-
tie voor de Schaakbond S.G.S. ge-
speeld Denk en zet D1 tegen Leus-
den D1. Er moesten 2 partijen ge-
speeld worden één keer met witte 
en een keer met de zwarte stukken. 
We speelden met 4 spelers en een 
wisselspeler. 

1e Partij 
Bord 1 Arnout van der Veen. Arnout 
laat zien waarom hij op het eer-
ste bord zit. Al vrij vroeg in de par-
tij weet hij 2 pionnen van de tegen-
stander te winnen. Vervolgens ziet 
de tegenstander een Paard zet over 
het hoofd, waardoor Arnout met het 
Paard een Toren kan winnen. Zijn 
tegenstander is daardoor zo van 
slag, dat het 3 zetten later mat ach-
ter de paaltjes is, 1-0 voor de Denk 
en Zetters.
Bord 2 Marije Koster. Marije vergeet 
in het begin van de partij een Toren 
te slaan van haar tegenstander. Ver-
volgens schaakt Marije heel rustig 
verder en weet met goed spel een 
aantal pionnen van haar tegenstan-
der te slaan. Met 4 pionnen voor-
sprong in het eindspel lijkt de partij 
beslist. Maar door de nodige tijds-
druk en een slim Dame offer van 
haar tegenstander werd het pat en 
moest Marije genoegen nemen met 
ieder een ½ puntje, ½-½
Bord 3 Onne Heijsteeg. Onne wist 
zijn partij snel te winnen. Met een 
goede combinatie van een Dame en 
het Paard was het een snelle winst 
voor Onne 1-0 voor Denk en Zet.
Bord 4 Guang van den Bosch. 
Guang komt met een Paard verlies 
uit de opening. Het lijkt daarmee 
een lastige partij te gaan worden. 
Maar door goed combineren van 
stukken en een beetje geluk weet 
Guang zijn pion te promoveren tot 
Dame. Vervolgens was het Guang 

die de partij tot een goed einde weet 
te brengen 1-0. 

2e Partij 
Bord 1 Arnout, ook deze partij komt 
Arnout goed uit de opening. Door 
een goede ontwikkeling van zijn 
stukken ziet het er goed uit. He-
laas zag hij wel een vrije pion over 
het hoofd, die zijn tegenstander met 
veel plezier van hem overnam. In het 
middenspel gaat het vervolgens fout 
voor Arnout. Hij verliest een aantal 
stukken en komt dit niet meer te bo-
ven, 0-1 voor Leusden. 
Bord 2 Marije kwam in de ope-
ning een pion achter te staan. In 
het middenspel komt ze sterkt te-
rug. Ze wint een Paard, waardoor 
ze een stuk voor staat. Helaas zag 
Marije over het hoofd dat haar te-
genstander ook een stuk kon win-
nen, waardoor het weer gelijk werd. 
Door sterk spel van haar tegenstan-
der werd Marije haar Koning in het 
nauw gedreven. Helaas kon ze op 
een gegeven moment geen kant 
meer op. Mat was het gevolg, 0-1 
voor Leusden.
Bord 3 Boet van Beest die gewisseld 
heeft met Onne. Boet zou Boet niet 
zijn als hij het herdersmatje niet ge-
probeerd heeft. Zijn tegenstander 
zag dit te laat, waardoor Boet bin-
nen 5 zetten de partij al gewonnen 
had,1-0 voor Denk en Zet.
Bord 4 Guang komt goed uit de 
startblokken met een Paard tegen 
een Toren. Vervolgens staat het na 
het middenspel weer gelijk. In het 
eindspel kan Guang zijn tegenstan-
der met 2 vrije pionnen niet tegen-
houden. Helemaal niet als Guang 
zijn Dame en Toren verliest. Vervol-
gens wordt het een moeilijke missie. 
Guang verliest de partij, 0-1 voor 
Leusden. Uitslag tweede ronde 1-3 
voor Leusden. Einduitslag 4½-3½ 
een mooi resultaat voor de Denk 
en Zetters. De partijen waren span-
nend en de tijd werd goed gebruikt. 

Frank van Schaik driebanden-
koning toernooi
Regio - Afgelopen weekend werd 
in cafe de Merel te Vinkeveen  de 
strijdt aangegaan wie er als  win-
naar van het Regionaal driebanden 
toernooi (64 deelnemers ! )van bil-
jartclub D.I.O. van de tafel met het 
groene laken  met de meeste pun-
ten en de hoofdprijs , een tv,  naar 
huis zal gaan.
Na de zaterdag  stond 1 man aan 
de leiding nl. Frank van Schaik met 
8 punten uit 4 wedstrijden  en als 
tweede Bert Dijkshoorn met 6 pun-
ten, Carlos van Oosterom en Thijs 
Hendrikx met 5 punten uit 4 wed-
strijden, Eduard van Heuven 4 pun-
ten gevolgd door Bas Krabbendam 
en Jan Eijsker op 2punten en Paul 
Huzemeier 0 punten .  

Zondag
Dus nog van alles mogelijk op de 
zondag. Na de laatste wedstrijd  was 
de stand als volgt.  De laatste plaats 
was  voor  met  4 punten Bas Krab-
bendam alles mislukte deze dagen 
Bas 7de werd Paul Huzemeier met 
4 punten,en Jan Eijsker ook met 4 
punten  6e en niet goed gespeeld, 
5de met 7 punten Thijs Hendrikx die 
dus niet in de gewenste vorm was 
om de titel te pakken , vierde met 7 
punten werd Carlos van Oosterom ,  
als prima derde Bert Dijkshoorn met 
8  punten, als tweede Eduard van 
Heuven  met ook 8 punten die zijn 
inhaal race te laat inzette om Frank 
van Schaik van de eerste plaats af te 
houden  ook dus met 14  punten de 
beste door alle partijen te winnen .

Allerbeste
Al met al was Frank dus de allerbes-
te van het toernooi van Biljartclub 
D.I.O. van het jaar 2016,geen enke-
le partij verloren  en over het hele 
toernooi een moyenne gespeeld te 
hebben van 0,510.De kortste par-
tij in het toernooi nl 12 caramboles 
in 8 beurten was van Jan Eijsker,de 

hoogste serie was van  Edu-
ard van Heuven nl.6 caramboles .                                                                                                                                                
De prijzen waren dit jaar weer gran-
dioos , dankzij de sponsoring van 
Restaurant De Haven Herenweg 
276 3645 DX Vinkeveen .Na een 
woord van dank aan iedereen die 
een steentje  aan dit toernooi heeft 
bijgedragen werden de prijzen uit-
gereikt door voorzitter Peter Drie-
huis van biljartclub D.I.O . Zonder 
sponsors is het toch lastig een der-
gelijk groot toernooi te organiseren,  
onze hartelijke dank daarvoor.D.I.O. 
en Cafe de Merel kunnen terug kij-
ken op een prima georganiseerd 
toernooi. Herman Turkenburg ,Bert 
Dijkshoorn en Gijs v.d.Neut van 
D.I.O. waren de grote organisato-
ren achter dit gebeuren , dit is aan 
hen wel toevertrouwd. en  een goe-
de motivatie om in 2017 opnieuw 
het toernooi te organiseren.Belang-
stelling voor biljarten zowel  dames 
en heren  op de dinsdag (B.J.C. de 
Merel) of donderdag avond (B.J.C.  
D.I.O.) ? neem kontakt op met Cafe 
de Merel Arkenpark MUR no 43 te 
Vinkeveen tel. 0297-263562 of email 
thcw@xs4all.nl wij kunnen nog en-
kele spelers en/of speelsters ge-
bruiken voor zowel de interne com-
petitie als de ronde venen compe-
titie.

Atlantis B1 heeft een 
Super Zaterdag
De Ronde Venen - Op zaterdag 23 
april moest de door TTC Projecten 
gesponsorde Atlantis B1 afreizen 
naar Rijnsburg om een wedstrijd te 
spelen tegen Madjoe B1. Niet al-
leen deze competitiewedstrijd stond 
op het programma, ook een team-
uitje stond die dag op de planning. 
Het was erg vroeg voor de aspiran-
ten van Atlantis, namelijk: 8:30 ver-
zamelen. Desondanks was iedereen 
op tijd aanwezig om fris en fruitig op 
reis te gaan naar Rijnsburg. 
Hoewel iedereen op tijd was, bleek 
de shirtjes tas verdwenen. Vakan-
tieganger Anna was met haar hoofd 
al op de vakantiebestemming waar-
door ze was vergeten de sponsor-
shirts in te leveren. Gelukkig heeft 
Atlantis nog reserve shirts en werd 
het probleem snel opgelost.
Eenmaal aangekomen in Rijnsburg 
kon Atlantis zich voorbereiden op 
de wedstrijd. Sam, Dennis, Nina en 
Zoe begonnen in de aanval. De eer-
ste verdediging bestond uit Sander, 
Jurjen, Amber en Ilona. Het bleef 
erg lang 0-0. Tot op een gegeven 
moment de gevaarlijkste heer van 
Madjoe twee mooie afstandsscho-
ten er in schoot. De 2-0 achterstand 
werd snel goed gemaakt door twee 
mooie acties van Sander, 2-2. Uit-
eindelijk was de ruststand 3-3.

Rust
In de rust kregen de spelers van At-
lantis B1 tips om het gelijkspel om 
te buigen naar een overwinning. De 
wens om dit om te buigen kwam in 
eerste instantie helaas niet uit. In-
tegendeel, de ploeg uit Mijdrecht 
keek ineens tegen een 6-3 achter-
stand aan. Toen ging de knop om 
bij Atlantis. Als eerst maakte Den-
nis met een mooi afstandsschot de 
aansluitingstreffer, 6-4. Vervolgens 
wist invaller Fay de 6-5 te maken. 
Daarna kreeg Sander een vrije bal 
die hij erg fraai afmaakte.
Het was weer een gelijkspel. In feite 
stond het gelijk, maar mentaal stond 
Atlantis op voorsprong. Dit werd 
werkelijkheid toen Dennis met een 
mooi afstandsschot de eindstand 
bepaalde, 6-7. 
Dolblij trad Atlantis B1 van het veld 
af. Ze hadden karakter getoond en 
hebben zich terug gevochten in de 
wedstrijd. De overwinning smaak-
te extra lekker omdat ze dit kon-
den vieren met het teamuitje op de-
zelfde avond. De B1 heeft de zater-
dag goed afgesloten door lekker te 
eten en gezellige spelletjes te doen. 
Men wil niet dat ik de uitslag van 
de spelletjes vertel, maar ook deze 
werden met 1 punt verschil gewon-
nen door…

VIOS - Spektakel in 
een nieuw jasje
Mijdrecht - Wat een spektakel was 
het in sporthal de Phoenix. Muziek-
vereniging VIOS presenteerde haar 
programma’s voor het komende sei-
zoen. Met een nieuw en modern re-
pertoire, gave wedstrijdshows door 
de meiden van TwirlPower, een 
spannende ruimtereis van het oplei-
dingsorkest, de presentatie van het 
project op de Proostdijschool en de 
première van de nieuwe taptoeshow 
“Past & Present” liet VIOS zien dat 
zij na ruim 115 jaar niet alleen voor-
uitgang nastreeft, maar ook daad-
werkelijk boekt.

Nieuwe locatie
Waar VIOS vrijwel altijd haar pre-
sentatie in de Meijert gaf, is enige 
tijd geleden het idee opgevat om de 
presentatie in een sporthal te orga-
niseren. Hier komen de verschillen-
de afdelingen vanwege de ruimte 
beter tot hun recht. VIOS is name-
lijk geen traditionele statische fan-
fare maar een geëngageerde Show- 
& Marchingband met een groep fa-
natieke wedstrijdtwirlsters. Door-
dat de Meijert eind vorig jaar door 
brand werd verwoest, is dit idee in 
een stroomversnelling geraakt en 
dankzij de goede samenwerking 
met sporthal De Phoenix kon VIOS 
al dit jaar de Seizoenspresentatie in 
nieuwe stijl uitvoeren.

Seizoenspresentatie
Stipt om twee uur begon het pro-
gramma met een optreden van de 
Show- & Marchingband. Met een 
korte mars-exercitie kwam de band 
het veld op waarna het openings-
nummer “Up town funk” werd ge-
speeld. Dit werd gevolgd door een 
welkomstwoord van Tambour-maî-
tre John Mayenburg en een prach-
tige uitvoering van het nummer 
“Creep” van de Britse rockband Ra-
diohead. Met het dynamische slag-
werknummer “New Basics 2.0” mar-
cheerde de band het veld af. Na dit 
openingsgeweld was het tijd voor 
het TwirlPower-duo Melissa en San-
ne. Zij lieten hun nieuwe wedstrijd 
show “Spinnen” aan het publiek 
zien. Ondanks dat deze show pas 
enkele weken af is, zijn de meiden 
begin april op de eerste wedstrijd 
van het seizoen al gelijk gepromo-
veerd naar de volgende klasse. Dit 
belooft veel goeds voor de rest van 
het seizoen. Het publiek Was laai-
end enthousiast en liet dit met een 
luid applaus blijken.

Scholenproject
Hierna was het tijd voor de eind-
presentatie van het scholenpro-
ject dat de afgelopen maanden op 
de Proostdijschool is uitgevoerd. De 
groepen 4 en 5 hebben in 10 we-
ken tijd de basisbeginselen van het 
spelen op trombone en trompet ge-
leerd. Onder leiding van instructeur 
Erik van der Heijden lieten zij horen 
wat er in korte tijd zoal mogelijk is. 
Na het spelen van een eigen stuk 
sloot ook de Show- & Marching-
band aan en gezamenlijk speelden 
zij vervolgens het nummer: “Play-
ing together, so much better!”. Ver-
volgens ontvingen alle kinderen een 
oorkonde om daarna voor de laatste 
keer met de band op te treden.

Jubilaris
Toen was het moment aangebro-
ken waarop Adri Kolenberg in het 
zonnetje gezet werd vanwege 40 
jaar lidmaatschap! Zo’n mijlpaal 
wordt natuurlijk gevierd en na het 
overhandigen van de bijbehoren-
de speld van de bond, bloemen en 
cadeau werd natuurlijk het “lang 

zal hij leven” gespeeld. Met het 
zwoele “Killing me Softly”, het up-
tempo slagwerknummer “Back to 
Gadd” en het swingende popnum-
mer “Blurred Lines” gaf de Show- & 
Marchingband een voorproefje van 
de muziek en show bij de komende 
straatoptredens. Als laatste voor de 
pauze waren de TwirlPower heksjes 
van ensemble B aan de beurt. Deze 
4 stoere meiden liet zien dat je ook 
met een kleine groep een superleu-
ke show kunt op het thema “Hek-
sen” kunt maken. De dametjes za-
ten zeer goed in hun rol en ook de 
figuren met de baton zaten al goed 
in de vingers. In de pauze werden, 
onder het genot van een drankje, de 
lootjes voor de verloting verkocht. 
De prijzen, veelal door De Ronde 
Veense bedrijven belangeloos ter 
beschikking gesteld, konden aan 
het einde van de middag van de rij-
kelijk gevulde prijzentafels worden 
opgehaald.

Na de pauze
Met het nummer “Some nights” 
werd het tweede deel van het pro-
gramma afgetrapt. Vervolgens was 
het de beurt aan de toekomst van 
de vereniging. De kinderen uit het 
opleidingsorkest namens ons mee 
op een ruimtereis naar de maan. 
Met een zelf geknutseld ruimte de-
cor, een heuse raket, twee dappe-
re knuffeldieren en “kindje” Judith 
werd het een spannende reis. Van 
het opstijgen met de raket tot het 
aankomen op de maan, alles werd 
muzikaal verbeeld door de leerlin-
gen van het opleidingsorkest. On-
danks dat de raket een aantal ke-
ren flink uit koers raakte liep het uit-
eindelijk toch nog goed af. Binnen 
TwirlPower doet Sanne dit seizoen 
op de wedstrijdvloer ook een solo-
show. 

Op spannende muziek veroverde zij 
met het thema “Zorro” de bezoekers 
en liet zij zien wat voor complexe 
technieken er allemaal mogelijk zijn 
met de baton.  De slagwerkgroep 
van VIOS probeert bij elk concert 
iets extra’s te brengen. Ondanks 
dat deze winter volledig in het te-
ken stond van het instuderen van 
de nieuwe taptoeshow was het toch 
ook dit jaar weer gelukt. Het gevoe-
lige nummer “Forrest Gump Theme” 
werd ten gehore gebracht waarbij 
een hoop van het vaste instrumen-
tarium was ingewisseld voor effect-
instrumenten. Twirlteam A presen-
teerde vervolgens hun nieuwe wed-
strijdshow. Op muziek van de film 
“Pirates of the Caribbean” werd een 
heuse piratenstrijd uitgevochten 
waarbij de batons over en weer vlo-
gen. Een stoere show voor een stoe-
re groep! Ook zij hebben met de-
ze piratenshow op de eerste wed-
strijd van het seizoen hoge punten 
gescoord. Als de dames zich zo blij-
ven ontwikkelen dan zou deelna-
me aan het Nederlands Kampioen-
schap aan het einde van dit seizoen 
zomaar mogelijk kunnen zijn!

Nieuwe taptoeshow
Vervolgens was het moment suprê-
me aangebroken voor de leden van 
de Show- & Marchingband: de pre-
sentatie van de nieuwe taptoe show 
“Past & Present”. Vanaf eind septem-
ber is er wekelijks keihard gewerkt 
aan de opvolger van de succesvol-
le CSI-show, waarmee de groep vo-
rig jaar tijdens het ODSC in Assen 
promoveerde. Met een spetteren-
de opening op het nummer Hap-
py kwam de groep op waarna het 
slagwerk het overnam met de be-

kende beat van “We will rock you”. 
Na de officiële aankondiging knal-
de de ene na de andere hit van de 
vloer af. Met nummers als “Waiting 
for Godot”, “Conga” van de Miami 
Soundmachine, “Let it Go” uit de 
Disney hitfilm Frozen, “Radioactive” 
van Imagine Dragons, “Laat me” van 
Ramses Shaffy, om uiteindelijk weer 
met “We will Rock You” af te sluiten, 
Dit alles werd nog eens gecombi-
neerd met flitsende showfiguren en 
-effecten. VIOS heeft een show met 
muziek voor alle leeftijden, waar-
mee Taptoe-minnend Nederland er 
weer een top-act bijheeft!

Finale
Nadat de muzikanten even kort op 
adem waren gekomen was het al-
weer tijd voor de finale. Alle deelne-

mers kwamen nog één keer het veld 
op waarna het publiek, de vrijwilli-
gers, het kader, de sponsoren en le-
den werden bedankt. Speciaal dank 
ook voor “voice-over” Roy Spraak-
man, die het programma op zijn ka-
rakteristieke wijze aan elkaar praat-
te. Mocht u dit spektakel gemist 
hebben, kom dan gerust eens kij-
ken bij, of nog beter loop mee met, 
één van de vele andere evenemen-
ten zoals de Lampionnenoptocht 
op 26 april ’s avonds om 9 uur van-
af het Raadhuisplein en de Oranje-
parade op 27 april om 11 uur van-
uit de Raadhuislaan. Ook een aan-
rader, de set-presentatie van dweil-
orkest DORST op 1 mei in het VI-
OS-clubgebouw aan de Windmolen 
en natuurlijk de taptoe Mijdrecht op 
25 juni.



Mijdrecht - Droog weer, een 
mooi versierd schoolplein en 
vrolijke kinderen in het oranje. 
De koningsspelen 2016 begon-

nen met een gezond koningsont-
bijt van de Jumbo. Om 9.30 uur 
was de centrale opening op de 
speelplaats. “Hupsakee“  heette 

dit jaar het lied en iedereen deed 
de dans enthousiast  mee. Daar-
na barstten de koningsspelen 
los. De kleuters waren vrolijk be-

zig met oudhollandse spelletjes 
op de speelplaats. Voor groep 3 
tot en met 8 waren er geweldige 
workshops: Moderne dans door 

Joyce Aarsman, korfbal door Pe-
tra Taal, taekwondo door Bas 
Bokkes, breakdance door Build 
YaSkills, tennis door CTO ten-

nisschool en bowlen bij bow-
lingcentrum Mijdrecht. Iedereen  
kijkt terug op een fijne, gezelli-
ge en vooral sportieve ochtend.

De HoflanDscHool en De eenDracHt

vieren samen De koningsspelen
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