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De Ronde Venen - Op vrijdagoch-
tend 24 april deden de peuters van 
kdv de Klimboom, Wilnis mee met de 
koningsspelen! Alle kindjes mochten 
in hun oranje shirt komen, kregen een 
geschminkt kroontje en oranje nagels. 
Op het plein waren allerlei spelletjes 
te doen zoals koekhappen, blikgooien 
en spijkerpoepen. Na het smullen van 
een oranje slagroomsoes was de spel-
letes ochtend weer voorbij.
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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

De samenstellers van de tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog, samen met leden van het Comité 40-45: v.l.n.r. 
Piet Grundmann, Guus Stein, Floor Groenendijk, Kees van Ankeren, Mieke van der Linden-Baljet, Piet Kroon en Her-
man van Soest

Nederland 70 jaar geleden bevrijd
Tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog
Wilnis - Op 4 mei gedenkt Neder-
land de gevallenen uit met name 
de Tweede Wereldoorlog; op 5 mei 
wordt de bevrijding van de Duitse 
nazi-overheersing gevierd. Dat is dit 
jaar precies 70 jaar geleden, een ju-
bileumjaar. Ter gelegenheid daar-
van houdt het Comité Herdenking 
1940-1945 Wilnis een ruim opge-
zette tentoonstelling over de Twee-
de Wereldoorlog in Verenigingsge-

bouw ‘De Roeping’ naast de NH-
Kerk aan de Kerkstraat 12 te Wil-
nis. De tentoonstelling, waarin de 
gebeurtenissen in De Ronde Venen 
een prominente plaats innemen, is 
als een ‘drieluik’ samengesteld door 
de Wilnissers Herman van Soest, 
Floor Groenendijk, Piet Kroon en 
Guus Stein die mede namens Mie-
ke van der Linden-Baljet de gebeur-
tenissen in relatie tot de oorlog met 

Japan in herinnering brengt. Door 
omstandigheden kan Mieke zelf 
niet bij de tentoonstelling aanwezig 
zijn. Piet Kroon laat het gebeuren 
rond de Vickers Wellington zien en 
Herman van Soest en Floor Groe-
nendijk richten hun aandacht op 
de oorlog in Nederland en die in De 
Ronde Venen. 

(Vervolg elders in deze krant)

Koningsdag De Ronde Venen:

Droog, drukbezocht en heel gezellig
De Ronde Venen - Zoals bijna ie-
der jaar was ook dit jaar Koningsdag 
in De Ronde Venen een gezellig fes-

tijn. In Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 
en in De Hoef hadden de diverse 
vrijwilligers weer prachtige feestpro-

gramma’s in elkaar gezet, waar jong 
en oud zich mee konden vermaken. 
Voor meer info zie elders in dit blad.

Acht inwoners benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau
De Ronde Venen - Acht inwoners 
uit De Ronde Venen hebben vrij-
dag 24 april een Koninklijke Onder-
scheiding gekregen. Allen zijn be-
noemd tot Lid in de Orde van Oran-

je-Nassau. Bij zeven van hen wer-
den de lintjes opgespeld door bur-
gemeester Maarten Divendal tij-
dens een feestelijke bijeenkomst in 
De Vijf Bogen in Baambrugge. Een 

inwoner van Vinkeveen kreeg zijn 
onderscheiding uit handen van de 
burgemeester van Amsterdam. 

(Vervolg elders in deze krant)

De Ronde Venen - Burgemeester 
en wethouders van gemeente De 
Ronde Venen zijn zeer teleurgesteld 
in de provincie. In het Program-
ma van Eisen voor de aanbesteding 
van het busvervoer blijkt een passa-
ge toegevoegd die een rechtstreeks 
busverbinding onmogelijk maakt. 
Dit in tegenstelling tot eerdere do-
cumenten en ondanks een toezeg-
ging van gedeputeerde Van Lunte-
ren. Het college van De Ronde Ve-
nen heeft de provincie dringend 
verzocht om de eis te laten verval-
len die een rechtstreekse bus met 
Utrecht onmogelijk maakt. In de de-
fi nitieve versie van het Programma 
van Eisen is nu de passage opgeno-
men: ‘Breukelen-Utrecht (lijn 130) 
Afspraken tussen Provincie Utrecht 
en NS bepalen dat rechtstreekse 
bussen tussen enerzijds Breukelen 
(en de gemeente De Ronde Venen) 
en anderzijds Utrecht via de A2 niet 
zijn toegestaan’.
“Ik heb met gedeputeerde Van Lun-
teren afgesproken dat hij een recht-
streekse buslijn niet zou tegen-
houden als wij de behoefte zou-
den aantonen”, zegt een teleurge-
stelde verkeerswethouder Aldrik 
Dijkstra. “Maar nu heeft de provin-
cie achter onze rug om een eis op-
genomen wat dit onmogelijk maakt. 
Zo ga je als overheden niet met el-
kaar om.” Wethouder Dijkstra is er 
zich van bewust dat de gedeputeer-
de vond dat de behoefte hard moest 
worden aangetoond. “Toen er nog 
een rechtstreekse lijn was, zaten de 
bussen naar Utrecht helemaal vol. 

Dit toont voor mij al voldoende de 
behoefte aan. Maar oké. Wij zijn met 
veel enthousiasme een enquête ge-
start. Een buslijn is gewoonweg te 
belangrijk voor onze inwoners en 
ondernemers.” Dat blijkt ook wel uit 
de reacties: meer dan duizend men-
sen hebben de enquête al ingevuld. 
Voordat de resultaten echter kun-
nen worden gebruikt, heeft de pro-
vincie het voor busmaatschappijen 
onmogelijk gemaakt om een recht-
streekse lijn aan te bieden. “On-
ze inspanningen voor beter open-
baar vervoer krijgen zo geen eer-
lijke kans”, aldus Aldrik Dijkstra. 
Naast dit aspect stoort het burge-
meester en wethouders ook dat de 
provincie foutieve informatie ver-
strekt. De provincie beweert dat ze 
afspraken heeft met de NS. Daarom 
mag er geen buslijn naar Utrecht rij-
den. Wethouder Dijkstra: “Terwijl we 
in november nog een brief van de 
provincie hebben gekregen dat er 
geen afspraken zijn. De provincie 
heeft als uitgangspunt dat de markt 
weet wat de reiziger wil. Ik zou zeg-
gen: sluit dan een rechtstreekse 
bus naar Utrecht niet uit. Laat het 
over aan de busmaatschappijen.” 
Dijkstra sluit af: “We blijven strijden 
voor een beter openbaar vervoer. Ik 
roep alle inwoners nogmaals op de 
enquête in te vullen. Zo maken we 
samen een vuist naar de provincie.” 
Op www.derondevenen.nl vindt u 
een link naar de vragenlijst. U kunt 
de enquête ook invullen via https://
nl.surveymonkey.com/r/utrecht-
streeks.

Provincie Utrecht maakt 
rechtstreekse bus naar 
Utrecht CS onmogelijk

Bevrijdingsfeest in Wilnis

Kindermiddag 
bij Jumbo
Vinkeveen – Vanmiddag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur is er bij 
Jumbo in Vinkeveen een ge-
zellige kindermiddag met een 
balonnenclown. Zaterdag a.s. 
Nog meer gezelligheid. Een 
draaiorgel en voor ieder kind 
een gratis suikerspin

Inloopochtend 
Senioren in 
Bibliotheek
Mijdrecht - Op 20 april vond 
de eerste inloopochtend voor 
senioren plaats in Bibliotheek 
Mijdrecht .Deze inloopochten-
den organiseert de Bibliotheek 
samen met Tympaan - De Baat. 
Er is twee keer per maand een 
inloopochtend ; op één van die 
ochtenden wordt een bepaald 
thema belicht. Op 20 april wa-
ren twee ambtenaren van de 
gemeente DRV aanwezig om 
te vertellen over de verande-
ringen in het Sociaal Domein. 
Op 18 mei zal Nel Verhoek van 
Tympaan-De Baat aanwezig 
zijn. Zij zal dan e.e.a vertellen 
over het project “Levensboek” 
: het optekenen van uw levens-
verhaal. De inloopochtenden 
zijn inspirerend, gezellig en in-
formatief. Iedereen is welkom : 
u hoeft geen lid te zijn van de 
Bibliotheek. Kijk voor meer in-
formatie op onze site : http://
www.bibliotheekavv.nl/actu-
eel/agenda-senioren.html 

Koningsspelen 
bij de Klimboom

Geen krant?
0297-581698

Wilnis - In Wilnis is het feesten na Koningsdag 
nog niet voorbij. Zij vieren voor jong en oud 
ook het feit dat we 70 jaar geleden zijn bevrijd. 
De festiviteiten starten op vrijdag 1 mei. Hier-
onder vindt u alle activiteiten op een rij: 

Vrijdag 1 mei 
19.30-21.00 uur: Penaltyschieten bij CSW. 
Penalty schieten voor personen vanaf 15 jaar 
op de bekende CSW-keepers. Ook dit jaar wordt er weer gestreden om 
de prachtige G. Brouwer Bokaal. Gerrit Brouwer verricht de aftrap en 
het commentaar wordt verzorgd door Peter van Leeuwen. Inschrijven 
kan vanaf 19.00 uur in de CSW-kantine.
 
Dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag
08.55 uur: Aankomst lopers gemeente De Ronde Venen uit 
 Wageningen met de fakkel bij de Ontmoetingskerk 
 in de Dorpsstraat
09.00 uur:  Burgemeester steekt bevrijdingsvuur aan 
10.00-17.00 uur:  Tentoonstelling 40/45 in ’de Roeping’ door 4/5 comité 
 en Herman van Soest
10.00 uur:  Bevrijdingsloop voor de jeugd (4 t/m 12 jr) in het dorp. 
 Start bij het bevrijdingsvuur, hoek Raadhuisstraat/
 Dorpsstraat
Dorp is tussen 10.00-12.00 uur geheel afgesloten.

12.00-14.00 uur:  Een brunch in de Dorpsstraat ter hoogte van 
 ‘de Buurvrouw’
14.00-18.00 uur:  Diverse activiteiten in de Dorpsstraat, foute bingo, 
 stoelendans en ringsteken
Dorpsstraat is tussen 09.00-19.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer.



Regio - Op zaterdag 2 mel organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een fiets- en wandelvogel-
excursie naar Ruygeborg bij de 
Nieuwkoopse Plassen.
De start van deze excursie is aan de 
rand van Wilnis en via de Groene 
Jonker fietsen we ongeveer 15 km 
naar het nieuwe natuurgebied Ruy-
geborg bij Nieuwkoop. Onderweg 
fietsen we dus dwars door de pol-

ders waarbij we de weidevogels zo-
als baltsende kievieten en grutto’s 
goed kunnen zien. Rond 10.30 uur 
komen we aan bij Ruygeborg om 
daar in het gebied rond te wande-
len. Ook een bezoek aan het bezoe-
kerscentrum van Natuurmonumen-
ten is mogelijk. Mocht u niet kunnen 
of willen fietsen, dan is het ook mo-
gelijk om vanaf 10.30 uur hier aan te 
haken bij de wandeling.
Bijzonder aan Ruygeborg is dat het 
nog in de kinderschoenen staat. Het 
verbindt de Vinkeveense Plassen 
met de Nieuwkoopse Plassen. In dit 
afwisselende landschap met mod-
derige vlakten en rietvelden voelen 
veel verschillende vogels zich thuis. 
Roerdomp, snor en blauwborst ver-
stoppen zich in de rietkragen. Klu-
ten, waterrallen en lepelaars zoeken 
de slikranden op. Gaat u mee op za-
terdag 2 mei! Trek passende kleding 
aan, neem lunch en koffie voor on-
derweg en een verrekijker mee.
Verzamelen: parkeerplaats bij de 
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. En-
schedeweg in Wilnis.
Vertrek: om 8:30 uur per fiets
Terug: rond 15:00 uur.
Kosten: gratis.
Aanmelden: niet nodig.
Als het erg slecht weer is en u wilt 
weten of de excursie doorgaat, kunt 
u contact op nemen met de excur-
sieleider: Catherine van de Graaf 
(06-55715014)
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
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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.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

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

Je zult als kind zwaar gehandi-
capt geboren worden in Afrika. 
Dan ziet je toekomst er niet roos-
kleurig uit. Je ouders schamen 
zich voor je en houden je ver-
borgen in een donker hoekje van 
het huis (of de hut). Het geloof 
wil namelijk dat een gehandicapt 
kind de straf van God is. 
Er zijn westerse organisaties die 
zich om deze kinderen bekomme-
ren. Bijv. het Liliane Fonds maar 
ook de medewerkers – meest-
al medewerksters – van onze sa-
menwerkingspartner in Tanzania . 
de Holy Union Sisters bekomme-
ren zich met hart en ziel om deze 
pechvogels. 
Sr. Adriana, geboren in Engeland 
uit Nederlandse ouders, werkt al 
jaren in Tanzania en is op 78 ja-
rige leeftijd in Dar es Salaam ge-
start met een prachtig project 
voor deze ernstig gehandicap-
te kinderen. Met hulp van spon-
sors uit Engeland, Ierland en Ne-
derland is een dagopvang ge-
bouwd voor zwaar gehandicap-
te kinderen. Zij heeft de ouders, 
meestal de moeders, ervan we-
ten te overtuigen dat je je niet 
hoeft te schamen voor zo’n ge-
handicapt kind en dat het kind 
beter af is met dagelijks verblijf 
in de dagopvang. Deze mentali-
teitsverandering is voor dit pro-
ject gelukt. De moeders komen 
met hun kind dagelijks naar de 
opvang. Daar krijgen honderden 

kinderen fysiotherapie, oefenthe-
rapie en spelen ze buiten in een 
soort speeltuin. Alles onder be-
geleiding van zeer gemotiveerde 
medewerksters. Ook de moeders 
spelen een belangrijke rol en le-
ren hoe zij hun kinderen kunnen 
helpen met fysiotherapie en oe-
feningen. Via OntwikkelingsSa-
menwerking DRV is de aanschaf 
van een bewegingsmachine gefi-
nancierd. Hierop kunnen kinde-
ren bewegingen die zij tot nu toe 
niet kunnen uitvoeren gaan oefe-
nen. Kinderen die voorheen niet 
konden lopen, echt geen stap, lo-
pen bijv. weer! 
Dit alles is prachtig om te zien. 
Het geld voor dit soort voorzie-
ningen groeit ook in Tanzania 
niet aan de bomen. De bevol-
king is arm. U snapt het al! Het 
banknummer van onze organi-
satie vindt u boven deze column. 
Dank u!

Nel Bouwhuijzen

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

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert 
schoolprojecten in Ecuador, Guatamala, Kenia, Nepal, Sri Lanka 
en Tanzania. Daarmee investeren wij duurzaam in de genera-
tie van de toekomst. De komende periode zetten wij ons in voor 
een medisch onderwijscentrum in Kenia. Meer info op www.
sosderondevenen.nl.
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Gehandicapt

Koninklijk lintje mevrouw
D.L. Oskam-Vermeij
Regio - Mevrouw D.L. Oskam-Ver-
meij uit Nieuwveen is vrijdag 24 
april Koninklijk onderscheiden.
In gebouw De Kaleidoskoop kreeg 
zij van burgemeester Frans Buij-
serd de versierselen opgespeld die 
horen bij dat nieuwe lidmaatschap 
in de Orde van Oranje Nassau. Dic-
ky is al bijna 40 jaar vrijwilliger bij 
De Zonnebloem. Ze bezoekt oude-
ren en hulpbehoevenden en helpt 
bij de organisatie van activiteiten. 
Omdat zingen een grote passie van 
haar is, was zij ongeveer 27 jaar ac-
tief lid van het Crescendo Muziek-

theater in Leiden. In meer dan vijf-
tig producties heeft zij belangrijke 
rollen gespeeld, daarnaast was zij 
verantwoordelijk voor kostuums en 
hielp bij het maken van de rekwisie-
ten. Dicky is tegenwoordig lid van 
de Zanggroep Musica in Uithoorn, 
deze groep geeft hoofdzakelijk con-
certen voor ouderen in zorgcentra 
en bij de Zonnebloem.
Ze blijkt nog steeds handig met 
naald en draad te zijn, want ook nu 
maakt en repareert ze de kleding 
voor de zanggroep.
(foto: Johan Piet)

Fiets- wandelvogel-
excursie Ruygeborg

Open Huis bij 
het Johannes 
Hospitium
Wilnis - Op zaterdag 2 mei a.s. van 
11.00 – 13.00 uur staat de deur van 
het Johannes Hospitium De Ronde 
Venen weer open voor belangstel-
lenden.
In het ‘Buurhuis’, gelegen naast het 
hospice, Vossestaart 2 in Wilnis, zul-
len medewerkers en vrijwilligers u, 
onder het genot van een kopje kof-
fie, graag informatie geven over de 
organisatie, de opnamecriteria, de 
zorg aan bewoners en het vrijwilli-
gerswerk. Er is foldermateriaal aan-
wezig en indien gewenst is een 
rondleiding in het hospice mogelijk. 
Wij nodigen een ieder graag uit 
eens een kijkje te komen nemen in 
ons huis, in het hart van de Ronde 
Venen, waarin ons motto ‘Leven met 
aandacht’ voorop staat. Kijk ook op 
onze website www.johanneshospiti-
um.nl of vraag nadere inlichtingen 
via info@johanneshospitium.nl

Reünie zesde klas
Mennonietenbuurtschool 1962

Regio - Deze maand  vond in 
Mijdrecht op de boerderij van Stal 
Bos een reunie plaats van 65-jari-
gen die elkaar nog kenden uit de 
6e klas van de Mennonietenbuurt-
school uit 1962,
De Christelijk Nationale school met 
de bijbel uit de Mennonietenbuurt. 
De eerste reünie was naar aanlei-
ding van het 100 jarig bestaan van 
de school  (1981),
Mieke Warntjes en Lyda Brienen 
hadden de smaak te pakken om de 
school weer te zien en besloten een 
reünie van de klas te gaan organi-
seren. Het bedenken van de na-
men en het vinden van de adres-

sen nam veel tijd, maar de lijst werd 
compleet, en zo kwam de eerste re-
unie in het Trefpunt in Amstelhoek. 
(1983) Bij het napraten over de leu-
ke avond zaten Jacob-Pieter Rij-
laarsdam, Martinel de Lange, Jaap 
Nagtegaal en Lyda Brienen en Mie-
ke Warntjes gezellig aan een tafel-
tje en besloten een clubje te vormen 
om elkaar regelmatig te zien en dan 
later na bijvoorbeeld  10 jaar nog 
eens een reünie te organiseren.
Dat werd de tweede reünie in 
Nieuwkoop met een rondvaart over 
de plas en een maaltijd bij Tijster-
man. (1993).
Het comité bleef jaarlijks één keer 

bij elkaar komen waarbij om de 
beurt iemand gastheer was en de 
echtgenotes er ook bij betrokken 
raakten. En zo werden er weer plan-
nen gemaakt voor de derde reünie, 
en deze werd gehouden in de Meijrt 
te Mijdrecht. (2000).
Helaas moest het comité afscheid 
nemen van Mieke Warntjes die 
na een ziekbed overleed. De vier-
de reünie werd een weerzien in de 
Strooppot in De Hoef met veel ge-
zelligheid en een buffet maaltijd. 
(2010) Ja en dit jaar is/wordt ieder-
een 65 en daarom is dit een mooi 
moment om elkaar als gepensio-
neerde weer te zien en te spreken

Prachtig weer werkt mee 
aan middag uit!
De Ronde Venen - 18 Bewoners 
van de Kom zijn op 21 april een mid-
dag uit geweest met 21 vrijwilligers 
van de NPV (Nederlandse Patiënten 
Vereniging). Iedere bewoner is ge-
vraagd wat hij of zij nog eens wilde 
doen als wij als NPV iemand zouden 
regelen die een middag met hem/ 
haar op zou trekken. Er zijn heel wat 
autoritjes gemaakt. De één wilde 
naar Amsterdam, de ander een rit-
je langs de Vecht, de bollenvelden 
of naar Lage Vuursche. Verschillen-
den gingen naar het strand en Intra 
tuin in Ter Aar was ook erg in trek. 
Een vriendin in Velzen-Noord werd 
bezocht, evenals de zorgboerde-

rij aan de Amstelkade, de Keuken-
hof en het winkelcentrum in Am-
stelveen. Ook zijn er nog bewo-
ners even het dorp in geweest. Bij 
verschillende bewoners thuis heb-
ben vrijwilligers een spelletje ge-
daan. Iedereen heeft zichtbaar ge-
noten. We hadden met z’n allen een 
gezellige afsluiting, Lunchroom TOF 
uit Mijdrecht heeft ons gesponsord 
met een heerlijk koud en warm buf-
fet. Hierbij sloten nog verschillende 
bewoners aan die het niet zagen zit-
ten om weg te gaan, maar die wel 
konden komen eten. Kortom Lunch-
room TOF, bewoners en vrijwilligers 
geweldig bedankt! 
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Kees de Bruijn beste librist
De Ronde Venen - Een goeie bil-
jarter wordt schaars. Ze zeggen de 
jeugd heeft de toekomst, helaas is 
er weinig aanwas voor de moeilijk-
ste discipline, libré. Door omstan-
digheden werd het slechts een klein 
handjevol finalisten. Biljartcafé DE 
MEREL was er klaar voor en had het 
materiaal piekfijn op orde. Om 11.00 
uur gaven de wedstrijdleidsters Aria 
en Lucia het startsein voor de laat-
ste in de reeks persoonlijk kampi-
oenschappen van Biljartfederatie 
De Ronde Venen. 
Het waren Kees de Bruijn, John Vrie-
link, Bert Loogman en Dorus van de 
Meer die onder elkaar de strijd aan-
gingen. Na 2 ronden had elke spe-
ler 2 wedstrijdpunten en werd ie-
dereen met één winst en één ver-
liespartij geconfronteerd. Kees ver-
loor van Bert in 19 beurten. Dorus 
verloor van John in 12 beurten. John 
verloor van Kees in 17 beurten. Bert 
verloor in 32 beurten van Dorus en 
strandde op 2 luttele caramboles. 

De echte finale kon beginnen bij de-
ze gelijke stand. John en Bert kwa-
men ook in een spannende fase te-
recht want in de 20 beurten duren-
de partij kwam Bert in de nabeurt 
tot een remise. De laatste partij was 
tussen Kees en Dorus met het mo-
to “er op of eronder”. Kees liet niets 
aan het toeval over want in slechts 
7 beurten had hij zijn 160 te maken 
punten. Dorus kwam tot slechts 22 
punten en accepteerde dat spor-
tief. Rond 16.00 uur maakte fede-
ratievoorzitter Toine Doezé de uit-
slag bekend en Aria en Lucia reikte 
het edelmetaal en de Rijdes-bloem-
stukken uit.

Een mooie seizoenafsluiting met de 
volgende einduitslag:
1 K. d. Bruijn 4 pnt 9.721 gem.129.855%
2 J.Vrielink 3 pnt. 8.449 gem.128.423%
3 B. Loogman 3 pnt. 4.632 gem.107.786%
4 D. v.d. Meer 2 pnt. 4.275 gem. 98.741%
Kortste partij: Kees de Bruijn 7 beurten
Hoogste serie: Kees de Bruijn 77 caramboles.

De Merel trekt aan het 
langste eind
De Ronde Venen - De laatste 
speelronde ging duidelijkheid ge-
ven in de eindstand. Voor het kam-
pioenschap waren er nog twee kan-
didaten, de Merel/Heerenlux 3 met 
107 punten en de Springbok 1 met 
106 punten daar net achter. De Me-
rel/Heerenlux 3 speelde zijn laat-
ste wedstrijd op maandag terwijl de 
Springbok dat op woensdag moest 
doen. Voor de Merel/Heerenlux 3 
was een 9-0 overwinning genoeg 
voor de titel, elke andere uitslag gaf 
de Springbok 1 nog een kans! 
Hoe verliep de maandag? 
De Merel moest het opnemen te-
gen bekerkampioen de Schans/Lu-
tis ventilatietechniek, dat met een 
hele goede serie bezig is. Een flinke 
uitdaging met uiteraard de nodige 
spanning daar nog eens bovenop. 
Dat leidde ertoe dat de eerste twee 
partijen verloren werden maar in de 
laatste twee partijen werd dat knap 
hersteld, o.a. door Dorus van de 
Meer met de hoogste serie van de 
week (57 caramboles en 51,82%), 
en werd er toch nog met 5-4 ge-
wonnen. Daarmee was het kampi-
oenschap dus nog niet beslist en 
was het afwachten wat de Spring-
bok 2 uit tegen de Merel/Heeren-
lux 2 ging doen. Lukte het hen om 
6 punten te halen? Helaas voor de 
Springbok 1 ging dat feest niet door! 
Krelis van de Linden speelde een 
hele sterke partij en ook Gijs van de 
Vliet liet zich niet van de wijs bren-
gen, beiden wonnen hun partij en 
daarmee was het kampioenschap 
dan ook beslist in het voordeel van 
de Merel. Daar kon zelfs het ster-
ke spel van Michel Bak en Kees de 
Bruijn (kortste partij van de week in 
11 beurten) en de uiteindelijke 4-5 
overwinning, niets meer aan veran-
deren. 
De Merel/Heerenlux 3, vorig jaar 
nog in de nacompetitie, heeft een 
sterk seizoen gespeeld. Zij gaven 
weinig punten weg en dan is een 
kampioenschap een mooie en te-
rechte beloning. Van harte gefelici-

teerd met het kampioenschap, dat 
ook nog eens een extra pareltje is bij 
het 40-jarig bestaan van de Merel!

Onderin
Onderin de 1e divisie ging het er-
om wie de nacompetitie kon ontlo-
pen. De Kuiper/Stee In had zich op 
maandag al veilig gespeeld door uit 
bij Bar Adelhof 2 met 4-5 te winnen. 
De Merel/Heerenlux 1 deed hetzelf-
de door op maandag met 7-2 van 
Stieva/Aalsmeer te winnen. Stie-
va/Aalsmeer werd daardoor afhan-
kelijk van de uitslag van de Merel/
Heerenlux 2 tegen de Springbok 1. 
Die 4-5 uitslag was net genoeg voor 
Stieva/Aalsmeer om ook de nacom-
petitie te kunnen ontlopen. Dan was 
er nog een wedstrijd voor de sta-
tistieken. De Paddestoel 2 verloor 
thuis de laatste wedstrijd met 3-6 
van DIO. Bar Adelhof 1 was vrij en 
moest lijdzaam toezien hoe zij door 
de concurrenten gepasseerd wer-
den.

Nacompetitie.
De eindstand van de 1e en 2e di-
visie laat zien dat Bar Adelhof 1 en 
de Merel/Heerenlux 2 samen met 
de nummers twee en drie van de 
2e divisie, CenS 1 en de Kromme 
Mijdrecht 1 de nacompetitie zullen 
spelen. Dinsdag 28 april en woens-
dag 29 april mogen zij bij de Merel 
onderling uitvechten wie zich hand-
haaft, promoveert of degradeert.
Dat zijn dan echt de allerlaatste 
wedstrijden van het seizoen 2014-
2015. Een seizoen met opnieuw heel 
veel spanning, mooie series, lan-
ge partijen, korte partijen, persoon-
lijke kampioenen in alle categorie-
en. Kortom een heel mooi seizoen, 
vind ik zelf. 

De biljartkeus gaan weer even aan 
de kant en maken plaats voor meer 
zomerse aangelegenheden maar 
daardoor kunnen de keus ook weer 
opgeladen worden voor een nieuw 
biljartseizoen. 

Koningsspelen 
Eendracht en Hofland

Regio - Op vrijdagmorgen 24 april 
barste het sportieve Oranjefeest 
voor alle kinderen in het basison-
derwijs in Nederland weer los! Ook 
voor de Hofland en Eendracht werd 
het weer dé dag waar al weken naar 
uitgekeken werd. Het begon alle-
maal in alle vroegte met een gezond 
en energierijk ontbijt in de klas. Cru-
ciaal om genoeg energie te krijgen 
om daarna lekker te kunnen bewe-
gen. Om half tien verzamelden alle 
leerlingen zich op het schoolplein. 
Daar werd de dans ‘Energie’ uitge-

voerd door de leerlingen van bei-
de scholen! Honderden kindervoe-
ten deden dat zo goed én tegelijk, 
dat het publiek de grond onder hun 
voeten zachtjes voelde bewegen.
Daarna gingen alle groepen naar 
hun eigen sportieve activiteit, zo-
als o.a. tennis, dansen, taekwondo, 
hiphop, breakdance, oud-Holland-
se spelletjes en nog veel meer spor-
tiefs!
De foto’s laten zien hoe gezellig het 
allemaal was….én hoe lekker dat 
oranje zonnetje scheen!

Open dag bij Golfclub 
Veldzijde en Golfpark Wilnis 

Hertha ME1 kampioen in 
de hoofdklasse

Wilnis - Zondag 19 april was een 
bijzondere dag op de golfbaan in 
Wilnis. Meer dan 250 belangstel-
lenden kwamen naar de open dag. 
De dag stond in het teken van ‘fa-
mily, friends & more’. Zo’n 15 leden 
van de vereniging, de caddiemas-
ters, golfleraren en horecapersoneel 
stonden klaar om hun passie voor 
de golfsport te delen en de bezoe-
kers gastvrij te ontvangen. Met een 
buggy werden mensen rondgereden 
om een indruk van de heuvelachti-
ge golfbaan te krijgen. In de driving 
range gaven de pro’s demonstraties 
tussen de jeugdlessen door. En de 
jeugdspelers die les hadden, moch-
ten allemaal een vriendje of vrien-
dinnetje mee laten doen. De neger-
zoenenautomaat en de poffertjes 
waren een succes. En ook de Aqua-

bubble: op hole 10 van de golfbaan 
lagen twee grote plastic ballen waar 
kinderen in konden kruipen. Al rol-
lend over de fairway konden ze golf-
ballen rapen. Wie de meeste ballen 
had na 2 minuten rollen en rapen, 
won. Heel bijzonder om deze gro-
te golfballen te zien in de prach-
tig onderhouden baan. Het perso-
neel van Golfpark Wilnis en de be-
trokken vrijwilligers hoorden voor-
al terug dat de sfeer open, gastvrij 
en gezellig was. Het wervend gast-
heerschap waar de vereniging en de 
eigenaar van de baan naar streven, 
kwam tot zijn recht. Dat doet zowel 
Golfpark Wilnis als Golfclub Veld-
zijde genoegen want dat is precies 
wat het doel was: golfen met ‘fami-
ly & friends’ bij een baan en vereni-
ging waar je warm wordt onthaald. 

Vinkeveen - In de najaarscompeti-
tie al kampioen geworden in de eer-
ste klasse dus gepromoveerd naar 
de hoogste meiden ME competitie 
in de voorjaarscompetitie, de hoofd-
klasse.
Wat zou deze nieuwe competitie 
gaan brengen, stuk voor stuk alle-
maal sterke meiden teams. Het sei-
zoen begon met een overwinning 
tegen Pancratius, daarna een ge-
lijkspel tegen Abcoude. Toen 5 over-
winningen achter elkaar en daar 
werd de basis gelegd voor het kam-
pioenschap.
Zaterdag moesten de meiden het 

dan afmaken tegen de nummer 2 
van de competitie, Buitenveldert. 
Vele ouders, opa en oma, broertjes 
en zusjes wist vandaag het Sport-
park van Hertha te vinden om de 
meiden aan te moedigen. De wed-
strijd was een echte kampioens-
wedstrijd, veel strijd bij beide teams. 
Sterre maakte de 1-0 voor rust. Het 
spel was in evenwicht en ook Bui-
tenveldert kwam er steeds gevaar-
lijk uit. Ruststand 1-0. Na rust was 
Buitenveldert de betere ploeg en 
kwam verdiend op 1-1. Aan de-
ze stand veranderde niets meer en 
Hertha ME1 is kampioen. 

Cursus jeugdschaak bij 
schaakvereniging Denk en Zet
De Ronde Venen - Schaakver-
eniging Denk en Zet heeft meege-
daan met Kies je Sport, dat jaarlijks 
door Stichting Sportservice provin-
cie Utrecht georganiseerd wordt. 
Kinderen kunnen dan kiezen met 
welke sport ze kennis willen maken 
zonder dat je direct lid hoeft te wor-
den. Wij hebben daarvoor een cur-
sus van 5 lessen schaken voor be-
ginners aangeboden. Voor deze cur-
sus hadden 6 enthousiaste deelne-
mers zich aangemeld 
Pieter Aarnoutse, Jurian Leeuwe-
rik, Storm Hoetmer, Meru van Lan-
gen, Wessel Jacobi en Tieme Ver-
laan. Cursusleider Huub Rijsbergen 
werkte met het programma chess 
Tutor Stap1. 
Met de laptop via een groot scherm 
behandelde hij in de 5 lessen allerlei 
theorie onderwerpen, zoals het bord 
en de stukken, de loop van de stuk-

ken, de pion, 
aanval en slaan,verdedigen, schaak 
en mat enz. dit met de bijbehoren-
de regels van het schaakspel. Na de 
theorieles werd onder begeleiding 
op het schaakbord geoefend en het 
geleerde in de praktijk gebracht. Bij 
de 3e les werden de eerste partij-
tjes gespeeld, waar vooral gelet 
werd op de loop van de stukken en 
de schaakregels. Het was weer een 
feestje om naar te kijken. De cursus 
werd de laatste avond afgesloten 
met een lesje theorie en al een leuk 
partijtje schaak. Als afsluiting reik-
te Huub Rijsbergen de mooie cer-
tificaten aan de deelnemers uit. Al-
le deelnemers zijn uitgenodigd om 
vrijblijvend nog 3 proeflessen mee 
te draaien met de overige jeugd-
leden van de club. Na de proefles-
sen kunnen ze aangeven of ze met 
schaken door willen gaan. 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/
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Vinkeveen - Wellicht nog niet zo 
bekend in de regionale media, maar 
des te meer op Facebook, wordt 
Stella Thomas door haar klanten 
in het zonnetje gezet met betrek-
king tot haar doen en (niet) laten 
in de ruime maar knusse dames-
modezaak aan de Herenweg 21c, 
hoek Heulweg in Vinkeveen. Stella 
is daar nu twee jaar actief met haar 
kledingboetiek en heeft er met haar 
collectie veel succes. Wat haar zo 
uniek maakt naast de gevarieerde 
kledingcollectie is de manier waar-
op zij haar klanten ontvangt, advi-
seert en hen ‘thuis’ in haar winkel 
laat voelen. Maar er is meer, want 
Stella is ook geschoold in visagie, 
make-up en haardracht en toont 
een natuurlijke gave in styling waar-
mee zij haar klanten een groot ple-
zier kan doen. Die combinatie (Fa-
shion & Beauty) gepaard gaand met 
persoonlijke aandacht bij het uit-
zoeken en adviseren van kleding als 
daarom wordt gevraagd, is haar op 
het lijf geschreven. In dat licht ge-
zien heeft Stella Thomas van haar 
zaak een bijzondere kledingboetiek 
gemaakt. Zij heeft momenteel een 
prachtige collectie trendy en chique 
voorjaars- en zomerkleding van be-
kende merken in huis in de maten 
vanaf 36 tot – in veel gevallen - ook 
maat 44, waarvan men op het eer-
ste gezicht zou veronderstellen dat 
dit wel ‘duur’ moet zijn. Ook de uit-
straling van de winkel draagt daar-
aan bij. Maar niets is minder waar. 
De prijskaartjes die aan de kleding-
stukken hangen zijn ‘prettig voor de 
portemonnee’ te noemen.
De collectie is voornamelijk bedoeld 
voor dames vanaf rond de der-
tig. De kleding van diverse merken 
wordt door Stella zelf ingekocht. Zo-
danig dat er een zekere exclusivi-
teit wordt gehanteerd. De gevoerde 
merken staan op haar website ver-
meld (www.stellathomas.nl) waar-
op u tevens een indruk kunt krij-
gen van haar passie voor het vak-
gebied. “Wat het bijvoorbeeld heel 
goed doet is kleding van de merken 
10 Feet en Aalko. Bij veel dames zijn 
die merken bekend. En voor de wat 
oudere generatie is er kleding van 
het merk Olsen. Daarvoor is ook 
veel belangstelling. Ik heb hier on-
langs een kwieke dame gehad van 
85 jaar die ik ’jong’ mocht aankle-
den. Ik heb op mijn knieën in de 
paskamer gezeten om de lengte van 
haar broek aan te meten. Ik vind dat 
heel bijzonder om te kunnen doen,” 
vertelt Stella die daarmee te kennen 
geeft dat niet alleen ‘jonkies’ in haar 
boetiek binnenlopen. Wat betreft de 
mogelijkheid van haarverzorging 
voor haar klanten doet zij dat voor-
namelijk op de woensdag en zater-
dag. Dan krijgt zij tijdelijk hulp van 
haar moeder die zelf jarenlang in de 
confectiebranche heeft gewerkt.

Vriendinnendagen
Door de zorgvuldig gekozen kle-
dingcollectie, de wijze van presenta-
tie, de meerwaarde aan styling, vi-
sagie en haarverzorging alsook de 
wijze van benadering van klanten, 
heeft Stella naar verhouding wei-
nig last gehad van de ‘crisis’ in de 
branche. Zij heeft geen personeel en 
doet alles in eigen beheer. Zakelijk 
gezien tovert zij alles op een posi-
tieve manier uit de kast om klandizie 
aan zich te binden. Zoals het organi-
seren van vriendinnendagen op elke 
dag of avond buiten de openingstij-
den in de vorm van besloten sessies. 
Onder het genot van een kopje kof-
fi e, thee of wijntje en ‘vingerhapjes’ 
wordt op afspraak een leuke mid-
dag of avond georganiseerd voor 
minimaal 4 en maximaal 10 vrien-
dinnen voor beauty en styling. Hier-
aan zijn geen kosten verbonden! Tij-
dens die gelegenheden kan vrijblij-
vend naar hartenlust onbezorgd en 
op een ontspannen manier kleding 
uitgezocht en gepast worden. Maar 
dit is geen must! Er is ook een heel 
bijzondere vriendinnendag: name-
lijk zondags van 10.00 tot 16.00 uur, 
inclusief lunch, haarverzorging en 
make-up plus 10 procent korting op 
de aankoop van kleding. Zo’n ses-
sie is echter niet gratis en kost all-in 
50 euro p.p. Kijk voor alle beschik-
bare tijden op de website. Daarop 
is ook een bedrijfsfi lmpje over Stel-
la en haar boetiek te zien van RTL4 
in de rubriek Trips & Travel. Voor 
een vriendinnendag of -avond kan 
men zich via de website aanmelden, 
maar ook door een e-mail te sturen: 
welkom@stellathomas.nl. Bellen kan 
ook: 0297-776611. Stella Thomas 
hanteert de volgende openingstij-
den voor haar winkel: di t/m vrij van 
10.00-17.00 uur; za 10.00-16.00 uur. 
Op maandag gesloten. Beauty- en/
of vriendinnendagen op afspraak.

Stella Thomas’ bijzondere 
kledingboetiek

COLUMN

STICHTING

DE BOVENLANDEN
Besturen met 

opgestroopte mouwen
Als bestuurslid van Stichting De 
Bovenlanden is er meer te doen 
dan de maandelijkse vergade-
ring. De Stichting die tot doel 
heeft bijzondere landschapsele-
menten van het veenweidege-
bied te behouden telt 7 bestuurs-
leden. De Stichting heeft 22 hec-
tare grond in eigendom of be-
heer. Daar moet van alles gebeu-
ren, hooien, knotten, onderhoud, 
inventariseren van fl ora en fauna, 
subsidie aanvragen etc. etc. Het 
werk ligt dus vooral buiten. Daar-
voor worden vrijwilligers voor 
aangetrokken onder andere via 
de knotgroep “De Ronde Venen” 
en Landschap Erfgoed Utrecht. 
Daarnaast hebben we een trou-
we groep vaste vrijwilligers. Wat 
dacht je van Arie Plomp bijna 
70 jaar, voormalig boer en met 

meestal het meeste hooi op zijn vork. Joke van Veen, klein van stuk, 
wel in voor een babbeltje en verzorger van uitstekende koffi e. Guus uit 
Nieuwkoop, stilletjes aanwezig, dit jaar voor het 10e jaar. We mochten 
hem daarvoor niet in het zonnetje zetten. Als bestuurslid ben je natuur-
lijk aanwezig bij het buitenwerk. De volgende dag weet je weer wat 
werken is; spierpijn! Tijdens de koffi e kunnen we dan meteen wat be-
spreekpunten doornemen. Besturen met opgestroopte mouwen. Dat 
we al dit werk niet voor niks doen willen we u laten zien op 21 juni. Dan 
vieren we ons 30 jarig jubileum aan de Gagelweg met varen en ver-
halenvertellers, bezoek aan bio-
logische boer en kinderactivitei-
ten. En misschien wilt u dan ook 
wel iets voor de stichting doen; 
donateur, vrijwilliger of mis-
schien zelfs bestuurslid.

Anja de Kruijf
Bestuurslid 
Stichting De Bovenlanden

Vervolg van de voorpagina.

De offi ciële opening van de ten-
toonstelling vindt plaats na de her-
denkingsplechtigheid op maandag-
avond 4 mei 20.00 uur bij het Ver-
zetsmonument en de bloemleg-
ging bij de drie Canadese mili-
tairen waarvan de stoffelijke res-
ten op de begraafplaats achter de 
NH-kerk zijn (her)begraven. Na de 
plechtigheid kan men de tentoon-
stelling vanaf 20.30 uur bezoeken, 
maar ook op dinsdag 5 mei, een Na-
tionale Feestdag dit jaar, van 10.00 
tot 18.00 uur en op woensdag 6 mei 
van 10.00 tot 16.00 uur. Elke belang-
stellende is van harte welkom. Ook 
de basisscholen in De Ronde Venen 
hebben een uitnodiging gekregen 
De toegang tot de tentoonstelling is 
gratis. Koffi e, thee en frisdrank zijn 
in de foyer tegen betaling verkrijg-
baar. In de tentoonstellingsruimte 
staat een origineel voedselblik van 
de droppings uit de oorlog, bestemd 
voor (vrijwillige) donatie van de be-
zoekers. Dit met als doel geld in te 
zamelen voor de bloemlegging op 
de graven van de omgekomen Ca-

nadese bemanningsleden en de do-
denherdenking op de 4e mei.
Naast veel informatie en foto’s zijn 
er talrijke voorwerpen uit de oor-
log te zien die indertijd allemaal zijn 
verzameld door Wilnisser Herman 
van Soest. Sinds 1965 zijn ze elk lus-
trumjaar bij een tentoonstelling in-
gebracht. De laatste jaren heeft Van 
Soest (88) hulp gekregen van Floor 
Groenendijk, eveneens uit Wilnis 
die met het beschrijven en rubrice-
ren een belangrijk aandeel in de op-
zet heeft gehad. Verder hebben zich 
in de loop der tijd bij de organisa-
tie gevoegd Piet Kroon, Guus Stein 
en Mieke van der Linden-Baljet. In 
het Comité Herdenking 1940-1945 
Wilnis hadden al zitting Piet Grund-
mann en Kees van Ankeren. Met el-
kaar zien zij elke keer weer kans een 
tentoonstelling op te zetten. Hoewel 
vaak werd gezegd dat in 2010 de 
tentoonstelling voor de laatste keer 
zou zijn, is besloten het in dit spe-
cifi eke lustrum jaar nog één keer te 
organiseren. “Maar dan is het voor 
Floor en mij afgelopen. Wij komen 
nu op een leeftijd dat we het moe-
ten gaan overdragen aan de andere 

leden van het Comité. Die zijn voor-
nemens het te gaan voorzetten zo-
lang er mensen beschikbaar zijn,” 
laat Herman van Soest weten. Het 
is zondermeer bewonderenswaar-
dig dat hij samen met de andere le-
den van het Comité die ook de jong-
ste niet meer zijn, nog in staat is dit 
te doen. Petje af!

Wilnis in de hoofdrol
De tentoonstelling biedt in woord en 
beeld, maar ook met gevonden en 
verzamelde materialen een chrono-
logisch overzicht en breed stuk in-
formatie over de oorlogsjaren 1940-
1945, maar is verder ook toegesne-
den op het gebeuren in de eigen 
regio. Daarin speelt Wilnis min of 
meer een hoofdrol onder meer van-
wege de verzetsactiviteiten die hier 
hebben plaatsgevonden. Piet Kroon 
heeft zich volledig toegelegd op de 
presentatie van de tweemotorige 
Engelse bommenwerper van het ty-
pe Vickers Wellington en de berging 
daarvan in 2002 uit de veengrond 
langs de Ir. Enschedeweg in 2002. 
Het toestel werd in de nacht van 4 
op 5 mei 1943 boven Wilnis neerge-

Nederland 70 jaar geleden bevrijd
Tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog

schoten en stortte neer in het wei-
land van boer Ernst van Selm. Tij-
dens de berging werden restan-
ten van het vliegtuig alsook stof-
felijke resten van de twee vermis-
te bemanningsleden Joseph White 
en Adrian Thibaudeau gevonden en 
geborgen. Zij zijn naast hun kame-
raad Robert Moulton die in 1943 op 
de begraafplaats achter de NH-kerk 
te Wilnis al werd begraven, met mili-
taire eer ter aarde besteld.
Herman: “In onze eigen regio heeft 
het verzet een behoorlijke bijdrage 
geleverd door ondergrondse acti-
viteiten te ontplooien waardoor het 
nazi-apparaat hier aardig ontregeld 
is geraakt. Veel van de toenmalige 
inwoners van Wilnis hadden onder-
duikers in huis of zaten zelf in de 
ondergrondse. De oorlog was ook 
voor die mensen heel dicht bij. Op 
veel wandborden en met talrijke ori-
ginele oorlogsmaterialen, posters, 
speciale postzegels, boeken en fo-
to’s geven we een beeld uit die tijd. 
Daar zitten ook zaken bij die elders 
op de wereld in oorlogstijd hebben 
plaatsgevonden, zoals de situatie in 
Nederlands-Indië in de Jappenkam-
pen. Dat is een bijdrage van Guus 
Stein en Mieke van der Linden-Bal-
jet die zelf de verschrikkingen van 
de kampen hebben meegemaakt.” 
De organisatoren heten u van harte 
welkom op de tentoonstelling.

Vinkeveen - Dinsdag 21 april was 
het een feestelijke avond in gebouw 
Maranatha, Herenweg 205. De be-
zoekdames van wijk 2: Herenweg, 
Zuwe en Waverveen hebben af-
scheid genomen. Mevrouw C.Stam-
Verbruggen vindt het na 25 jaar Lief 
en Leed bezoeken, tijd om een jonge-
re in te schakelen. Zo ook mevrouw 

J. ten Brummeler-de Jong die na 15 
jaar Lief en Leed afstand doet en het 
stokje overgeeft aan haar opvolger. 
Beide dames worden door presiden-
te mevrouw R. van der Eijk-van der 
Vliet geprezen voor hun trouw en be-
dankt met een mooi boekje en een 
plantenbak. Na zoveel jaren trouwe 
dienst is dit welverdiend.

Passage Vinkeveen 
afscheid bezoekdames

Mijdrecht - Op donderdag 23 april 
was het eindelijk zover: groep 4 van 
de Fontein in Mijdrecht ging naar 
het Cobramuseum! Voorafgaand 
aan het bezoek hadden de kinde-
ren al van alles geleerd over Cobra. 
Om bij het museum in Amstelveen 
te komen, ging de hele klas met 
buslijn 142 mee. Dit was al een heel 

avontuur! Eenmaal bij het Cobramu-
seum, werd de klas opgesplitst in 
twee groepen en kregen de kinde-
ren een rondleiding. Nu konden ze 
de kunstwerken in het echt bewon-
deren. Na de rondleiding konden de 
kinderen ook nog even zelf aan de 
slag als echte kunstenaars. Het was 
een geslaagd uitstapje! 

Groep 4 van de Fontein 
naar het Cobramuseum!

Wilnis - Aan het begin van het 
sportseizoen 2014/2015 is “Stee-
Inn” in Dorpscentrum Willisstee in 
Wilnis weer begonnen met een nieu-
we koffi ekaarten-actie voor haar 
vaste klanten. Middels aanschaf van 
zo’n kortingskaart kon je meedoen 
aan een loterij, met als 1e prijs een 
verrassingspakket ter waarde van 
50,-, als 2e prijs een verrassings-
pakket ter waarde van 25,-en als 3e 
prijs een 10-koppen-koffi ekaart ter 
waarde van 14,-. De prijzen hebben 
dit jaar een koninklijk tintje en zijn 
met zorg samengesteld en geschon-
ken door Ron en Brigitte de Groot. 
Speciaal woord van dank voor onze 

sponsor “Brood- en Banketbakkerij 
Tersteeg” uit Wilnis. Op donderdag 
23 april jl. heeft de trekking plaats-
gevonden onder het toeziend oog 
van Henny Aafjes en Anneke Lam-
bregts, beide leraressen van Spel en 
Sport DRV en hierbij zijn de volgen-
de winnaars uit de bus gekomen: de 
1e Prijs voor de heer en mevrouw 
Rijnbeek, beide sportend bij Spel en 
Sport DRV en de 2e Prijs voor me-
vrouw Aria Dolmans, lid van Biljart-
team “Stieva-Aalsmeer” en trainend 
bij Veenland Biljart. De 3e prijswin-
naar wenste niet vermeld te worden 
in de krant. Alle winnaars, van harte 
gefeliciteerd!

Prijswinnaars koffi ekaarten-
loterij Stee-Inn/Willisstee

Vinkeveen - Vrijdag 24 april werd 
ook op OBS de Pijlstaart in Vinke-
veen meegedaan aan de Konings-
spelen. 
Op het schoolplein arriveerden aan 
het begin van de schooldag de (bij-
na echte) koning en koningin stijlvol 
in een koninklijke bakfi ets. Na het 
schudden van een heleboel hand-
jes en de inmiddels traditionele po-
lonaise over het schoolplein, ver-
trokken alle kinderen en leerkrach-
ten richting hun eigen klas. Hier wa-
ren de tafels koninklijk gedekt voor 

een overheerlijk en voedzaam ont-
bijt, wat mogelijk gemaakt werd 
door Jumbo Vinkeveen.
Nadat de buikjes allemaal gevuld 
waren zijn alle kinderen gestart met 
de koningsspelen. Dit jaar bestond 
dit uit heel veel actieve en crea-
tieve spelletjes, zoals ballen gooi-
en, steltlopen, koekhappen, ko-
ningsganzenbord en knutselen, ver-
spreid door de hele school en op het 
schoolplein. Mede door het mooie 
weer was het een geslaagde dag en 
een goed begin van de meivakantie!

Koningsdag Pijlstaartschool

De Ronde Venen - Dinsdag 21 
april was het feest in gebouw Mara-
natha, Herenweg 205. Passage is 
een christelijk maatschappelijke 
vrouwenbeweging die één keer in 
de maand vergadert met een club 
enthousiaste vrouwen. Deze maand 
kregen de oudere leden alle aan-
dacht. 
Er was een toespraak van de pre-
sidente Rie van der Eijk, een her-
inneringskaart met een gedicht en 
een witte roos voor negen leden, die 
langer dan 40 jaren lid zijn. Op de 

foto zittend T. Samsom-Verweij 58 
jaar lid + C. Verbruggen-Versloot 59 
jaar lid. Staand A.van Golen-Koster 
51 jaar lid, D. Kooy-Fikse 41 jaar lid, 
M. Koster –Griffi oen 50 jaar lid, T. 
van der Velde-Mackaay 41 jaar lid. 
Leden die niet op deze vergadering 
aanwezig waren zijn thuis gehul-
digd: H. Strubbe-Voorneveld 58 jaar 
lid, J. Kneefel-Wagenaar 55 jaar lid, 
J. Koster-Nap 51 jaar lid. Veel van 
deze leden hebben bestuursfunctie 
bekleed en zijn trouwe bezoekers 
van de ledenavonden. 

Passage Vinkeveen huldigt 
jubilarissen
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Doet u ook al mee aan wildpluk-
ken? Blaadjes, bloemetjes, vruch-
ten oogsten uit de natuur? Eten 
uit de natuur is momenteel een 
echte hype. Als natuur- en tuin-
mens zou ik dat moeten toejui-
chen. Maar toch heb ik daar een 
paar kanttekeningen bij.

Zoals bij zoveel hypes slaat het 
soms door. Ik las een bericht van 
iemand die elke ochtend de dui-
nen afstruint naar eetbare bloe-
men voor een lokaal restaurant. 
Er is een ‘wildgroei’ aan boeken, 
websites en workshops. Op face-
book zijn er verschillende groe-
pen die over eetbare wilde plan-
ten gaan. De schrik slaat je daar-
bij soms om het hart. Een foto 
van een giftige plant of padden-
stoel die al geplukt is met daar-
bij de vraag ‘Is dit eetbaar?’ Som-
mige cynische mensen reageren 
daarop met ‘In elk geval één keer’. 
Vaak zal je er overigens hooguit 
wat misselijk van worden. Maar ik 
neem dat risico liever niet.

En mag dat eigenlijk: oogsten uit 
de natuur? Offi cieel alleen met 
toestemming van de terreineige-
naar. Nu maakt niemand zich er 
druk om als je een blaadje veld-
zuring plukt en daarop kauwt. Of 
dat je één braam plukt. Maar er 
worden wel boetes uitgedeeld! 
Ook aan mensen die een emmer 
bramen plukken om er thuis jam 
van te maken.
Het probleem is natuurlijk dat je 
vaak de boel verstoort. Op zoek 
naar dat ene lekkere blaadje of 

besje vertrap je andere waar-
devolle planten of verstoor je de 
dieren. Ook zijn sommige planten 
beschermd zoals daslook. En wat 
als iedereen zijn maaltje in de na-
tuur bij elkaar sprokkelt???
Voorstanders van wildplukken 
zeggen dat het de betrokkenheid 
bij de natuur vergroot. En dat het 
goed is voor ons bewustzijn waar 
ons eten vandaan komt. Allemaal 
waar. Maar als het echt lekker en 
eetbaar zou zijn, zou het dan niet 
al lang in cultuur gebracht zijn als 
groente- of fruitgewas? 

Ik plukte laatst een salade bij el-
kaar uit mijn eigen tuin. Mijn man 
vond dat hij vooral bladeren in 
zijn mond had. Dus nog maar wat 
extra dressing erover. De pluksla 
uit de moestuin vind ik lekkerder. 
Gegarneerd met een plukje vo-
gelmuur, een blaadje veldzuring 
en een enkel viooltje. 
Sommige planten leveren overi-
gens echt lekkere gerechten op 
zoals brandnetelsoep, kruiden-
boter met look-zonder-look, bra-
menjam, (water)muntthee, paar-
denbloemengelei en vlierbloe-
semlimonadesiroop. En bloemen-
boter is niet alleen lekker maar 
ook erg vrolijk.
Dus ik zou zeggen: wildpluk ge-
rust, maar met mate. En als je het 
niet zeker weet: laten staan! (Of 
ga op 11 augustus mee met de 
excursie Eetbare planten van het 
IVN!)

Ineke Bams
IVN-natuurgids

Wildplukken, wildplukte, 
wildgeplukt…

Voorbereidingen Gondelvaart 
De Hoef in volle gang
De Hoef - Overal in De Hoef gonst 
het van de bedrijvigheid. In schu-
ren wordt gezaagd, getimmerd , ge-
bouwd en geschilderd, ter voorbe-
reiding van de Gondelvaart. Hier en 
daar komen extra boten te voor-
schijn, pontons worden geregeld. 
Alles wordt in het werk gesteld om 
zo goed mogelijk voor de dag te ko-
men. De Stichting Hoefse Belan-
gen organiseer dit mooie evene-
ment dit jaar voor de 5e keer. Het 
belooft ook nu weer een mooi spek-
takel te worden, met 10-tallen deel-
nemers. Het thema deze keer is “Het 
Sprookje van De Hoef”. Dat biedt de 

deelnemers volop de ruimte om hun 
fantasie te laten gaan. We zijn be-
nieuwd naar alle mooie boten die 
zullen gaan varen op zaterdag 9 
mei, vanaf 20.15 uur. Om de 5 jaar 
varen de Gondels in De Hoef, mis dit 
niet! Langs de oevers van de Krom-
me Mijdrecht, langs de Oostzijde en 
de Westzijde is volop ruimte voor de 
toeschouwers, die alles goed kun-
nen zien. Langs de Oostzijde wordt 
1-richtingsverkeer ingesteld. Men-
sen wordt aangeraden om met de 
fi ets te komen. Meer informatie, in-
schrijvingen en foto’s via www.hoef-
sebelangen.nl en facebook.

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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Nu ben ik persoonlijk niet zo’n fan 
van de PVDA of Groen Links , maar 
zij hebben wel een punt als zij zich 
sterk willen maken voor een oplos-
sing van het hondepoepprobleem 
in onze Gemeente. Sta dus volledig 
achter hun idee en voorstel tot het 
vinden van een oplossing voor dit 
probleem. Laat ik even voorop vast-
stellen dat ik zelf een hondje heb 
met de nadruk op de letters JE ach-
ter het woord hond. Niet zo eentje 
waar je meteen “in de ankers” moet 
als het dier effe dwars ligt. Ook niet 
zo een uit de catagorie hoe mieze-
rig de baas ( of bazin ) des te gro-
ter de hond. Nee, gewoon een klei-
ne hond die uiteraard ook, in ver-
gelijking tot de enorme hoppers 
van zijn grotere soortgenoten, da-
gelijks een klein hoopje produceert. 
Nee, ik ruim zijn hoopje niet op als 
deze op een dusdanige plek wordt 
gedeponeerd waar “geen hond” er 

last van heeft. Uit principe laat ik 
mijn hond NIET op plekken poepen 
waar b.v. kinderen kunnen spelen 
of waar men een gerede kans loopt 
erin te trappen. Ik betaal een voor 
mij fors bedrag aan hondenbelas-
ting en daar mag best wat tegen-
over staan vanuit de Gemeente. Dat 
geld gebruiken ze maar als bijdra-
ge voor de door hen te ontplooien 
activiteiten om het mij mogelijk te 
maken dat ik met mijn hond bui-
ten kan lopen. Als ik alleen maar 
hondenbelasting moet betalen lou-
ter en alleen om een hond te “mo-
gen” bezitten, betaal ik niet langer. 
Punt uit! Gek genoeg lijkt mijn hond 
van nature te beseffen dat hij, een-
maal onder de mensen, zich weet 
te beheersen qua stoelgang. Met 
andere woorden: Geen stront van 
mijn hond op het trottoir of wan-
delpad. De eerder genoemde po-
litieke partijen zijn benieuwd, zo 

Hondepoep en de 
mogelijke oplossing

Vervolg van de voorpagina.

De heer S. Borensztajn (1934, Ab-
coude) was van 1988 tot 2008 lid 
van de Raad van Toezicht van het 
Sarphatihuis (verpleeghuis) in Am-
sterdam. Nadat in 2008 de wettelijke 
termijn van zijn lidmaatschap van de 
Raad van Toezicht afl iep, heeft stich-
ting Amsta hem gevraagd om secre-
taris van het bestuur te worden om 
op die manier zijn kennis en ervaring 
voor de zorg te behouden. Ook is Si-
mon Borensztajn vanaf 2004 voor-
zitter van de archief- en jubileum-
boekcommissie bij de Aalsmeerse 
watersportvereniging Nieuwe Meer. 
Van 2001 tot 2004 was hij secreta-
ris van de zeilvereniging ‘Het IJ’ en 
heeft hij zich ingezet voor een uit-
gebreid boekwerkje: ‘Toekomst van 
het IJ’. Ook was hij van 2001 tot 2003 
havencommissaris Enkhuizen voor 
de zeilvereniging en behartigde hij 
in die rol de belangen van de leden 
van de vereniging.

Van den Hoek
De heer L.C.J. van den Hoek (1955, 
De Hoef) vervult sinds 1988 ver-
schillende functies op maatschap-
pelijk gebied. Van 1988 tot 1996 
was hij secretaris van het bestuur 
van korfbalvereniging Tempo in Al-
phen aan den Rijn. Aansluitend zat 
hij tot 2000 in de landelijke sponsor-
commissie van het Koninklijk Ne-
derlands Korfbalverbond (KNKV. 
Ook was hij in deze periode twee 
jaar lid van de commissie Crisisop-
vang van de gemeente Alphen aan 
den Rijn. Van 1998 tot 2010 was hij 
bestuurslid van Stichting Sportcen-
trum Alphen aan den Rijn. Vanaf 
2006 is Leo van den Hoek actief in 
De Ronde Venen, met name in De 
Hoef. Daar werd hij in 2007 voorzit-
ter van de stichting Dorpshuis De 
Springbok en werd de volledige re-
novatie van het dorpshuis voorbe-
reid en uitgevoerd en het benodig-
de geld bijeengebracht. Daarnaast 
is hij initiatiefnemer van het voorzit-
tersoverleg van de dorps- en wijk-
comités en daarmee gesprekspart-
ner van de gemeente.

Reuling
De heer E.J.M. Reuling (1952, Ab-
coude) is vanaf 1999 ononderbro-
ken lid geweest van de Stichting 
Feestelijkheden Abcoude. Hij heeft 
zich daarbij breed ingezet in de 
rol van voorzitter van verschillen-
de commissies: Koninginnedag, la-
ter Koningsdag-, collecte- en tech-
nische commissie. Sinds 1997 is hij 
lid van het Cosmas en Damianus-
koor en vanaf 2000 is hij de secre-
taris. Ook verzorgt hij de liturgische 
taken en de organisatie van festi-
vals en andere ontmoetingen. Van-
af zijn jeugdlidmaatschap is Edwin 
Reuling bij de Scouting Abcoude 
doorgegroeid van leiding Zeever-
kenners tot secretaris van het da-
gelijks bestuur. Naast secretariaats-
werkzaamheden hield hij zich ook 
bezig met fondsenwerving en zet-

te hij zich fysiek in voor het nieuwe 
clubgebouw. Tot op heden doet de 
Scoutinggroep regelmatig een be-
roep op hem, als adviseur, vraag-
baak, Sinterklaas of kok. Sinds 1998 
is Edwin Reuling ook actief als vrij-
williger in het taakveld Noodhulp bij 
het Rode Kruis. Dit betekent dat hij 
ingezet kan worden bij evenemen-
ten en noodsituaties waarbij het Ro-
de Kruis vanuit de Veiligheidsregio 
Utrecht wordt betrokken.

Van der Schaaf
De heer W. van der Schaaf (1944, 
Mijdrecht) is sinds 1987 actief voor 
het Regionaal Operette & Musical-
koor (ROM), waarvan hij ook op-
richter is. Onder zijn leiding is het 
koor uitgegroeid tot een bloeiende 
vereniging die een regionale func-
tie vervult. Ook voor toneelvereni-
ging Altovi is hij sinds 2005 als be-
stuurslid en penningmeester een 
niet weg te denken waarde. Sinds 
1998 is Wiebe van der Schaaf als 
secretaris-penningmeester betrok-
ken bij de oprichting van de ver-
eniging van Oud-Michelin mede-
werkers (VOM). Hij heeft momen-
teel de zorg voor het uitbrengen van 
het ‘Verenigingsnieuws’, schrijft ver-
halen, zorgt voor input van anderen 
en verzorgt de mailing aan de leden. 
Sinds 2009 is hij bestuurslid (secre-
taris) van Boog Nederland, district 
Utrecht. Boog Nederland is de bond 
voor het amateur Muziektheater van 
Nederland. In die functie heeft hij 
zich ingespannen om van het dis-
trict Utrecht weer een volledig dis-
trict te maken. Als vertegenwoordi-
ger van het ROM koor heeft hij altijd 
positieve bijdragen geleverd aan de 
vergaderingen. Hij was de drijvende 
kracht achter het Boog Muziekthe-
ater Gala, dat eerst in de Jaarbeurs 
in Utrecht en later in het Figithea-
ter in Zeist werd gehouden. Naast 
bovengenoemde activiteiten is Wie-
be van der Schaaf mantelzorger voor 
zijn 93-jarige buurvrouw. Naast haar 
wekelijkse boodschappen zorgt hij 
ook voor haar kat en neemt hij de-
ze in huis bij ziekenhuisopnamen en 
revalidering. 

Van Duuren-Sterel
Mevrouw F.A. van Duuren-Sterel 
(1944, Abcoude) is een begrip in 
Abcoude. Haar werkzaamheden als 
fotograaf en lokaal journalist (voor 
de VAR en nadat de editie Abcou-
de werd opgeheven voor haar ei-
gen website), benutte zij om tal van 
verenigingen en stichtingen uit haar 
dorp te promoten. Door haar werk-
zaamheden werd zij bij vele activi-
teiten uit Abcoude betrokken. Ver-
enigingen deden zelden tevergeefs 
een beroep op haar bij wervingsac-
ties of als zij foto’s nodig hadden ter 
illustratie van documenten of boe-
ken. Haar website heeft ze in het le-
ven geroepen om haar dorpsgeno-
ten te blijven informeren en de ver-
enigingen en stichtingen, belange-
loos, te blijven promoten. Ook pu-
bliceert zij hier maandelijks een ge-

degen verslag van de raadsvergade-
ringen. Sinds 1990 ondersteunt Fem 
van Duuren zeer actief het Roeme-
nië comité Abcoude. De jaarlijks te-
rugkerende inzamelingsacties van 
overtollige kleding en schoenen 
zijn steeds weer een groot succes. 
Sinds 1995 is Fem van Duuren ook 
actief in de stichting Fred de Breij, 
een stichting die zich specifi ek richt 
op de fi nanciering van uniformen en 
instrumenten van de Abcouder Har-
monie. Voor deze Harmonie is zij 
sinds 1985 actief op diverse gebie-
den, zoals sponsoring, public relati-
ons, bij activiteiten en als adviseur. 
Sinds 1985 zet zij zich in voor de 
Stichting Intocht Sint Nicolaas Ab-
coude Baambrugge en voor de 
Stichting Feestelijkheden Abcou-
de. Zij verzorgt de pr, maakt foto’s 
voor promotiedoeleinden en ver-
richt waar nodig werkzaamheden. 
Voor het 100-jarig bestaan heeft 
zij in 2012 een fotoboek gemaakt 
waarbij een historisch beeld is ge-
schetst van deze stichting. Ook heeft 
Fem van Duuren zich jarenlang in-
gezet om vrijwilligers uit Abcoude 
en Baambrugge voor te dragen voor 
een Koninklijke Onderscheiding.

Verwer
De heer G. Verwer (1938, Mijdrecht) 
is al een groot aantal jaren als vrij-
williger actief betrokken bij eerst de 
Hervormde gemeente van Mijdrecht 
en sinds 2006 bij de Protestantse 
gemeente Mijdrecht. Vanaf begin 
jaren ’90 was hij lid van het colle-
ge van notabelen van de Hervorm-
de gemeente en had hij een actieve 
rol in de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Als bouwkundige was hij betrok-
ken bij de restauratie van het Bätz 
orgel in de Janskerk. Na zijn pen-
sionering vanaf 2004 ondersteun-
de hij zeer actief het college van 
kerkrentmeesters bij de vele bouw-
projecten die tot 2013 zijn uitge-
voerd voor de kerkelijke gemeente, 
zoals de grondige renovatie van het 
gebouw Irene, het vervangen van de 
bestaande pastorie aan de Raadhui-
slaan in Mijdrecht, de pastorie aan 
de Beatrixlaan en het verenigings-
gebouw de Rank in Mijdrecht. Het 
grootste en meest in het oog sprin-
gende project was de restaura-
tie van de Janskerk in 2011/2012. 
De totale kosten van de bouwpro-
jecten bedroegen meer dan twee 
miljoen euro. In 2007 heeft hij een 
ontwerp gemaakt en laten realise-
ren voor een urnenwand (Colum-
barium) op het Janskerkhof. Vanaf 
1971 heeft Gerard Verwer zich inge-
zet voor de Brassband Concordia in 
Vinkeveen. Hij is twee keer, voor in 
totaal elf jaar, voorzitter geweest en 
heeft door zijn initiatieven neergang 
weten te keren met als resultaat een 
fl orerende band met enthousiaste 
leden die tijdens concoursen prijzen 
in de wacht weten te slepen. 
In de periode 1980 tot 1995 heeft 
Verwer zich met niet afl atende pas-
sie ingezet voor Volleybalvereniging 
Unitas. 

Van der Weide
De heer R.A. van der Weide (1922, 
Mijdrecht) is vanaf 1979 tot eind ja-
ren tachtig voorzitter geweest van 
Badminton Vereniging Veenshut-
tle. Na zijn voorzitterschap heeft 
hij zich als actief lid nog vele ja-
ren beziggehouden met het orga-
niseren van toernooien en de jaar-
lijks terugkerende fi etsdag voor le-
den en aanhang. Vanaf 1980 was 
Rob van der Weide bestuurslid 
van Woningbouw Vereniging Be-
ter Wonen in Mijdrecht. Zijn ta-
ken waren onder andere deelna-
me aan de nieuwbouwcommissie. 
Toen de plannen voor seniorenhuis-
vesting in Mijdrecht gestalte kre-
gen, nam hij een voortrekkersrol op 
zich. Hij leverde een grote bijdra-
ge door schetsen en tekeningen te 
maken, die uiteindelijke tot het se-
niorencomplex Veenstaete hebben 
geleid, dat in 1994 werd geopend. 
Rob van der Weide heeft ook een 
voortrekkersrol vervuld bij de vie-
ring van 900 jaar Mijdrecht. Jaren-
lang was hij de beheerder van het 
Prinsenhuis, een plaats waar tal van 
verenigingen onderdak vonden. Sa-
mengevat kan worden gesteld dat 
hij in de jaren tachtig een belangrij-
ke schakel in het Mijdrechtse soci-
ale en maatschappelijke leven heeft 
vervuld.

Strubbe
De heer H. Strubbe (1938, Vinke-
veen) is sinds 1999 telefoonvrijwil-
liger bij de Hulplijn Amsterdam. Hij 
voert in wisseldiensten gesprekken 
met bellers en maakt daarvan een 
verslag. Hij biedt een luisterend oor, 
gaat een persoonlijk gesprek aan 
en leeft met de bellers mee. In de 
gesprekken biedt hij steun en laat 
hij zijn gevoel spreken. Op alle uren 
van de dag, dus ook bij nacht en on-
tij, staat hij klaar om met bellers in 
gesprek te gaan, 24 uur per dag, ze-
ven dagen per week, 365 dagen per 
jaar. Hij stelt zich open, leeft mee, 
biedt steun en probeert door hun 
gevoel te laten spreken echt men-
selijk contact te maken Daarnaast is 
hij als afgevaardigde van de vrijwil-
ligersraad (de ‘OR’ van de Hulplijn) 
lid van diverse commissies van de 
Hulplijn Amsterdam. 
Henk Strubbe heeft zich op maat-
schappelijk terrein altijd zeer ver-
dienstelijk gemaakt. Tussen 1961 
en 1999 heeft hij zich als bestuurs-
lid voor diverse verenigingen en or-
ganisaties ingezet. Hij was vijf jaar 
penningmeester van de Groene 
Kruis Vereniging, zes jaar secretaris 
van Korfbalvereniging De Vinken, 
elf jaar coördinator van de werk-
groep Midden-Nederland van St. 
Orpheus, drie jaar penningmeester 
van SOS De Ronde Venen en acht 
jaar bestuurder van de Historische 
vereniging De Proosdijlanden. Sa-
men met enkele andere vrijwilligers 
van de Hulplijn ontving hij zijn on-
derscheiding uit handen van bur-
gemeester Van der Laan in Amster-
dam.

Acht inwoners benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau

lees ik in de NMB van deze week, 
naar de mogelijkheid om de inkom-
sten uit de hondenbelasting te ge-
bruiken voor voorzieningen die de 
overlast van de hondepoep moeten 
verminderen. Daartoe worden een 
paar voorbeelden genoemd. Uit-
laatplekken, hondetoiletten, poep-
zakjesautomaten enz. Maar á prio-
ri ga ik er nu al vanuit dat de Ge-
meente best geld tekort zal komen 
voor deze voorzieningen, net zoals 
ze voor legio andere zaken chro-
nisch geld tekort komt. Graag wijs 
ik de Gemeente erop dat zij mijns 
inziens veel meer inkomsten uit 
de hondenbelasting kan genere-
ren als zij er maar een klein beetje 
meer moeite voor zou willen doen. 
Ik durf keihard te beweren dat de-
ze Gemeente niet eens weet hoe-
veel hondenbezitters zij onder haar 
inwoners heeft. Bout gezegd hè? 
Maar ik denk gelijk te hebben. 
Eens in de zoveel jaar een manne-
tje langs de deuren sturen en de-
ze aan de bewoners laten vragen of 
zij een hond ( of honden !! ) heb-
ben,  is natuurlijk een lachertje van 
de eerste orde. Niet iedereen heeft 
een afbeelding van zijn of haar vier-
voeter voor het keukenraam en als 
het op betalen aankomt is niemand 
thuis, tóch? Nee, voor een degelij-
ke registratie van het aantal hon-
den in onze Gemeente is slechts 
één manier denkbaar en dat is de 
volgende en beschouw dit maar als 
een GRATIS tip voor onze Gemeen-
te: Stuur alle NU geregistreerde en 
wel betalende hondenbezitters ( 
zijn bij de Gemeente bekend via de 
jaarlijks te innen Gemeentelijke be-
lastingen ) gratis een halsbandpen-
ning ter groote van een winkelwa-
genmuntje voor het door de bezit-
ter opgegeven aantal honden. Aan 

de ene kant het belasting-JAAR en 
aan de andere kant het Gemeentel-
ogo ingeslagen. Ga dan een week 
of twee later met een legertje hand-
havers op pad om op onregelmati-
ge tijden te controleren of de hond 
welke men onherroepelijk tegen-
komt de penning draagt. Gaat men 
op gezette tijden en aangekon-
digd, dan is dat zo bekend en ver-
legt de hondenbezitter het tijdstip 
van uitlaten natuurlijk. Geen pen-
ning aan de halsband kan dan dui-
den op een ongeregistreerde hond 
wat uiteraard gevolg moet krijgen 
voor de eigenaar? Ogenblikkelijke 
registratie ter plekke en een boete 
welke minimaal één jaar honden-
belasting hoog is! Is aan registra-
tie en betaling voldaan, dan krijgt 
ook deze eigenaar de penning voor 
zijn of haar hond. Heeft de onver-
laat twee honden, maar was er een 
thuis, dan komt dat de volgende 
ronde wel aan het licht. Wat zegt U 
?? Gestapo methoden? Nou ja, als 
de Gemeente geld tekort komt en 
haar kosten voor de hondvriendelij-
ke maatregelen alleen afwentelt op 
de goedwillende en betalende hon-
denbezitters , dan blijft er niet zo-
veel meer over aan andere maatre-
gelen toch? Gaat zoiets niet goed-
schiks, dan maar... Maar ja, het sof-
te beleid van deze Gemeente ken-
nende.. Ik heb er een hard hoofd in 
of ze met mijn voorstel mee willen 
gaan. PRIVACY ...weet U wel... 

O, ja, tot slot. Wat doen we met al 
die loslopende, andermans tuinen 
bevuilende, jonge vogeltjes opvre-
tende en andere overlast bezorgen-
de katten in onze Gemeente? Uiter-
aard... een “poeslieve” aanpak!

C.v.Dijck.
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Atalante dames 2 knokt pittig terug en 
behoudt plek in 1e klasse!

Argon geeft niet thuis 
tegen FC Aalsmeer

Door 1-0 winst CSW weer 
gelijk met Argon

Regio - Zaterdagochtend 25 april 
streed Atalante D2 in de P/D om 
behoud in de 1e klasse. Slechts een 
smalle basis was present, Saskia 
was aan het uitzieken en Inge met 
welverdiende vakantie, dus met z’n 
zevenen op naar Weesp voor een 
treffen met 2 teams uit de 2de klas-
se voor 1 1e klasse ticket. Allvo D2 
was de eerste tegenstander, een 
solide spelend jong team. Het duel 
ging weliswaar minder gespannen 
uit de startblokken dan de laatste 
competitiewedstrijd -toen de eer-
ste twee sets werden verloren en op 
een haar na rechtgezet in de reste-

rende sets- en rechtstreekse degra-
datie daarmee werd ontlopen. De 
dames uit Almere serveerden sterk 
en de Vinkeveense dames kregen 
maar moeizaam vat op service en 
rally pass. Een harde tegenaanval 
kon maar lastig gemaakt worden, 
en ondanks time-outs van coach 
Jet een aanmoedigingen van de 
sympathiek meegekomen suppor-
tersschare, stond het in mum van 
tijd maar liefst 8-25. Een flink be-
toog van Jet zette de neuzen weer 
in de hoppa richting en verdeler Xu-
ee kwam in het veld voor Annema-
rie. De D2 diesel begon op gang te 

Mijdrecht - In een bijzonder ma-
tige wedstrijd tegen FC Aalsmeer 
heeft Argon een slechte beurt ge-
maakt, het bleef steken op een doel-
puntloze puntendeling. Geen enke-
le kans kon er worden genoteerd en 
de counters van thuisploeg waren 
levensgevaarlijk. Beide doelmannen 
moesten maar heel weinig in actie 
komen. 
Door deze uitslag heeft Argon de 
koppositie weer moeten delen met 
de concurrent.

Door het oog van de naald
Al in de zesde minuut kroop Ar-
gon door het oog van de naald, een 
hoekschop voor Aalsmeer werd 
met een hakballetje nonchalant 
op de doellat getikt en in het ver-
volg kwam Argon met de schrik vrij. 
Daarna werd het een wedstrijd met 
maar heel weinig uitgespeelde kan-
sen. Bij Argon was er veel balverlies 
en het tempo was ook niet hoog. 
Beide ploegen liepen tegen twee 
gele kaarten aan.

De Ronde Venen - Wat blijft het 
toch spannend in de tweede klas-
se B waar CSW en Argon strijden 
om de titel. Vorige week was Ar-
gon twee punten uitgelopen door 
het gelijke spel van CSW. Dit keer 
kwam Argon niet verder dan een 
gelijkspel in en tegen Aalsmeer en 
won CSW thuis met 1-0 tegen TA-
VV uit Ter Aar, waardoor beide weer 
gebroederlijk de ranglijst aanvoe-
ren. Veensche Boys lijkt definitief 
afgehaakt na het verrassende ver-
lies thuis tegen Zeewolde. Coach 
Dennis Sluijk kwam met een andere 
basisopstelling dan de voorgaande 
wedstrijden. Enerzijds gedwongen 
doordat aanvoerder Marciano Kas-
toredjo tijdens de warming-up ge-
blesseerd was afgehaakt, anderzijds 
door Vincent Wens en Dave Cor-
nelissen op de reservebank plaats 
te laten nemen. Matthijs Uytewaal, 
Jay Klaas Wijngaarden en Bram Bo-
de stonden in de basis. Het relatie-
ve jonge elftal in deze niet eerder 
vertoonde samenstelling had moei-
te om het juiste ritme te vinden. TA-
VV zat beter in de wedstrijd, maar 
kon dat niet in echte kansen omzet-
ten. Over de gehele eerste helft was 
het aantal kansen überhaupt op één 
hand te tellen. De beste voor CSW 
kwam voort uit goed doorzetten van 

Bram Bode, waarna Mike Cornelis-
sen tegen de keeper aanschoot en 
Jay Klaas Wijngaarden in de nastoot 
te verrast was om de bal de goede 
richting mee te geven. De spits van 
TAVV kreeg ook een schietkans die 
door keeper Jordy Wens vakkundig 
tot corner werd verwerkt.

Aantrekkelijker
De tweede helft was gelukkig iets 
aantrekkelijker. Het tempo van de 
wedstrijd ging omhoog en mede 
daardoor ook het aantal kansen. 
Vlak nadat Vincent Wens de niet 
meer fitte Matthijs Uytewaal was 
komen vervangen kon Mike Cor-
nelissen de bal helemaal vrij in het 
strafschopgebied aannemen. On-
gelukkigerwijs trapte hij over de 
bal heen, gevolgd door een scherpe 
voorzet van Sander Kunkeler waar 
meerdere spelers er niet in slaagden 
het laatste tikje mee te geven. Vlak 
daarna verving Dave Cornelissen de 
moegestreden Jay Klaas Wijngaar-
den, wat meer dreiging in het spel 
van CSW bracht. Bij een corner was 
voorstopper Jelle van den Bosch 
dichtbij de openingstreffer, die 
kwam echter uiteindelijk op naam 
van Bram Bode na een werkelijk 
prachtig en snel uitgevoerde aanval 
in de 71e minuut. Sander Kunkeler 

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

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.

ACTIVITEITENOVERZICHT MEI 2015

Foto is gemaakt door Joost van Velsen
Maatjesvrijwilligers gezocht!
Aan de hand van overeenkomstige interesses koppelt 
Maatje voor Twee mensen van alle leeftijden* aan el-
kaar. Waarbij de hulpvrager iemand is:
•	 die	sociaal	emotionele	ondersteuning	kan	gebruiken;
•	 die	moeite	heeft	om	zelf	initiatief	te	nemen;
•	 zijn/haar	leefwereld/hobby	in	stand	wil	houden	en/of	

vergroten maar door een (lichamelijke) handicap of 
chronische	ziekte	(vanaf	55	jaar*)	dat	niet	(meer)	kan*;

•	 die	als	ouder	ondersteuning	kan	gebruiken	bij	de	op-
voeding	van	zijn	of	haar	kind/kinderen;

•	 die	zelfstandig	woont	in	gemeente	De	Ronde	Venen
Een maatjesvrijwilliger komt met enige regelmaat, vaak 
eens in de twee weken, langs voor minimaal een peri-
ode van 1 jaar. Na dit jaar volgt er een evaluatiemoment. 
Een voorbeeld van een actuele hulpvraag:
Mw. Smaragd (67 jaar) uit Mijdrecht houdt van het luis-
teren naar muziek, leest veel, kijkt graag naar schaat-
sen/tennis	op	televisie	en	is	geïnteresseerd	in	politiek.	
Mevrouw Smaragd is bijna altijd thuis, wat ze op zich 
prettig vindt. Toch zou ze het leuk vinden als een maatje 
haar zou kunnen helpen om samen met haar buiten te 
gaan wandelen. Door een operatie is zij bang om te val-
len	en	durft	ze	niet	alleen	naar	buiten.	Een	maatje	(m/v)	
zou	fijn	zijn	die	1x	per	week	op	dinsdag,	woensdag	of	
donderdag met haar gaat wandelen zodat haar condi-
tie beter wordt en haar zelfvertrouwen stijgt en dat ze 
op een gegeven moment weer zelfstandig naar buiten 
durft. Mevrouw rookt wel maar niet in aanwezigheid van 
de vrijwilliger. 
Kijk voor andere oproepjes, meer informatie voor nieu-
we vrijwilligers en de voorwaarden om deel te nemen 
aan deze dienst van Tympaan-De Baat op: www.tym-
paan-debaat.nl/maatje-voor-twee.	 Telefonisch	 contact	
opnemen kan ook door te bellen naar: (0297) 230 280 
of een mail te sturen naar: maatjevoortwee@stdb.nl 
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 11 mei. Het begint om 17.00 en duurt tot 
±20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel. Adres: 
Het	 Paradijs	 (achter	 de	 Paddenstoel),	 Hofland	 33,	
3641 GA Mijdrecht. Aanmelden via: 06-12888962,  
hetpruttelpotje@gmail.com.
Rollator spreekuur
Woensdag 6 mei van 10.00-11.00 uur in Zuiderhof. 
Bent u niet in de gelegenheid om naar het spreekuur 
te komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact 
opnemen met Jannie Liebregts van Tympaan-De Baat. 
Tel. 0297-230280.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 13 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 
“Kunst prikkelt mensen met dementie”. Gastspreker: 
Sjef van Bommel.
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
18 mei (25 mei = nl. Hemelvaartsdag): Waar? Buurtka-
mer Mijdrecht G. van Aemstelstraat 5. De middag be-
gint om 13.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Wandelen 
naar het park (Mijdrecht) en hier een high-tea.

Open tafels
Maandelijkse Eetgroep bijeenkomst op de laatste don-
derdag van de maand voor 55 plussers. Een warme 
maaltijd met inloop vanaf 12.00 uur en aan tafel om 
12:30	uur	 in	“het	Paradijs”.	Adres:	Hofland	33	 (achter	
de Paddestoel), Mijdrecht. Rooster 1e halfjaar 2015:  
28 mei. Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij 
het Klanten Contact Centrum.
Repair Café Mijdrecht 
Donderdag 14 en 28 mei is het Repair Café van 14.00-
16:00 uur open om samen te repareren! Locatie: Buurt-
kamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-
288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of 
koffie	staat	voor	u	klaar!
Repair Café Vinkeveen
Maandag 18 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.
Brunch in de Kweektuin
In de zomermaanden is er geen brunch. U bent weer 
van harte welkom op zondag 4 oktober vanaf 11.30 
uur bij De Kweektuin, Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijd-
recht. Op de 1e zondag van de even maanden is er voor 
65+ers uit De Ronde Venen gelegenheid om te brun-
chen bij de Kweektuin in Mijdrecht. Men dient zelf voor 
vervoer te zorgen. De brunch duurt van 12.00-14.00 
uur. Kosten €5,- zonder vervoer, €8,- met vervoer.

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
-	 Koffie	en	thee	schenken	in	de	recreatiezaal	van	Ge-

rardus Majella Bejaardenhuis in Mijdrecht. (13903)
- Vrijwilligers met groene vingers gezocht! Basisschool 

Vlinderbos Wilnis (13891)
- Promotievrijwilliger ‘De Buurtverbinding’ voor jaar-

markten Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis gezocht! 
Tympaan-De Baat (13910)

- Wandelmaatje gezocht voor mevrouw Smaragd (67 
jaar) uit Mijdrecht, Tympaan-De Baat (13941)

-	 Scootmobiel/fietsmaatje	gezocht	voor	dhr.	van	Dalen	
(67 jaar) uit Mijdrecht, Tympaan-De Baat (13942)

Voor ruim 200 vacatures voor vrijwilligerswerk in de 
Ronde Venen of Uithoorn kunt u terecht op onze web-
site: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u over-
leg	over	de	vacatures	en/of	uw	mogelijkheden?	Neem	
dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via 
d.vantessel@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	€5,-/€7,-	
 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 Aemstelstr. 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
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels:	1x	per	maand	in	De	Boei	12.00-13.30	uur	
(€8,50 met drankje)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) 
tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafels:	1x	per	kwartaal	12.00-13.15	uur	(€5,-)

PROGRAMMAOVERZICHT MEI 2015
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
Vrijdag 1 mei Verzetsmuseum Amsterdam 09.00 uur € 21,-
Maandag 4 mei Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,-
Woensdag 6 mei PlusBus Diner s’ Anders Vinkeveen 17.00 uur € 3,-
Donderdag 7 mei Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Vrijdag 8 mei Vislunch Thalassa Zandvoort 09.00 uur € 15,-
Dinsdag 12 mei Boodschappenochtend Mijdrecht 09.00 uur € 3,-
Woensdag 13 mei Pannenkoekenrestaurant De Strooppot De Hoef 09.00 uur € 9,-
Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 15 mei Markt Amstelveen 09.00 uur € 9,-
Maandag 18 mei Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,-
Dinsdag 19 mei Lunch Restaurant De Oude School Ter Aar 10.00 uur € 13,-
Woensdag 20 mei PlusBus Diner De Fransche Slag Uithoorn 17.00 uur € 5,-
Donderdag 21 mei Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Vrijdag 22 mei Tuincentrum GroenRijk Nieuw-Vennep 09.00 uur € 12,-
Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag
Woensdag 27 mei Kaasboerderij ‘t Geertje Zoeterwoude 09.00 uur € 16,-
Donderdag 28 mei Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,-
Vrijdag 29 mei Rit Bosmobiel  Amstelveen 12.00 uur € 20,-

In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
* met museum jaarkaart € 11,00

Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.

*

Meer tempo
De tweede helft was er wel meer 
tempo en speelde Argon feller 
maar resultaat had het allemaal 
niet. Aalsmeer sloeg veelal het mid-
denveld over en was gevaarlijk met 
messcherpe counters.

Al direct bij het begin kon de thuis-
ploeg op voorsprong komen maar 
het lage schot van Salih Yildiz kon 
met een uiterste krachtsinspan-
ning door Argon doelman Rome-
ro Antonioli tot hoekschop worden 
verwerkt. Even later trof Peter Neu-
vel het zijnet. Aan Argonzijde kon 
er één doelgerichte poging worden 
genoteerd en dat was een kopbal 
van Oscar Leune na een vrije trap 
van de hardwerkende Jasper Werk-
hoven, maar de bal werd een ge-
makkelijke prooi voor doelman Ray 
Smidt. Coach Loenen zette nog wel 
drie verse krachten in maar dat had 
niet het gewenste effect. Ook de ze-
ven hoekschoppen leverden niets 
op, telkens kon de bal weggewerkt 
worden. In de slotfase ging Calvin 
Koster alleen op doelman Romero 
Antonioli af maar hij werd, volgens 
scheidsrechter O’Niel, reglemen-
tair afgestopt. Jesse van Nieuw-
kerk kreeg nog een kansje maar 
zijn kopbal werd een gemakkelij-
ke prooi voor de Aalsmeer doelman. 
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
FC Almere. 
Foto: sportinbeeld.com

veroverde slim de bal, speelde Dave 
Cornelissen in de diepte aan en zijn 
strakke voorzet werd bij de twee-
de paal keihard door Bram tegen de 
touwen gewerkt. Een bevrijdende 
1-0 voorsprong, die op basis van het 
begin van de tweede helft ook wel 
verdiend was. In de laatste twintig 
minuten drong TAVV aan en lever-
de een vergelijkbare aanval als waar 
CSW wel uit scoorde tot opluchting 
van het CSW publiek niet de gelijk-
maker voor TAVV op. Een minuut la-
ter kreeg CSW de grootste kans om 
verder uit te lopen; Bram Bode had 
zich dit keer op links goed vrijge-
speeld waarna zijn voorzet door zo-
wel Sander Kunkeler als Mike Cor-
nelissen niet afgerond kon worden. 
Een hoogstandje van Dave Corne-
lissen, namelijk een mooie aanname 
met links direct gevolgd door een 
schot met rechts, bracht ook niet de 
definitieve verlossing. De goed lei-
dende scheidsrechter, die wel iets 
te vaak de gele kaart trok, bracht 
de uiteindelijke verlossing wel door 
af te blazen na een vijftal spannen-
de minuten extra blessuretijd. Op de 
tribune was de 0-0 eindstand van 
Argon tegen Aalsmeer toen al door-
gedrongen en derhalve ook het be-
sef dat dit weer een hard bevoch-
ten en o zo belangrijke overwin-
ning was. Met nog twee wedstrijden 
te gaan in de reguliere competitie 
wordt een beslissingswedstrijd tus-
sen Argon en CSW steeds meer een 
reële mogelijkheid, gevolgd door de 
nacompetitie voor één van de twee.  

geslagen en kwam die onverwach-
te tegenwind niet echt meer te bo-
ven. Set 3 startte venijnig en de da-
mes beten zich vast in een vervolg 
van set twee. Samen met de aan-
moedigingen van het publiek luk-
te dat prachtig: 15-12 winst. Direct 
daarna de tweede partij tegen een 
hoger ingeschatte tegenstander So-
voco D2. Hun D3 was in de zelfde 
poule kampioen geworden, dit fa-
natieke jonge D2 bestond uit mei-
den van 15-18 jaar met flink wat 
ambitie en werd aan de zijlijn bijge-
staan door twee enthousiaste coa-
ches. Harde aanvallen en services 

waren te verwachten maar ook veel 
onbesuisde ballen. In set 1 waren er 
veel van het eerste soort. Heel veel. 
De ballen vlogen de geelgroene da-
mes om de oren, er was ondanks 
time-outs geen houden aan: 25-
11 verlies. Wederom een flink be-
toog van Jet op dit geheel andere 
spel. Opdracht werd vooral via het 
midden en de drie-meter tot score 
te komen. De ene wissel werd weer 
toegepast: Annemarie op de plek 
van Xuee. Atalante nam het voor-
touw door sterke services ditmaal 
vooral van Astrid. Er kwam vat op 
de pass en Joke kon prettig bedient 

worden met een evenzo prettig re-
sultaat. Kansen ontstonden meer en 
meer niet geheel ondanks het fa-
natieke joelen in het veld: ‘lekker!’ 
en ‘hop-hop-hop!’ De tribune deed 
luidkeels mee en het team uit Soest 
raakte steeds meer de weg kwijt. 
Het tij keerde volledig, alles lukte nu 
aan Vinkeveense kant en de ploeg 
uit Soest kwam niet meer tot sco-
ren: 14-25 winst! Ook de laatste set 
speelden de meiden vrijuit en met 
7-15 was behoud in de eerste klas-
se een feit. Supporters super dat jul-
lie er waren, dank voor jullie hele fij-
ne aanmoedigen!!

Atlantis flink ten onder 
tegen Achilles
Mijdrecht - Op 25 april reisde het 
door Rabobank gesponsorde Atlan-
tis 1 af naar Den Haag om het op 
te nemen tegen Achilles. Achilles 
maakte haar favorietenstatus waar 
en Atlantis verloor met ruime cijfers. 
Atlantis liet zich voornamelijk in de 
tweede helft overdonderen en reis-
de met een pijnlijke 16-6 nederlaag 
naar huis. Een half uur later dan ge-
pland startte de wedstrijd tegen het 
Haagse Achilles, een tamelijk on-
bekende tegenstander voor Atlan-

tis. Achilles liet zich meteen gelden 
door een bliksemstart, al na enke-
le minuten kon Atlantis tegen een 
4-0 achterstand aankijken. Achilles 
schoot in deze periode heel zuiver, 
terwijl Atlantis als vanouds weer te 
veel moeite had met het afronden 
van de vele kansen. Hierna kon de 
ploeg uit Mijdrecht gelukkig weer 
een klein beetje aanhaken. Na de 
rust leek Atlantis wat scherper uit 
de kleedkamer te komen, met goe-
de hoop werd het gat naar twee 

doelpunten achterstand gescho-
ten. Niets bleek minder waar, want 
dit doelpunt was tevens het laat-
ste doelpunt voor Atlantis. Achilles 
kon van 8-6 uitlopen naar 16-6, wat 
de eindstand werd van deze teleur-
stellende wedstrijd van Atlantis.

Komende twee weken zal er flink 
wat energie geleverd moeten wor-
den door het eerste team van At-
lantis, want op 9 mei staat de be-
langrijke wedstrijd tegen directe 
concurrent KIOS op het program-
ma. Om 16.00 uur zal deze thuis-
wedstrijd plaatsvinden op het At-
lantisterrein aan de Hoofdweg. We 
hopen op alle steun en toeverlaat 
voor deze belangrijke wedstrijd!

komen en kwam op alle onderde-
len steeds meer onder controle. Ge-
lijk op ging het en een eerste time-
out van de tegenstanders volgde. 
Voort ging het met mooie aanvallen 
op de buitenkant van Loeps, voor-
al de serveerhoek was een gewillig 
doel voor scoren. Maar nog niet al-
les lukte en langzaam liep de equi-
pe uit Almere toch uit. Een tweede 
time-out van Jet op 14-20 achter, 
16-22 werd het en de klus om bij te 
lopen werd steeds kniepiger. Maar 
toen was daar Malou to serve. De 
speelster die wel de grootste stap-
pen heeft gemaakt sinds de start 
van het seizoen. Ons snoepje van 
de week zette even een vette reeks 
punten op het telraam van heb ik 
jou daar. Terug in de strijd. Knoert 
spannend dat laatste stuk, over en 
weer gingen de punten en D2 deed 
waar ze goed in zijn: vreselijk pit-
tig terugvechten. Mooie ballen wer-
den van de vloer gehaald, alles luk-
te en soms ook weer niet maar uit-
eindelijk toch wel: 32-30 winst! Zo’n 
bak onvoorwaardelijke pit deed de 
ploeg goed. Almere was uit het veld 
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Bridgeclub Hartenvrouw

Waterlinie Toertocht 

Turnsters Sascha, Eva, Demi 
en Jasmijn turnen regiofinale

Succesvol Sponsorsixentoernooi 
gewonnen door Stieva

Veenstekertoernooi 
gezellig en geslaagd

Bridge club ABC
Regio - Op 21 april werd de laatste 
zitting van de competitie gespeeld, 
ik ben geen wedstrijdleiding maar 
geef u mijn conclusie van degrade-
ren/promoveren  van deze compe-
titie: Als ik feliciteer of meeleef met 
het verdriet; ik heb het bedacht, met 
excuses aan de wedstrijdleiding, en 
verzon e.e.a ter plekke. Dan nu het 
echt spannende nieuws:
In de A met vijftien paren, werden 
eerste Geke en Margo met 67.92%! 
( de op één na hoogste score van 
deze laatste competitie): Kitty en 
Janny, nu tweede met 60% zijn u 
de baas met echt de allerhoogste 
score, vorige week behaald, van 
73.70%!!! Derde zijn Guus en Renske 
met 55.56%. Ploon en Marja deden 
het ook heel goed als vierde met 
55.21%. Dan de competitie: Boven-
aan staan Kitty en Janny, Geke en 
Margo, als tweede,  haalden Miene-
ke en Hilly in die nu derde zijn. Ach 
en Gerda en Nel, ik wedde op u als 
eerste, u eindigt als vierde helaas. 
Dan nu mijn voorspelling van “neer-
gang”, sorry wedstrijdleiding naar 
B(eter): Trudy en Refina, Gertrude 
en Tiny, Thecla en Rees en last but 
not least Cisca en Trudy. Nogmaals: 
ik heb deze uitslag bedacht/uitge-
rekend  en ben daar verantwoorde-

lijk voor: meestal zijn mijn voorspel-
lingen niet goed dus…. Ach u hoort 
het volgende week, niet ieder is (on) 
gelukkig met mijn prognose toch?
Dan de B: Eerste zijn Eugenie en 
Riet met 63.44%, ook u behaalde de 
hoogste score in deze laatste com-
petitie B, ja, ja ik ken wel mijn cij-
fers hoor. Het levert u geen plaats in 
de A op maar wel mijn complimen-
ten! Tweede werden Ineke en Ria 
met 61.39%. Derde het combipaar 
Matty en Elly met 55.45%. Als vierde 
eindigden Inge en Thea met 54.62%. 
Dan de competitie B, met alweer 
mijn voorspelling van promotie: Eer-
ste, zoals door mij verwacht, Ineke 
en Ria meer dan goed dames, he-
laas levert het u geen plaats in de 
A op: u wisselt van partner volgend 
seizoen dus opnieuw beginnen in 
de B. Loes en Ans werden tweede in 
deze eindstrijd: op naar de A! Elly en 
Trees derde, ook een wissel volgend 
jaar, dus ook weer beginnen in de B. 
Datzelfde geldt voor Jany en Matty 
derde in deze race en tja ik kan er 
ook niets aan doen met al dat wis-
selen van partner dus…… Blijft vol-
gens mij over Inge en Yvonne, vijfde, 
trouw aan elkaar, gezien alle wis-
sels derde en Wil Blansert en Ank 
Reems vierde. 

De Ronde Venen - Op zondag 3 
mei organiseert de Toerclub Ab-
coude voor de achtste keer de Ou-
de Hollandse Waterlinie Toertocht. 
Deze tocht voert u langs de Oude 
Hollandse Waterlinie. In het ramp-
jaar 1672 werd ons land overvallen 
door de Fransen, Duitsers en Engel-
sen; dankzij de waterlinie werd het 
Franse leger tegengehouden bij fort 
Wierickerschans. De linie was een 
doordacht netwerk van inlaatplaat-
sen, dammetjes en sluisjes, aan-
voerkanalen, dijkjes waterpeilbe-
heer en strategische met forten ver-
sterkte locaties waarmee grote ge-
bieden onder water kon worden ge-
zet (inunderen) ter verdediging van 

de politieke macht van Holland en 
Amsterdam. Heel veel restanten van 
deze Oude Hollandse Waterlinie zijn 
nog steeds terug te vinden in ons 
landschap. Deze route voert daar in 
grote lijnen langs. Kijk ook eens bij 
www.oudehollandsewaterlinie.nl
Ook fietsers die geen lid zijn van 
de Toerclub Abcoude kunnen deel-
nemen. We vertrekken vanaf café-
restaurant de Punt in Baambrugge 
(Rijksstraatweg 12-14). Vertrektijd is 
om 9.00 uur. Inschrijven vanaf 8.45 
uur. De tocht is 120 km, maar het is 
ook mogelijk om een kortere variant 
van 60 km te fietsen. Voor meer in-
formatie zie ook onze website www.
toerclubabcoude.nl

De Ronde Venen - De afgelopen 
zaterdagen stonden in het teken van 
de regiofinales divisie 5 en D2.
Sascha en Eva turnde verleden 
week hun wedstrijd. 
Dit deden ze met prima resulta-
ten. Jammer genoeg lukte door een 
vervelende blaar bij Eva de brug 
niet helemaal maar de andere drie 
toestellen gingen uitstekend. Bij 
Sascha liep alles lekker en dit keer 
bleef ze ook met ophurken op de 
brug alleen bij balk viel ze er een 
keer af. Achteraf bleek dit een fa-
taal foutje waardoor ze een podi-
umplaats miste maar ze is wel door 

naar de districtfinale met een mooie 
13de plaats. 

Afgelopen zaterdag turnde Demi 
en Jasmijn hun wedstrijd. Jasmijn 
en Demi begonnen ijzersterk hun 
wedstrijd op sprong en brug. He-
laas was vandaag de balk een strui-
kelblok. Demi viel met de hand-
stand maar bleef wel met de kop-
rol op de balk. Jasmijn turnde een 
mooie handstand maar kwam met 
de koprol met haar voet op de vloer. 
Op vloer turnde ze allebei een pri-
ma oefening. Helaas mogen ze niet 
door naar de districtfinale. 

Wilnis - Op woensdag 22 april is 
het Sponsorsixentoernooi gespeeld 
met 9 teams, waarbij een volledig 
damesteam onder de naam Cool-
fresh. De overige deelnemende be-
drijven waren de sponsors Rabo-
bank, Assuline, Gerrijn, BvCM, De 
Jong, MGK Bouw, Van ‘t Hul Ac-
countants en Stieva. Nadat de deel-
nemers aan het begin van de avond 
konden genieten van een door de 
Bowling keurig verzorgd koud en 
warm buffet, ving het toernooi om 
19 uur aan. Op het hoofdveld had 
materiaalman Peter Tierie twee vel-
den uitgezet met kleine doeltjes en 
halve cirkels daaromheen waar spe-
lers de bal niet mogen beroeren. Tij-
dens de wedstrijden van 13 minuten 
bleek het niet zo eenvoudig om te 
scoren als het van te voren lijkt. De 
winnaar van poule A Stieva mocht in 
de finale aantreden tegen Assuline, 
de winnaar van poule B. Deze span-
nende wedstrijd eindigde in een 1-1 
gelijke stand, waarna de beslissing 
moest vallen door het nemen van 
“penalties”. In dit geval betekent dat 
vanaf een meter of 16 trachten de 
bal tegen het kleine doel te schie-
ten. Zoals tijdens de wedstrijden al 
bleek was dit niet eenvoudig. Uit-
eindelijk voerde Stieva dat net iets 

beter uit en mochten zij de beker in 
ontvangst nemen. Het toernooi werd 
in goede banen geleid door het 
wedstrijdsecretariaat onder leiding 
van Laura van Beijnen en de aanwe-
zige scheidsrechters. Ook de vrijwil-
ligers van de kantinecommissie wa-
ren weer aanwezig om de spelers en 
toeschouwers te bedienen van kof-
fie, thee of andere versnaperingen 
met als toetje na het toernooi een 
heerlijke bittergarnituur. De nieuw 
geformeerde sponsorcommissie be-
dankte de vrijwilligers en de deelne-
mers om vervolgens een nieuw initi-
atief te openbaren. In plaats van de 
Club van 100 (voormalige guldens) 
is een Club van 70 (thans in Euro’s) 
opgericht in verband met het aan-
komende 70 jaar bestaan van CSW 
in 2016. Het bestuur en de sponsor-
commissie hoopt van harte dat vele 
particulieren en bedrijven zich aan-
sluiten bij dit initiatief. U kunt con-
tact opnemen door een mail te stu-
ren naar sponsorcommissie@cswil-
nis.nl of een formulier in te vullen 
die binnenkort in de kantine naast 
het bord van de Club van 70 (naast 
de voordeur) komt te hangen. We 
hopen bij het Sponsorsixentoernooi 
in 2016 nog meer enthousiastelin-
gen te mogen verwelkomen.

De Ronde Venen - Het was weer 
een leuke avond met mooie aan el-
kaar gewaagde wedstrijden. Alle 8 
teams waren door elkaar ingedeeld 
in een gezellig-sportieve poule. Drie 
wedstrijden voor ieder in de eer-
ste ronde, nog eens 3 in ronde twee 
waarbij ‘gezellig’ en ‘sportief’ elkaar 
hadden gevonden. 

Het nieuwe team van Dock 15 had 
het ontzettend gezellig en volleybal-
handigheid steeg met de wedstrijd, 
zij behaalden een mooie 8e plek. 
Het team van Mark, ook supergezel-
lig en door Mark gezellig opgetrom-
meld, eindigde op plek 7. Nog zo’n 
gezellig optrommelteam: Lekker-
balluh deed het in de gezellige pou-

le heel goed en eindige net achter 
de good old Waterboys die met wat 
jonge watergasten plek 5 en dus 
eerste van poule ‘gezellig’ werden.
In de sportief gezellige poule werd 
op het scherpst van de snede ge-
streden, de teams ontliepen elkaar 
maar weinig met lange rally’s tot ge-
volg. Het zeer geroutineerde Assuli-
ne team moest meerdere erkennen 
in de 3 andere teams en eindigde 
als 4e. MdG sportmassage pakte de 
3e plek met een gelijk aantal punten 
maar beter saldo. Effe Schaften en 
de Veenmollen wonnen ieder 2 van 
de 3 poule wedstrijden en door het 
identieke saldo eindigden ze beiden 
als winnaar van dit Veensteker toer-
nooi.

Regio - Op 23 april werd de 4e  
competitie ronde bij bridge club 
ABC gespeeld. Het was een zaal vol 
in het ,, Buurtnest ” en de stemming 
zoals op  iedere donderdagmorgen,  
was opperbest. Iedereen doet zijn 
uiterste best om een hoge score te 
halen. Concentratie alom, maar er 
wordt af en toe ook gelachen hoor 
en dat is een goed teken de een is 
nou eenmaal rustig onder het brid-
gen de ander praat graag. Daarin is 
een tussenweg als het erg rumoerig 
wordt roept men van zelf wel ssss-
stttttt. a.u.b. Bij het openings woord-
je wordt ook even stilgestaan bij 
twee afwezigen, die door bijzonde-
re omstandigheden er niet bij kun-
nen zijn. Gé  en Ans, we leven met 
jullie mee!
 

De Zitting uitslag is als volgt, in de  
A lijn   werden Cinny en Hetty weer 
eerste met een hele mooie sco-
re van 63,33 % tweede werden Ad-
dy en Jannet met 62,08 % ook heel 
mooi dames,Derde werden Lenny 
en Jan met 54,58 %  prima!
 
In de B lijn zijn eerste geworden 
Miep en Madelon met een mooie 
score van 56,77 % Joepie !!!Ons ge-
legenheids koppel Riet en Roelie  
werden tweede met 58,13 % Super 
dames, derde werden Greet en Nel 
met 56,77 % ook niet slecht hoor!,
Na deze uitslag kan een ieder weer 
zien op welke plaats hij staat in de 
Competitie, het spant er weer om. 
Voor volgende week wens ik onze 
leden weer veel succes.

Kwinkslagjeugd speelt 
vriendentoernooi
Vinkeveen - Donderdagavond 
speelde de jeugd van badminton-
vereniging de Kwinkslag het vrien-
dentoernooi. De kinderen mochten 
een vriend of vriendin meenemen 
en speelde daar drie partijen mee.
En ook dit jaar zaten er weer span-
nende partijen bij en omdat er 
op tijd gespeeld werd, ook uitsla-
gen met minimaal verschil. Zo wis-
ten Simcha en Jan (Jan is eigen-
lijk geen jeugd speler, maar hij kon 
er toch voor door) hun partij tegen 
Randi en Mika met twee punten 
te winnen en tegen Daan en Xan-

der was er slechts één punt ver-
schil. De einduitslag was dan ook 
niet helemaal verrassend. Wouter en 
zijn nichtje Michelle kwamen op de 
vierde plaats, de derde plaats was 
voor Daan en Xander. Randi en Mi-
ka verloren nipt de strijd van Sim-
cha en Jan , zij werden dan ook eer-
ste van dit toernooi. Heb je nu ook 
zin om een keer te komen spelen, 
de jeugd speelt op donderdagavond 
van 19.30 tot 20.30 uur . Kom gerust 
een keertje langs voor een proefles 
of kijk op de website voor meer in-
formatie, www.bvkwinkslag.nl.

Jonge Argon Basketballers 
zijn kampioen geworden
Mijdrecht - “Afgelopen zaterdag 
begon om 15.30 de laatste wedstrijd 
van het J14 team van Argon Basket-
ball in sporthal De Eendracht. Te-
genstander waren de Almere Pio-
neers en dat belooft altijd een span-
nende wedstrijd te worden. 

Er was opvallend veel bezoek voor 
zowel voor de thuisploeg als voor de 
bezoekende club. Voor het publiek 
was het wel weer even wennen 
om in deze sporthal te zitten, want 
het zicht is niet altijd optimaal. Dat 
mocht de pret echter niet drukken 
en onder luid applaus maakte Geert 
Jan Dierickx het eerste punt. Er wa-
ren mooie dribbelacties van Domin-
go van Os, Kalvin de Koning en Tim 
Graffner. Vanaf het begin nam Ar-

gon de voorsprong maar ze konden 
niet voorkomen dat Almere af en toe 
gevaarlijk dichtbij kwam. De coa-
ches Freek Waagenaar en Laurens 
Burger bleven daarom hameren op 
het behouden van rust en overzicht. 
Bo Sjunnesson en Daniel Machalski 
hadden beiden een prachtige ste-
al en zorgden ervoor dat de voor-
sprong weer wat uitliep. Verdedi-
gend waren Ymor van der Heijden, 
Hessel van der Maat en Eric Zhang 
goed bezig onder het bord. Quinten 
Limburg en Sem Geerts floten een 
prima wedstrijd en de eindstand 
was dan ook 43-31 in het voordeel 
van de Argonauten. Een terecht 
overwinning voor deze kampioenen! 
Na afloop kregen de jongens bloe-
men van het publiek.”

Schaakclub Denk en Zet 1 en 
2 gaan beiden voor promotie!
De Ronde Venen - De geschiede-
nis lijkt zich te herhalen. Was het vo-
rig seizoen zo dat de kans om voor 
Denk en Zet /advisor 1, kampioen te 
worden min of meer beslist werd in 
de wedstrijd tegen Barneveld, ook 
nu moeten de Denk en Zetters in 
hun laatste wedstrijd weer tegen 
Barneveld aantreden. In de 2e kl.A is 
de stand aan kop uiterst spannend;
1. D. en Z./Advisor 1 11 pnt 39 b.pnt
2. Barneveld 2 11 pnt 38,5 pnt 
3. SSC1922 3 11 pnt 37,5 pnt
Bij een gelijke stand qua aantal 
punten telt het aantal bordpunten. 
Dit overziend zijn vele scenario’s 
mogelijk; indien Denk en Zet met 
b.v. de kleinst mogelijke uitslag wint 
van Barneveld levert dit naast de 2 
punten 4 ½ bordpunt op. Dit zou 
dan voor SSC1922  inhouden dat zij 
hun laatste wedstrijd met 6-2 moe-
ten winnen om gelijk met Denk en 
Zet te eindigen. Daar het onderlin-
ge resultaat dan in het voordeel van 
SSC1922 is ( gewonnen  van Denk 
en Zet met 5-3) gaan zij met het 
kampioenschap aan de haal. Welk 
scenario zich ook afspeelt, de Denk 
en Zetters hebben in ieder geval het 
kleine voordeel van de bordpunten 
voorsprong. Op 19 mei speelt Denk 
en Zet thuis tegen Barneveld en 
daarna wordt het afwachten wat de 
uitslag van de op de laatste compe-

titiedag gespeelde wedstrijd 22 mei, 
de uitslag van Laren2-SSC1922 3 
wordt. De stand bij het 2e team van 
Denk en Zet herbergt ook vele mo-
gelijkheden.
1. Leusden 2 11 pn 32,5 b.pnt
2. Denk en Zet 2 9 punten 29 b.pnt
3. Muiderberg1 8 punten 25,5 b.pnt
4 Hoogland3 8 pnt 25 b.pnt

Leusden 2 lijkt te sterk om het kam-
pioenschap nog weg te geven maar 
moet in zijn laatste wedstrijd nog 
wel tegen Muiderberg 1 en daar er 
uit deze poule 2 teams promoveren 
zullen de Muidenaren zeker voor 
hun laatste kans willen strijden. Be-
houdens het uitzonderlijke geval 
van een 8-0 ! overwinning van Mui-
derberg op Leusden zijn de Denk 
en Zetters met een gelijkspel tegen 
Hoogland 3 verzekerd van promo-
tie naar de 2e klasse, waarbij  op-
gemerkt dat i.g.v. winst van Hoog-
land op Denk en Zet en bij gelijktij-
dig winst van Leusden op Muider-
berg de Hooglanders ook nog kun-
nen promoveren! Het lijkt voor alle 
Denk en Zetters, dit alles indachtig 
wijs, om het rekenen daar te doen 
waar het thuis hoort en dat is op het 
schaakbord . Aan het einde van de 
rit dan maar zien of er na het 100jr. 
bestaansfeest nog een feestje te 
vieren valt.!

Laura en Nuna stralen in 
halve finale
Mijdrecht - Het GVM’79 acrogym-
team Laura en Nuna hadden zich 
geplaatst voor de eerste halve lan-
delijke finale op D-niveau. Op zon-
dag 26 april reisden zij, met assi-
stent trainster Imara, af naar Zwol-
le alwaar zij in de middag hun wed-
strijd hadden. De oefening die zij 
samen laten zien is een combina-
tie oefening. Dit betekent dat zij 
zowel tempo- als balanselemen-
ten uitvoeren. De elementen wor-
den aan elkaar verbonden middels 
een mooie choreografie op de mu-
ziek “happy together”. De oefening 

begon met een mooi vliegtuigje bo-
ven het hoofd waarbij Laura lang-
zaam naar spagaat schuift. Het tem-
po element toss-up daarna ging ook 
prima. In de spreidhoeksteun bo-
ven het hoofd zat een kleine wiebel. 
Nuna landde de salto voorover pri-
ma en ook het laatste element met 
de handstand werd perfect uitge-
voerd. De oefening werd beloond 
met 24,85pnt wat een hele goede 
prestatie was. In het zware deelne-
mersveld van 19 teams eindigden 
de meiden in de middenmoot op de 
elfde plek.



D R O O G ,  D R U K  B E Z O C H T 
E N  H E E L  G E Z E L L I G 

Koningsdag 
in De Ronde Venen

 Zoals bijna ieder jaar was ook dit jaar 
Koningsdag in De Ronde Venen een 
gezellig festijn. In Mijdrecht, Wilnis, Vin-
keveen en in de Hoef, hadden de diver-
se vrijwilligers weer prachtige feestpro-
gramma’s in elkaar gezet, waar jong en 
oud zich mee kon vermaken. In Vinke-
veen was er natuurlijk de vrijmarkt en 
de braderie. In Wilnis optocht van ver-
sierde fi etsen, vrijmarkt, kinderspelen 
in het speelwoud en feest in het dorp. 

In Mijdrecht, vrijmarkt, springkussen-
festijn en in dorp een groot feest op 
het Raadhuisplein. In de Hoef natuur-
lijk weer kinderspelen, versierde fi et-
sen, voetballen en gezellig met elkaar 
zijn. Bijgaande foto’s geven een klein 
inkijkje in een ontzettend gezellige Ko-
ningsdag. Complimenten aan de orga-
nisaties, want laten we niet vergeten, dit 
had niet plaats kunnen vinden zonder 
de inzet van de vele vrijwilligers.
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