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Bewoners Molenland protesteren 
tegen kap van 240 lindebomen
Mijdrecht - Op dinsdag 9 februa-
ri hebben de inwoners van de wijk 
Molenland in Mijdrecht een brief 
van de gemeente ontvangen waar-
in wordt aangekondigd dat alle 240 
lindebomen langs de Viergang in 
Mijdrecht zullen worden gekapt. De 
reden is dat tijdens de zomerstorm 
in juli 2015 een aantal bomen is om-
gewaaid. Na onderzoek zou geble-
ken zijn dat de bomen niet goed ge-
worteld zijn. Een van de bewoners is 

Cees van Kasteren: “Ik ben van de-
ze brief zeer geschrokken. Met als 
argument dat de gemeente de vei-
ligheid niet kan garanderen gaat zij 
240!! lindebomen kappen die er 25 
jaar over gedaan hebben om tot het 
huidige formaat te komen. Dit mag 
niet gebeuren”, aldus Van Kasteren. 
Een rondgang in de buurt maak-
te al snel duidelijk dat hij zeker niet 
alleen staat. Ruim veertig bewo-
ners sloten zich bij hem aan en be-

sloten wethouder Dijkstra per brief 
heel duidelijk te maken hoe zij hier 
over denken en vragen de wethou-
der: “Heroverweeg het besluit. Geef 
deze 25 jaar oude bomen het voor-
deel van de twijfel. Snoei de bomen 
rigoureus, waardoor ze geen ge-
vaar meer voor de veiligheid ople-
veren en houd in gaten hoe de situ-
atie zich ontwikkelt.” 

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - Pieter Kroon uit 
Baambrugge zal tijdens de raads-
vergadering van 25 februari namens 
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 
worden geïnstalleerd als gemeen-
teraadslid van De Ronde Venen. Hij 
volgt daarmee Esther Grondijs op 
die te kennen heeft gegeven haar 
plaats in de raad over te willen dra-
gen aan Pieter om zodoende nieuw 
en jong talent een kans te geven. Zij 
blijft actief in de fractie als lid van 
diverse raadscommissies. Pieter 
Kroon (26) is geboren en getogen 

in Loenen en Baambrugge en is af-
gestudeerd Sociaal Psycholoog. Hij 
stond bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2014 op de vierde plaats 
voor PvdA-GroenLinks-LokaalSoci-
aal. De partij heeft toen twee zetels 
behaald en maakt inmiddels deel uit 
van de coalitie met wethouder Erika 
Spil. “We zijn een partij met duur-
zaamheid hoog in het vaandel”, al-
dus Esther Grondijs, “en dat bete-
kent ook dat je voor het werk van je 
eigen partij verder vooruitkijkt dan 
de huidige raadsperiode. 

Het is belangrijk dat we over twee 
jaar een verkiezingslijst hebben met 
kandidaten met raadswerkervaring. 
Pieter is al lid van twee commissies 
en ons is opgevallen dat hij dat bij-
zonder goed doet. Maar een com-
missie is nog geen raad, dus die er-
varing komt er nu bij voor hem.” Es-
ther
Grondijs is acht jaar raadslid ge-
weest, in Abcoude en De Ronde Ve-
nen. 

Vervolg elders in deze krant.

Het scheidend raadslid Esther Grondijs

Nieuw gemeenteraadslid: 
Pieter Kroon (PvdA-GL-LS)

De Ronde Venen – Vrijdagoch-
tend 19 februari vond er tijdens de 
mist een ernstig ongeval plaats op 
de Oude Spoorbaan in De Hoef. Een 
busje en een personenauto kwa-
men frontaal met elkaar in botsing, 
waarbij een 30-jarige vrouw uit Ze-
venhoven om het leven kwam. Door 

het ongeval ontstond een fl inke fi le 
in beide richtingen. Vanaf De Hoef 
is vervolgens nog een automobilist 
achterop de fi le gereden. Daarbij 
viel ook een gewonde. De oorzaak 
wordt nog onderzocht. 

Foto: Mr Car

Dodelijk ongeval op Oude 
Spoorbaan De Hoef

Vinkeveen - Na het overlijden van 
voorzitter Leo Honkoop van Bad-
mintonvereniging Kwinkslag, heeft 
Johan Donkervoort, naast zijn taak 
als secretaris, de taak als waarne-
mend voorzitter vlekkeloos op zich 
genomen gedurende een jaar. Twee 
taken binnen een bestuur, en dan 
ook nog de zwaarste, dat is een 
beetje veel. Er is dan ook naar een 
meer passende oplossing gezocht, 
een nieuwe voorzitter.
Dat deze voorzitter uit eigen gele-
deren moest komen was duidelijk 
maar wie vindt je in deze tijden nog 

beschikbaar om voorzitter te zijn 
van een vrijwilligersorganisatie?
Hij werd gevonden in Frank Majoor, 
een jonge daadkrachtige voorzit-
ter voor deze badmintonvereniging. 
Tijdens de algemene ledenverga-
dering is de voorzittershamer dan 
ook symbolisch overgedragen aan 
Frank. Ook lid worden van zo’n leu-
ke, sportieve vereniging? Dat kan 
heel makkelijk. Loop binnen op el-
ke donderdagavond in sporthal De 
Boei in Vinkeveen vanaf 19.30 uur. 
Rackets zijn aanwezig en je krijgt er 
zelf een bij het lid worden!

Nieuwe voorzitter Badminton-
vereniging Kwinkslag

Mijdrecht - Woensdag 17 februa-
ri jl. stond deze auto geparkeerd op 
parkeerterrein De Lindeboom van 
12.40 tot 13.40 uur. Toen de eige-
naar terugkwam zag hij dat er ie-
mand een fl inke deuk in zijn auto 
had gereden (zie geplaatste foto). 
Helaas heeft diegene (dader) geen 
briefje achtergelaten. Er is melding 
gemaakt van de schade bij de poli-
tie, en deze heeft een rapport opge-
steld. Gezien de schade is de aan-
rijding fl ink hard geweest en moet 
de andere bestuurder het zeker ge-
merkt hebben, zo werd gemeld door 
het schadebedrijf. De auto stond 
geparkeerd ter hoogte van de ING 
bank, en helaas zijn hier geen ca-
mera’s. Heeft u iets gezien, bel dan: 
0652606004.

Getuige(n) gezocht

Campagne ‘IkPas’:
30 dagen zonder 
alcohol
De Ronde Venen - De campag-
ne ‘IkPas’ is een positieve uitdaging 
om gedurende 30 dagen geen alco-
hol te drinken. Iedereen boven de 
18 jaar wordt uitgedaagd om mee te 
doen en bewust te ervaren wat het 
oplevert. Op 1 maart start de cam-
pagne ‘IkPas’. Gaat u de uitdaging 
ook aan? In de regio Utrecht is de 
campagne onderdeel van het pro-
ject Nuchter Verstand en richt zich 
met name op de ouders/opvoeders 
van kinderen in de leeftijd van 10 
–18 jaar. Het doel is een goed voor-
beeld te zijn voor kinderen, maar 
ook het doorbreken van gewoonte-
gedrag. Feestjes, etentjes en ande-
re gezellige gelegenheden lijken bij-
na altijd samen te gaan met drinken 
van alcohol. Maar hoe zou het zijn 
als je eens 30 dagen geen alcohol 
zou drinken? Ga je daar lichamelijk 
en geestelijk iets van merken?

Aanmelden voor IkPas
Wie mee wil doen aan IkPas kan 
zich via de website van de GGD 
aanmelden: www.ggdru.nl/ikpas. U 
kunt zich individueel of als groep 
aanmelden. In de gemeente De 
Ronde Venen vindt de aftrap van 
de campagne plaats met de thea-
tervoorstelling ‘Onder Invloed’ van 
theatergroep Playback. Voor ou-
ders met kinderen in de puberleef-
tijd blijkt het soms moeilijk om het 
gesprek over het gebruik van al-
cohol aan te gaan. Tijdens de the-
atervoorstelling komen de mees-
te drogredenen en discussies tus-
sen ouders en kinderen aan bod. U 
bent van harte welkom om de gra-
tis voorstelling bij te wonen, eventu-
eel met uw puberzoon/dochter. De 
voorstelling. U moet zich wel vooraf 
aanmelden via de website van Ou-
ders Lokaal: http://derondevenen.
ouderslokaal.nl . In De Ronde Venen 
wordt de campagne breed gedeeld, 
ook huisartsen, sportverenigingen, 
scholen en horecagelegenheden 
zijn op de hoogte. Ervaringen, feit-
jes en tips delen kan via de face-
bookpagina www.facebook.com/ik-
pasinderegioutrecht Twitteren over 
dit onderwerp kan via #ikpasinde-
regioutrecht

Bingo bij O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdag 1 maart is 
er weer bingo bij Toneelvereniging 
O.K.K. De bingo start om 19.45 
uur bij het zwembad in Mijdrecht. 
Loten zijn te koop voor 50 euro-
cent per stuk. Er zijn weer vele 

mooie prijzen te winnen. Dit keer 
als hoofdprijs een waardebon van 
125 euro, te besteden bij juwe-
lier Swaab. De organisatoren ho-
pen u te zien bij de gezellige bin-
goavond!

SPECIALE OPENINGSAANBIEDING:DINSDAG 1, WOENSDAG 2 EN DONDERDAG 3 MAART
Vanaf twee personen wokken

1 GRATIS
NIEUW: wij zijn nu ook voor de lunch geopend

OOK HIER GELDT DE OPENINGSACTIE

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

www.lotuscornermijdrecht.nl

DINSDAG 1 MAART

HEROPENING VAN ONS

GEHEEL VERNIEUWDE

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
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
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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In de drie laatste columns van 
OntwikkelingsSamenwerking 
DRV heb ik u zo goed mogelijk 
geïnformeerd over de situatie nu 
in Nepal 10 maanden na aardbe-
vingen, mede aan de hand van 
mijn persoonlijke contacten al-
daar. Buiten Kathmandu en de 
Kathmanduvallei is de situatie 
in de zwaarst getroffen gebie-
den erbarmelijk. De hulp die deze 
gebieden heeft bereikt was zeer 
summier, eerst in de vorm van  
tenten, tijdens de moesson  golf-
platen.  Duizenden mensen zitten 
op een hoogte van 2000 m, 3000 
m of hoger nagenoeg zonder be-
scherming tegen de kou, wind, 
sneeuw. De grote hulporganisa-
ties zeggen deze gebieden niet te 
kunnen bereiken, de kleine orga-
nisaties gaan te voet met dragers 
maar hebben onvoldoende mid-
delen om de benodigde groot-
schalige hulp te kunnen verle-
nen. De regering van Nepal was 
vooral erg druk met het voltooi-
en van de grondwet en is zojuist 
begonnen met het opstellen van 
een wederopbouw plan. Op dit 
plan wachten de grote organi-
saties. Het schiet dus niet erg op 
met de hulp. Gewone burgers in 
het zwaar getroffen gebied pro-
beren intussen zelf hun onderko-
men te bouwen. Niet aardbeving 
bestendig valt te vrezen. 
Intussen willen organisaties als 
de onze in samenwerking met 
Nepal Trust, onze samenwer-
kingspartner in Nepal, letter-
lijk een steentje bijdragen aan 
de wederopbouw. In Tarkegyang, 

een dorp in het zeer zwaar getrof-
fen Helambu, gelegen op 3000 m 
hoogte , ligt een met Rondeveens 
geld gebouwde basisschool ge-
heel in puin. Er is niet een steen 
op de andere blijven liggen. Dat 
geldt overigens voor het gehe-
le dorp en alle in het gebied lig-
gende dorpen. Het is een be-
perkt doel dat wij willen bereiken 
maar voor de honderden kinde-
ren die nu les krijgen onder een 
golfplaten afdak is een herbouw-
de  school natuurlijk fantastisch. 
Help mee om deze school gere-
aliseerd te krijgen. Bedenk hoe 
comfortabel wij het hebben ver-
geleken met de mensen die hoog 
in de Himalaya in de ellende zit-
ten. 
Met uw hulp kunnen we  bijdra-
gen aan de wederopbouw van 
Tarkegyang . Elke donatie voor de 
herbouw van de school  is enorm 
welkom. De actie voor dit prach-
tige goede doel eindigt aan het 
einde van deze maand februa-
ri.  Investeer nu samen met ons in 
dit prachtige project.  Ons bank-
nummer vindt u bovenaan deze 
column. Dank!

Nel Bouwhuijzen

Geen krant?
0297-581698

Prijswinnares blij met 
mooie setjes lingerie
Regio -  Annelies de Ruiter uit 
Mijdrecht werd afgelopen woens-
dag 17 februari verrast met een paar 
fraaie setjes lingerie die zij bij Mi-
rande, speciaalzaak in lingerie, had 
gewonnen. Eigenaresse Mieke Pee-
ters overhandigde de winnares twee 
waardebonnen die aan de prijs voor 
deze lingerie (beha en slipje) van 
het merk Chantelle waren verbon-
den. “Een late prijsuitreiking, want 
de actie van Chantelle was in no-
vember vorig jaar. Dit lingeriemerk 
had bij de actie voor haar klan-
ten iets leuks in petto en onderdeel 
daarvan was het winnen van enke-
le setjes lingerie van dit merk naar 
keuze. Om daarvoor in aanmerking 
te komen hoefde men slechts een 
kaartje met naam en adres in te vul-
len en dat te deponeren in een prij-
zenbox in onze winkel,” vertelt Mie-
ke. “De bedoeling was eerst dat de 
winnaar half december zou worden 
getrokken, maar vanwege de druk-

te rond de feestdagen kwam daar 
niets van. Toen hebben we het maar 
naar een rustiger maand verscho-
ven en is het kortgeleden gedaan.“ 
Annelies de Ruiter is de gelukkige 
winnares waarvan het kaartje is ge-
trokken. De prijs is niet niks, twee 
maal twee setjes prachtige lingerie 
die ze zelf mag uitzoeken à raison 
van 130 euro per setje! Twee voor 
de zomer en twee om in het najaar 
en de winter te dragen. Daar kan je 
nog eens mee thuiskomen! Annelies 
is vaste klant bij Mirande. “Een pu-
re speciaalzaak met heel veel aan-
bod aan lingerie, badkleding en 
nachtkleding. Je wordt er altijd leuk 
ontvangen en krijgt deskundig ad-
vies. Daar houd ik van. Ik ben van-
zelfsprekend heel blij met mijn prijs. 
Geen wonder als je ziet wat de ver-
koopwaarde ervan is. Ik ben natuur-
lijk erg verrast want ik had nooit ver-
wacht dat ik in de prijzen zou val-
len.” Aldus een blije prijswinnares.

IVN-lezing “De zeearend 
in Nederland”
Regio - Dinsdag 1 maart organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een lezing over de groot-
ste arend van Europa: de zeearend. 
De lezing wordt gegeven door Mar-
tijn de Jonge, fotograaf en publi-
cist. De lezing wordt gehouden in 

het NME-centrum De Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. 
De lezing begint om 20.00 uur, de 
zaal gaat om 19.45 open. Kosten: 
een vrijwillige bijdrage van 2,50 eu-
ro. Vroeger kwam de zeearend met 
zijn spanwijdte van meer dan 2 me-
ter soms in Nederland als winter-
gast. Nu broedt hij in ons land. Mar-
tijn de Jonge is gefascineerd door 
de Zeearend. De laatste jaren kijkt 
hij vooral in Nederland hoe de zee-
arend zich ontwikkelt tot regelma-
tige broedvogel. Hij bivakkeerde 
lange tijd in fotoschuilhutjes in de 
Oostvaardersplassen. Met een boot 
in de IJsseldelta volgt hij de ont-
wikkelingen van de lokale popula-
tie. Daarover vertelt hij deze avond 
met behulp van vele mooie foto’s. 
Daarnaast geeft hij  deze avond een 
overzicht  van de stand van zaken 
van een aantal Europese roofvo-
gels als Lammergier, Vale Gier, Rode 
Wouw  en Roodpootvalk. Voor meer 
informatie: Catherine van de Graaf, 
0297-286895. Zie ook www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Uitvoering Johannes Passion 
in Johannes de Doperkerk
Regio - De Johannes Passion van 
Johann Sebastian Bach zal dit jaar 
op vrijdag 18 maart in de R.K. kerk 
Johannes de Doper in Mijdrecht/
Wilnis worden uitgevoerd door de 
Christelijke Oratorium Vereniging 
Amicitia Uithoorn met medewer-
king van solisten en muzikaal on-
dersteund door Het Promenade Or-
kest. Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Toon de Graaf. Aanvang 
20.00 uur. Toegangskaarten zijn in 
de voorverkoop al bij de leden van 
Amicitia verkrijgbaar en te bestellen 
bij Amicitia (tel. 0297-566377). De 
toegangsprijs bedraagt 25 euro en 
voor jongeren tot 17 jaar 10 euro, in-

clusief programmatekstboekje met 
de Luthers-Duitse tekst en de Ne-
derlandse vertaling. De uitvoering 
wordt gerealiseerd door de Stich-
ting Vrienden Monument Johan-
nes de Doper in samenwerking met 
de Stichting Vrienden van Amicitia. 
Verkoopadressen vanaf 18 februa-
ri: Boekhandel Ten Hoope en Bruna 
in Uithoorn. Boekhandel Mondria 
in Mijdrecht en Drogisterij De Bree 
in Vinkeveen. De Johannes Passion 
in de R.K. kerk Johannes de Doper, 
een passende locatie voor een ma-
gistraal werk in de tijd van Pasen! 
Noteer nu alvast de datum, nadere 
informatie volgt nog.

Dodelijk ongeval 
Oude Spoorbaan
De Ronde Venen - Vrijdagochtend 
vond er tijdens de mist een ernstig 
ongeluk plaats op de Oude Spoor-
baan in de Hoef. Een busje en een 
personenauto kwamen frontaal met 
elkaar in botsing waarbij een 30-ja-
rige vrouw uit Zevenhoven is overle-
den. Door het ongeval ontstond een 
flinke file in beide richtingen. Vanaf 
De Hoef is vervolgens inog een au-
tomobilist achterop de file gereden. 
Daarbij zou iemand gewond zijn ge-
raakt. De oorzaak wordt nog onder-
zocht

Maestro concert van 
Viribus Unitis
De Ronde Venen - Iedereen heeft 
vast wel eens gehoord van het po-
pulaire programma Maestro dat el-
ke zondag avond te zien is bij op 
NPO 1. Bekende Nederlanders wa-
gen zich aan de uitdaging om zich 
te ontwikkelen tot dirigent van een 
volledig orkest. In 8 weken tijd wor-
den ze getraind tot een ware maes-
tro en bijgestaan door professionele 
dirigenten en wekelijks beoordeeld 
door een deskundige vakjury. 

Op zaterdag avond  2 april kunt u 
dit ook in de Ronde Venen meema-
ken. Het fanfare orkest van muziek-
vereniging Viribus Unitis organi-
seert een concert dat in het teken 

zal staan van het programma Maes-
tro. Het orkest heeft een aantal be-
kende inwoners van de Ronde Ve-
nen gevraagd om de uitdaging aan 
te gaan en het orkest van Viribus 
Unitis te dirigeren. Zij worden hierin 
bijgestaan door de Maestro van Vi-
ribus Unitis zelf: dirigent Ruud Plet-
ting. Uiteraard zal er ook een des-
kundige jury aanwezig zijn die uit-
eindelijk zal bepalen wie er aan het 
einde van de avond als Ronde Veen-
se Maestro naar huis gaat.
U kunt dit concert bijwonen op za-
terdag 2 april a.s. om 20:00u in de 
Willisstee te Wilnis. Binnenkort vind 
u meer informatie op de website van 
Viribus Unitis: www.viribusunitis.nl 

Paas-bloemstuk 
maken
De Ronde Venen - Op cursus 33, 
Creatief Paasstuk maken (dinsdag 
15 maart, van 20.00-22.00 uur) zijn 
nog plaatsen beschikbaar. Voor die-
genen die het fijn vinden om hun 
huis een beetje in paassfeer te 
brengen is bovenstaande cursus ui-
termate geschikt. Ook voor hen die 
met een mooi bloemstuk de len-
te in huis willen halen. Bovendien, 
is het niet leuk om  bezig te zijn 
met natuurlijke materialen? De do-
cente Esther Boerlage van tuincen-
trum Rijdes is creatief, heeft leu-
ke ideeën en leert de cursisten hoe 
zij een bloemstuk op kunnen bou-
wen.  Zij zorgt ook voor alle ma-
terialen die daarvoor nodig zijn. U 
gaat met een zelfgemaakt, mooi en 
sfeervol bloemstuk naar huis, waar 
u nog lang van zal kunnen genie-
ten. Veel nog komende cursus-
sen van het Cursusproject zijn na-
genoeg volgeboekt. Soms is er nog 
(een) plaats beschikbaar. Informa-
tie staat op de website. Op lezingen 
zoals cursus 35, (Vinkeveense plas-
sen, ontstaan en leven in de plas), 
en cursus 40, (lezing Russische 
schrijvers) is het aantal cursisten 
wat flexibeler, daar kan nog op in-
geschreven worden. Ook cursus 34 
(wandeling KNSM en JAVA eiland) 
is nog niet helemaal vol. Op de site  
www.cursusproject.nl/rondevenen.
htm is alle informatie te vinden, o.a. 
over de inhoud van de cursussen en 
op welke er nog ingeschreven kan 
worden. 





Vervolg van de voorpagina.

Door het wegvallen van het raads-
werk heeft zij haar handen meer vrij 
om zich in te zetten voor hulpvragen 
bij het Ombudsteam en het behoud 
van een zwemvoorziening in Abcou-
de. Pieter Kroon was deze raadspe-
riode al fractie-assistent voor PvdA-
GroenLinks-LokaalSociaal in De 
Ronde Venen. Hij heeft politieke er-
varing op zowel landelijk als provin-
ciaal niveau. Zo heeft hij stage gelo-
pen bij de Tweede Kamerfractie van 
GroenLinks als assistent van Jesse 
Klaver en was hij begin vorig jaar 
kandidaat bij de Provinciale Staten-
verkiezingen voor GroenLinks. Nu 
is hij fractiemedewerker en com-
missielid voor de Statenfractie van 
GroenLinks in de provincie Utrecht. 
Een functie die hij zal blijven uitoe-
fenen. “Deze linking pin maakt on-
ze fractie nog sterker. Veel zaken die 
de gemeente betreffen, spelen im-

mers op provinciaal niveau. Dankzij 
Pieter zijn wij op de hoogte van de
actualiteit en dus paraat”, aldus 
fractievoorzitter Ernst Schreurs, die 
uitkijkt naar deze verdere
versterking van zijn fractie.

Junior
Pieter heeft onder meer gewerkt als 
Junior Projectleider bij stichting Na-
tuur & Milieu en is lid van de Vecht-
plassencommissie. Pieter Kroon: 
“Ik heb ontzettend veel zin om als 
raadslid te starten. Ik wil mij voor-
al gaan inzetten voor een groene en 
gezonde leefomgeving. Zo maak
ik mij bijvoorbeeld zorgen over de 
verhoging van de maximumsnel-
heid op de A2, maar ook onderwer-
pen als verduurzaming van de land-
bouw, betaalbare woningen voor 
jongeren en goed en bereikbaar 
openbaar vervoer vind ik belangrijk.”
Het afscheid van Esther Grondijs 
en de installatie van Pieter Kroon 

zal aan het begin van de raadsver-
gadering van donderdagavond a.s. 
plaatsvinden.

Het nieuwe raadslid Pieter Kroon.
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Jazz aan de Amstel
Uithoorn - Zondag 28 februari is 
Maartje Houtzager met haar band 
MAART te gast bij Jazz aan de Am-
stel. U kunt o.a. genieten van ver-
rassende jazzy en eigen bewer-
kingen van liedjes van Whitney 
Houston tijdens deze Jazz aan de 
Amstel, uitgevoerd door fantasti-

Programmaoverzicht maart 2016 

datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten

Woensdag 2  Lunchen bij De Sfeerstal Nieuwveen 11.00 uur € 7,-
Donderdag 3  Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,-
Vrijdag 4 Bibliotheek  Mijdrecht 13.30 uur € 3,-
Woensdag 9  Ikea Amsterdam 10.00 uur € 13,-
Donderdag 10  Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,-
Vrijdag 11  Pannenkoeken Boerderij De Hooiberg Oude Ade 11.00 uur € 15,-
Woensdag 16  PlusBus Diner s’ Anders Vinkeveen 16.30 uur € 3,-
Donderdag 17  Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,-
Vrijdag 18  Modeshow H en A Senioren Mode Abcoude 09.00 uur € 7,-
Dinsdag 22  Intratuin Cruquius Cruquius 10.00 uur € 14,-
Woensdag 23  Geertje’s Hoeve Haarzuilens 10.30 uur € 11,-
Donderdag 24  Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,-
Vrijdag 25  Goede Vrijdag, geen rit
Maandag 28  Tweede paasdag, geen rit
Woensdag 30  Vislunch Thalassa Zandvoort 10.30 uur € 15,-
Donderdag 31  Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,-

open tafel” in “het Paradijs” achter de Paddenstoel 
Hofland 33. Inloop v.a. 12.00 uur.
repair café mijdrecht 
Donderdag 10 en 24 maart. Elke 2e en 4e donderdag 
van de maand is het Repair Café van 14.00-16.00 uur 
open om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer 
Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-288466 
(tijdens openingstijden). Een gratis kop thee of koffie 
staat voor u klaar! U hoeft niet aan te melden, het is 
een open inloop.
repair café vinkeveen
Maandag 14 maart. Elke 3e maandagochtend van de 
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1 Vinkeveen. U 
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
rollator spreekuur
Woensdag 2 maart in Gerardus Majella in Mijdrecht. 
Bent u niet in de gelegenheid om naar het spreekuur 
te komen en heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact 
opnemen met de rollator-service van Tympaan-De Baat 
tel. 0297-230280.
De Beweegkamer
Waar: In de Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstel-
straat 5 en Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang 
de Willisstee). Wanneer: Op de woensdagochtend van 
10.00-12.00 uur. Kosten: gratis. Sportmaterialen zijn 
aanwezig. Aanmelden hoeft niet, u kan zo binnen lo-
pen. Het kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie of thee.

 
 

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!

Gilde De Ronde Venen zoekt een coördinator 
coach4You (nr. 16159) en een coördinator voor het 
project De Jongeren coach (nr. 15982)

Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis zoekt een bestuur-
der om jaarlijks tussen februari en juni de Avondvier-
daagse mede te organiseren (nr. 16111)

Tympaan-De Baat zoekt een redactielid voor de di-
gitale nieuwsbrief voor mantelzorgers (nr. 16098), een 
gespreksbegeleider voor de Depressie groep in Ab-
coude (nr. 16088) en een medewerker promotie voor 
De Buurtkamers (nr. 16026). Samen genieten van 
muziek met een bewoner! Dat kan bij Careyn Maria-
Oord in Vinkeveen (nr. 16083). Zij zoeken tevens vrij-
willigers voor bingoavond en/of -middag (nr. 16076), 
vrijwilligers voor festiviteiten in Brinkzicht (nr. 16075), 
een vrijwilliger voor activiteit ‘zitdans’ (nr. 16073), voor 
de klassieke muziek ochtend (nr. 16046) en voor de 
handwerkclub (nr. 16045)

Alzheimer Nederland Westelijk Utrecht zoekt een Pen-
ningmeester voor het Bestuur (nr. 15970)

Snel handelen kan levens redden. Word vrijwilliger bij 
het aeD De Ronde Venen (nr. 15951)

Zonnebloem Uithoorn / Amstelhoek zoekt een be-
stuurslid voor het coördineren van het jaarlijkse activi-
teitenprogramma (nr. 16078)

Wilt u meer weten over dit vrijwilligerswerk, of wilt u 
kijken of er nog andere leuke functies tussen de 230 
vacatures op de vrijwilligers-vacaturebank zitten? Kijk 
dan eens op onze website www.steunpuntvrijwilligers-
werk.info.Wilt u overleg over de vacatures en/of uw 
mogelijkheden? Neem dan contact op met het Steun-
punt 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 €8,50 
opgave op locatie.
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Coördinator Pim Jongsma (Wilnis/De 
Hoef/Mijdrecht), 0297-230280. Coördinator Annemarie 
Keja (Vinkeveen), 0294-284824
mijdrecht, g. van aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. Eettafels: 
dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 
uur. Eettafels: laatste donderdag v/d maand €5,- en 
4x per jaar eten in de Boei € 8,50 (incl. drankje) 12.00-
13.30 uur
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692 
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 
12:00-13:15 uur (€ 5,-)
De hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10:00-12:00 uur. Eetta-
fels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. margrietstraat 10 tel. 0294-291955 
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.00-
13.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

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

verkeerStrainingen voor ouDeren 
en ScootmoBielgeBruikerS
Tympaan-De Baat organiseert de komende periode ver-
schillende activiteiten om de verkeersveiligheid in De 
Ronde Venen te vergroten. Voor ouderen organiseert zij 
in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een op-
fristraining van de verkeersregels en voor scootmobiel-
gebruikers komt er een speciale scootmobieltraining.
De opfristraining van de verkeersregels bestaat uit 
twee avonden en vindt plaats op donderdagen 7 april 
en 12 mei van 19.30-21.30 uur bij het Verkeerscollege 
aan de Diamant 6 in Mijdrecht. De deelnemers worden 
bijgepraat over de huidige verkeersregels en van infor-
matie voorzien over zuinig rijden. Er is ook gelegenheid 
tot het stellen van vragen. De kosten voor deze training 
bedragen vijf euro per persoon, wat te voldoen is bij 
aanvang van de eerste trainingsavond. 
De scootmobieltraining vindt plaats op zaterdag 9 
april van 9.30-12.30 uur bij het Gemeentehuis aan de 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De deelnemers gaan 
met elkaar in gesprek over de verkeersregels en krijgen 
de tijd om het geleerde met hun eigen scootmobiel in 
de praktijk te brengen. De kosten aan deze training be-
dragen 2,50 euro. 
inschrijven voor beide trainingen kan bij Tympaan-De 
Baat, via e-mail info@stdb.nl en telefonisch op werkda-
gen tussen 10.00-12.00 uur via tel. 0297-760260. Na 
aanmelding wordt een bevestiging van deelname toe-
gestuurd, dat tevens dient als toegangsbewijs. 
Deze trainingen worden mede mogelijk gemaakt door 
een donatie van SC Johnson Europlant BV.

gezocht: informatief huiSBezoeker
Heeft u nog wat tijd over en wilt u graag wat voor een 
ander betekenen? Overweegt u om vrijwilligerswerk te 
gaan doen? Vindt u het leuk om ouderen te bezoeken 
en hen informatie te geven zodat zij zo lang en com-
fortabel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? 
Misschien wilt u dan wel aan de slag als Informatief 
Huisbezoeker. 
Eén van de manieren waarop Tympaan-De Baat deze 
informatie bij de mensen probeert te krijgen is door de 
dienst Informatief Huisbezoek. Wij bieden inwoners van 
De Ronde Venen een bezoek aan rond hun 75e verjaar-
dag. Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebeid 
van welzijn en zorg. De gemeente is nu verantwoordelijk 
voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen 
kracht zelfredzaam zijn. Wat betekent dit voor u en waar 
moet u in de toekomst aankloppen als u zorg of hulp-
middelen nodig heeft? Hoe kunt u vervoer regelen als 
zelf auto rijden lastig wordt? Wat zijn de mogelijkheden 
op het gebied van mantelzorg? 
Als vrijwilliger van het Informatief Huisbezoek kunt u 
ouderen antwoord geven op al deze vragen. U ver-
strekt informatie over welzijn, zorg, vervoer en mantel-
zorg. U maakt deel uit van een gezellig team vrijwilli-
gers die jaarlijks honderden bezoeken afleggen in de 
hele gemeente. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten 
hoort u zelf de nieuwste informatie. Het voordeel van 
dit vrijwilligerswerk is dat u uw eigen tijd kan indelen. 
Nieuwsgierig geworden? Neem dan even contact op 
met Marianne White, Sociaal werker van Tympaan-De 
Baat. 0297-230280 m.white@stdb.nl

nlDoet
Vele handen maken licht werk. Dus waarom doet u niet 
mee als groep? Verzamel uw familie, collega’s, leden 
van uw (sport)club zoek een leuke klus uit. Een mooie 
manier om samen wat goeds te doen. www.NLDoet.nl

activiteitenoverzicht maart 2016
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op 
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders ver-
meld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de 
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op: 
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
alzheimer café vinkeveen
Woensdag 9 maart van 19.30 tot 21.00 uur in Zorgcen-
trum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze avond 
is “Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun man-
telzorgers aan huis”. Gastspreekster is Francisca Dees-
Wessels, ergotherapeut bij Careyn Maria-Oord.
eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 14 maart 2016. Het begint om 17.00 en duurt 
tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel. Adres: 
‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aanmelden 
via: 06-12888962 of hetpruttelpotje@gmail.com. 
mantelzorgsalon
Maandag 21 maart van 13.30-15.30 in de Buurtkamer 
Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5. We 
gaan met elkaar een leuk stukje maken voor Pasen/
voorjaar.
open tafel
Op donderdag 31 maart van 12.30-14.30 uur is “de 

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

Aanmelden voor uitjes en boodschappenritten kan 
vanaf maandag 22 februari tussen 10.00-12.00 uur via 
tel. 0297-760260. Let op: Aanmelden voor het diner van 
16 maart kan vanaf dinsdag 23 februari tussen 10.00-
12.00 uur op bovengenoemd telefoonnummer.

Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De 
Baat. Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden 
en begeleiden. u kunt het nieuwsblad van de Plus-
Bus gratis afhalen op ons kantoor.

Redactie Anna Oostrom

Bewoners Molenland protesteren 
tegen kap van 240 lindebomen
Vervolg van de voorpagina.

De bewoners stuurde een brief: 
“De storm van 25 juli 2015 was 
de zwaarste storm sinds het be-
gin van de metingen in 1901 (in-
formatie KNMI) Er zijn toen in het 
hele land duizenden bomen omge-
waaid. (In de gemeente Haarlem al-
leen al 415 bomen. Bron: “Dichtbij.
nl” van 31-07-2016). Het was dus 
een storm van uitzonderlijke kracht 
die zelden voorkomt. De bomen die 
nu na de storm langs de Viergang 
staan hebben de zwaarste zomer-
storm in meer dan 100 jaar overleeft. 
Dan kun je toch concluderen dat ze 
redelijk goed geworteld zijn. Dat de 
gemeente met de wetenschap van 
het onderzoek enige actie moet on-
dernemen begrijp ik, maar meteen 
overgaan tot kap van alle 240 lin-
des is een overreactie en een abso-
luut buitenproportionele maatregel 
die misschien wel in strijd is met de 
algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur; temeer omdat het be-
sluit er doorgedrukt lijkt te worden 
met een tijdsbestek van slechts drie 
weken tussen besluit en de geplan-
de uitvoering.

Onevenredig
De bewoners van de Viergang on-
dervinden van deze beslissing on-
evenredige overlast in die zin dat zij, 
gewend zijnde aan de aanblik van 
een prachtige bomenrijke straat, 
straks geconfronteerd worden met 
kaalgeslagen aanblik en weer 25 
jaar moeten wachten op een lom-
merrijke straat. Bomen kunnen on-
evenredige overlast geven en ik ben 
voorstander van het nieuwe bomen-
beleid dat in gang gezet is. Het kap-
pen van 240 bomen echter kan ook 
onevenredige afbreuk doen aan het 
leefklimaat in een straat of wijk. Er 
zijn andere maatregelen te beden-
ken die de veiligheid verhogen en 
waarbij toch de bomen behouden 
blijven: snoeien.

Gesnoeid
Dat bomen door stormen in de zo-
mer omwaaien komt doordat ze 
in het blad zitten en daarmee veel 
wind vangen. Als de lindebomen 
gesnoeid worden en de hoogte er 
bijvoorbeeld voor de helft uit ge-
haald wordt, dan vangen ze minder 
dan de helft zoveel wind. Het hoog-
ste deel van de boom dat boven de 

huizen uit komt vangt immers de 
meeste wind en oefent door de hef-
boomwerking de grootste kracht uit 
op de wortels. Snoei dus de bomen 
tot de helft van de hoogte en ver-
klein de kruin Met deze maatregel 
wordt de druk op het wortelstelsel 
méér dan gehalveerd en is het risi-
co van omwaaien dus nagenoeg ge-
elimineerd.
Het argument dat de bomen ge-
vaar voor de veiligheid opleveren is 
hiermede ontkracht. Hiermee wor-
den de 240 bomen behouden!! De 
optiek van de Viergang zal veran-
deren door de snoei, maar de bo-
men blijven behouden en zullen in 
hun gesnoeide vorm toch bijdragen 
aan een aangenaam leefklimaat in 
de gemeente. Als besloten wordt tot 
snoeien in plaats van kappen, dan 
heeft de gemeente - de uitslag van 
het onderzoek kennende- actie on-
dernomen en is niet passief geble-
ven. Deze beslissing om te snoeien 
is wel een maatregel die veel meer 
in proportie is dan rigoureus kap-
pen.

Minder fraai
Dat gesnoeide bomen minder fraai 
zijn dan een boom in volle omvang 
en wasdom is duidelijk, maar ik kies 
vele malen liever voor een gesnoei-
de boom dan voor geen boom. Het 
besluit tot kappen is op 9 februari 
genomen en de geplande uitvoering 
is eind februari. Dit duidt op “nood-
kap“. Bij noodkap gaat het om bo-
men die elk moment kunnen omval-
len en een acuut gevaar vormen. Er 
kan in deze situatie niet van “nood-
kap” sprake zijn. De huidige lindes 
hebben immers de zwaarste storm 
in meer dan 100 jaar overleefd en ze 
staan niet op omvallen bij de eerste 
windvlaag. Er dient dus een kapver-
gunning te worden aangevraagd. In 
een tijdbestek van 3 weken een zo 
ingrijpende en onomkeerbare be-
slissing nemen over het kappen van 
240 bomen is onverteerbaar voor 
bewoners”, aldus de brief aan de 
wethouder. 

Inloopavond
Maandag jl was er in het gemeen-
tehuis nog een inloopavond geor-
ganiseerd door de gemeente waar-
bij de bewoners heen konden. In 
de uitnodiging stond: ‘We kunnen 
ons voorstellen dat dit besluit vra-
gen oproept. Daarom nodige wij u 

van harte uit voor een inloopbijeen-
komst op maandag 22 februari. De-
ze is van 16.30-19.30 uur. U kunt zo 
binnenlopen en vragen stellen of 
een toelichting krijgen. In het na-
jaar worden er langs de Viergang 
nieuwe bomen geplant. Er is keu-
ze uit vier soorten bomen. Tijdens 
de inloopavond kunt u ook aange-
ven welke boomsoort uw voorkeur 
heeft . U wordt dan betrokken en op 
de hoogte gehouden van deze her-
plant’, aldus de uitnodiging.

Informatie-
bijeenkomst

De bijeenkomst maandag-
avond in het gemeentehuis, 
werd door enkele tiental-
len wijkbewoners bezocht. Zij 
hebben een gesprek gehad 
met de heer J. Smit van “Cobra 
Boomadvies” (het bedrijf dat 
de bomen onderzocht heeft). 
Deze heeft uitgelegd hoe hij 
tot de conclusie is gekomen 
dat het merendeel van de bo-
men aan de Viergang insta-
biel zijn. Op vragen van bewo-
ners of de druk door een storm 
op de wortels zal afnemen en 
de kans op omwaaien zal af-
nemen als de bomen gekan-
delaberd worden antwoord-
de hij bevestigend, waarbij hij 
wel opmerkte dat deze kande-
labersnoei dan om de drie á 
vier jaar herhaald moet wor-
den. Veel bewoners waren 
ontstemd over het feit dat de 
beslissing om te kappen al ge-
nomen was met beroep op de 
noodkapverordening. In dat 
geval hoeft de gemeente geen 
omgevingsvergunning aan te 
vragen. Het door de gemeen-
te kappen van bomen zonder 
omgevingsvergunning (nood-
kap) is uitsluiten toegestaan 
als er direct gevaar dreigt voor 
personen of goederen.
Het merendeel van de bewo-
ners vond dat de noodkap re-
gel ten onrechte was gehan-
teerd omdat direct gevaar hier 
niet aan de orde is. Er werd 
sterk aangedrongen op een 
heroverweging van het kap-
besluit.

Nieuw gemeenteraadslid: 
Pieter Kroon (PvdA-GL-LS)

sche muzikanten. Maartje Houtza-
ger staat bekend om haar warme 
lage alt stem met een donkere soul 
klank. Een ware verrassing als de-
ze blonde diva haar versies van de 
beroemde Whitney Houston lied-
jes vertolkt. Maartje zong o.a. jaren 
in binnen- en buitenland als lead-
zangeres van de demonstratieband 
van het Amerikaanse geluidsbe-
drijf Bose. Samen met de bekende 
producer, trompettist, pianist Fred 
van Straten zijn zij de spil achter de 
band MAART. Zij zullen u verrassen 

Zaterdag wordt oud papier opgehaald
De Ronde Venen - Al meer dan 
40 jaar haalt de hervormde ge-
meente van Vinkeveen oud papier 
op. Dit jaar heeft u geen blad ont-
vangen waar de data op vermeld 
staan. Daarom brengen wij u onder 
de aandacht dat wij zaterdag 27 fe-
bruari a.s. als vanouds de kranten 

en karton ophalen als u deze voor 
09.00 uur aan de weg hebt gezet. 
We hopen op uw medewerking! 
Ook op 30 april hopen we dit te 
doen, tot de gemeente overgaat op 
een nieuw systeem van oud papier 
inzamelen in de Ronde Venen. 
E. van der Linden, 0297-263066

met mooie jazzy arrangementen van 
nummers die u zeker kent. Het ge-
heel wordt omluistert door saxofo-
nist Rob Middelhoven. Jazz aan de 
Amstel is een initiatief van Shyla 
Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door 
de variatie van artiesten, muziek-
keuze en prettige sfeer is het elke 
keer weer verrassend en zeer toe-
gankelijk voor een breed publiek. 
28 februari bestaat de band uit Fred 
van Straten (toetsen), Peter Berg-
man (bas), Mark Eshuis (drums) 
en Rob Middelhoven (sax). Locatie 
Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 
Uithoorn tussen 15.30-17.30 uur. De 
entree is gratis.
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Goud in je wijk op 
zaterdag 16 april
De Ronde Venen - Op zaterdag 
16 april 2016 vindt de vijfde editie 
van Goud in je wijk plaats. Een fij-
ne buurt is goud waard. En een fij-
ne buurt maak je samen. Daarom 
biedt Goud in je wijk inwoners van 
De Ronde Venen de mogelijkheid 
om ideeën in de buurt te realiseren. 
Elk idee is welkom! Van bloemenzee 
om bijen en vlinders te verleiden tot 
het opruimen van zwerfvuil. En van 
gezamenlijke moestuin tot buurt-
picknick. Waar de buurt van op-
knapt weten buren samen immers 
het best.
Goud in je wijk is een lokaal initiatief 
van bewonersplatforms, gemeen-
te De Ronde Venen, GroenWest en 
Stichting Tympaan-De Baat met fi-
nanciële ondersteuning van de ge-
meente en GroenWest. De organi-

satie biedt praktische hulpmidde-
len als vuilniszakken en prikkers en 
financiële ondersteuning. Flexibili-
teit en creativiteit zijn altijd het uit-
gangspunt. Betrek iedereen en ont-
dek hoeveel kracht er in uw buurt is. 
Samen kunt u zoveel realiseren. 
De afgelopen vier edities is ontzet-
tend veel moois ontstaan. De ge-
meente hangt in de zomer vol met 
hanging baskets aan lantaarnpa-
len, groenstroken zijn geadopteerd, 
bomen geplant, speeltuinen opge-
knapt, banken geverfd en nog veel 
meer. Veel buren hebben elkaar ge-
vonden om nog veel meer te on-
dernemen in de buurt. Een gouden 
idee? Bespreek het met uw buren! 
Meer informatie op www.goudinje-
wijk.nl . Twitter @goudinjewijk. E 
goudinjewijk@derondevenen.nl

Schumann op reis naar 
Mijdrecht
Mijdrecht - Op vrijdag 4 maart 
2016 is de vierde en de laatste 
avond in de serie muzikale lezingen, 
georganiseerd door Troupe A’dour 
in samenwerking met de Biblio-
theek Mijdrecht. 
 Harry-Imre Dijkstra vertelt samen 
met pianiste Irina Parfenova achter 
de vleugel over het leven van de ro-
mantische componist Robert Schu-
mann(1810-1856). Schumanns kor-
te leven was een afwisseling van 
miskenning, frustratie en depressie. 
Waar hij dan werkelijk naar zocht 
en hoe zijn ziel hem uiteindelijk op 
die tocht ontglipte vormt het verhaal 
rond Schumann. Zijn prachtige mu-
ziek staat hierbij in schril contrast.
 
Harry-Imre Dijkstra 
Dat is de spil van deze avonden. 
Naast optreden op kleine en gro-
te podia in Europa, componeren en 
arrangeren, doceren, het geven van 
lezingen en het maken van reizen 
naar muziekmetropolen wordt aan-
zienlijk veel tijd besteed aan het stil-
len van de honger naar meer reper-
toirekennis, kennis over kunsten 
en wetenschappen en het luiste-
ren naar alle muziek die hij nog níet 
kent. Als uitvoerend musicus heeft 
Harry-Imre diverse prijzen gewon-
nen op internationale concoursen 
en heeft hij zich voornamelijk op ka-
mermuziek toegelegd. Tijdens deze 
lezing zal Harry-Imre niet alleen ver-
tellen, maar ook een aantal compo-
sities van Schumann uitvoeren.
 
Irina Parfenova is
Is vrij bekend in De Ronde Venen, 
waar ze al meer dan 20 jaar woont 
en werkt. Irina begon haar muzikale 
carrière in haar geboortestad Mos-
kou. Ze studeerde piano aan Gne-
sin’s Muziek-Pedagogische Acade-
mie. In 1990 vestigde Irina zich in 
Nederland. Zij vervolgde haar studie 

aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag, waar ze lessen volgde 
bij N. Grubert. Hier behaalde Irina in 
1994 haar tweede pianodiploma. 
Irina treedt veel op in Nederland en 
buitenland als soliste en kamermu-
ziek musicus. Zij is een medeoprich-
ter van stichting Troupe A’dour, die 
voor heeft om de klassieke muziek 
te bevorderen met concerten, mu-
ziektheater en andere culturele pro-
jecten. Met Troupe A’dour maak-
te Irina muziektheatervoorstellingen 
en locatieprojecten. 
Kaarten kunnen worden besteld via: 
schuil@kpnplanet.nl of telefonisch 
06 23117671 (Arjen Schuil). Kaarten 
kosten 15,-incl. een kop koffie /thee 
en een glas wijn. 
Aanvangstijd van de muzikale lezin-
gen: 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent 
u van harte welkom voor een kopje 
koffie. Tijdens de pauze wordt u een 
drankje aangeboden. 
De muzikale lezing wordt gehou-
den in de Bibliotheek Mijdrecht, Dr 
J. van der Haarlaan 8. Meer infor-
matie op www.bibliotheekavv.nl., tel. 
06-209 17 312
  
 

Peuters Duimelot krijgen 
tandenpoetsles!
De Ronde Venen - De afgelopen 
periode zijn de peuters van peu-
terspeelzaal Duimelot bezig ge-
weest met het thema “Bas gaat lo-
geren”. Aan de hand van het boe-
kenpretboek “Cas gaat logeren” dat 
alle kinderen mee naar huis heb-
ben gekregen zijn de kinderen gaan 
spelen. Cas gaat logeren bij opa en 
oma, een onderwerp dat alle kinde-
ren aanspreekt. Het themavriendje 
Bas heeft het met de kinderen na-
gespeeld. Wat moet ermee als je 
gaat logeren en dat moet allemaal in 

de rugzak. Belangrijk is natuurlijk de 
tandenborstel. Een actie van mond-
hygiënepraktijk De Ronde Venen 
kwam precies op het goede mo-
ment. Er kwam een mondhygiënis-
te langs om op een leuke manier uit 
te leggen hoe je moet poetsen. Op 
het afsluitende dagdeel kwamen de 
ouders iets eerder zodat de kinde-
ren konden laten zien welke liedjes 
ze allemaal hebben geleerd. Daar-
na gingen de kinderen met hun ge-
knutselde rugtas en nieuwe tanden-
borstel naar huis.

Vlinderbos voor één dag 
The Butterflies
Wilnis - Afgelopen donderdag was 
het weer dolle pret op Jenaplanba-

sisschool Vlinderbos in Wilnis, die 
vanwege het Vlinderfeest voor één 
dag tot The Butterflies was om-
gedoopt. Iedereen kwam verkleed 
naar school.
Prinsessen, astronauten, zombies 
en andere creatieve kostuums, ie-
dereen had zijn best gedaan. Ook 
mocht elke groep voor deze dag een 
andere naam verzinnen, welke werd 
gepresenteerd tijdens een te gek-
ke modeshow. Daarna mochten de 
kinderen door de hele school spel-
letjes doen die georganiseerd wer-
den door de kinderen van groep 5 
tot en met 8.
De kinderen konden onder ande-
re spijkerpoepen, dropveterracen, 
blind tekenen en ezeltje prik doen 
en traditiegetrouw hadden de groe-
pen 8 twee griezelige spookhui-
zen gebouwd. Het was een zeer ge-
slaagde dag, Vlinderfeest was weer 
een groot succes!

Dweilorkest DORST is blij 
met hun nieuwe sponsor! 
De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen gaat de subsidie 
voor (muziek)verenigingen de ko-
mende jaren afbouwen. Subsidie die 
voor het voortbestaan van muziek-
verenigingen erg belangrijk is. VIOS 
Mijdrecht zet daarom verschillen-
de acties op touw om komend jaar 
over voldoende financiële middelen 
te beschikken. U kunt bijvoorbeeld 
meespelen met ‘De Vriendenlote-
rij’ als vriend van VIOS, of uw online 
aankopen doen via ‘sponsorkliks.nl’. 
Daarnaast kunt u ook sponsor wor-
den van dweilorkest DORST of van 
de Show- & Marchingband VIOS. 

U kunt kiezen uit een platina, bron-
zen, zilveren of gouden sponsorcon-
tract met een looptijd van een jaar, 
met de daarbij behorende privileges. 
Een paar weken geleden heeft zich 
een nieuwe sponsor aangemeld: 
H.W. van der Laan b.v. Dweilorkest 
DORST is erg blij met deze bijdrage, 
hierdoor kan er bijvoorbeeld nieu-
we muziek gekocht worden, kan de 
dirigent extra worden ingehuurd of 
kunnen de instrumenten goed on-
derhouden worden. Hierdoor kan 
dweilorkest DORST nog beter gaan 
klinken en zich nog beter laten zien 
en horen in heel Nederland! 

Toyota van Ekris en VIOS 
tekenen sponsorcontract
Mijdrecht - Toyota-dealer Van Ekris 
van de Industrieweg in Mijdrecht en 
Show- & Marchingband VIOS zijn 
goede bekenden van elkaar. Zo stel-
de Van Ekris in 2014 een nieuw mo-
del van de Auris TS Hybride ter be-
schikking voor de Koningsdagop-
tocht en zorgde zo voor de nodige 
veiligheid op kop van de stoet. VI-
OS staat voor ‘Vooruitgang Is Ons 
Streven’. En dat is ook waar Toyota 
zich sterk voor maakt en in is. Met 
de nieuwe hybridemotoren is het 
bedrijf een ‘groene weg’ ingeslagen 
die niet alleen beter voor het mi-
lieu is, maar ook voor uw portemon-
nee. Hierdoor heeft de auto namelijk 
slechts 14% bijtelling!

Sponsorcontract
Met die vooruitgang in het achter-
hoofd tekenden Ferry van Ekris na-
mens Toyota van Ekris Mijdrecht 
BV en John Mayenburg namens de 
Show- & Marchingband VIOS op 
vrijdag 19 februari een eerste spon-
sorcontract. VIOS is zeer verheugd 
met de bijdrage van deze sponsor. 
Omdat de subsidie van de gemeen-
te onder druk staat is het financië-

le hart onder de riem van sponso-
ren als Van Ekris meer dan welkom 
en noodzakelijk om als muziekver-
eniging voor Mijdrecht behouden te 
blijven. Voor diegenen die het mooie 
voorbeeld van Van Ekris willen vol-
gen?! Zij kunnen de mogelijkheden 
daartoe altijd bespreken met VIOS 
voorzitter John Mayenburg te berei-
ken via 06-10845142.

Oranjeparade
VIOS en de Oranjevereniging heb-
ben zich sterk gemaakt om, na een 
jaar van afwezigheid, de optocht op 
Koningsdag weer doorgang te la-
ten vinden. Half februari is de knoop 
doorgehakt en komt de optocht, 
waarmee op 27 april de Koningsdag 
muzikaal wordt ingeluid, als Oran-
jeparade weer terug in en door de 
straten van Mijdrecht. Iedereen is bij 
deze dan ook van harte uitgenodigd 
om lopend of met wat voor voer-
tuig dan ook in de kleuren rood-wit-
blauw en oranje weer mee te doen. 
Dit alles wordt door de begeleiders 
van de Show- & Marchingband VI-
OS in goede banen geleid. Uiteraard 
met sponsor Van Ekris voorop!

Bijzondere ontmoetingen 
tussen de Rondeveners
De Ronde Venen - Van 7 t/m 21 
maart 2016 organiseert stichting 
‘Onbeperkt De Wereld In’ dialoog-
dagen onder de naam ‘Wereld in 
Dialoog 2016’. Tijdens deze dialoog-
dagen ontmoeten de inwoners van 
de gemeente De Ronde Venen el-
kaar op dialooglocaties verspreid 
door de gemeente De Ronde Ve-
nen. Deze locaties zijn bijvoorbeeld 
bij een stichting, restaurant en of 
bij een inwoner thuis. Het museum 
De Ronde Venen, Rabobank Rijn & 
Veenstromen, stichting Hakyol en 
de bibliotheek Mijdrecht zijn zo-
maar een handgreep uit tal van an-
dere organisaties. 

Op deze locaties gaan de inwo-
ners onder leiding van een ervaren 
gespreksleider met elkaar in dia-
loog. Dit doen zij aan de hand van 
een centraal thema. Na de thema’s 
‘samen’, ‘ontmoeten’ en het thema 
‘vriendschap’ zal dit jaar het the-
ma ‘roots’ centraal staan tijdens de 
dialoogdagen. Waar zijn de Ronde-
veners geboren? Hoe zijn zij in de 
gemeente De Ronde Venen komen 

wonen? Hoe ervaren zij het wo-
nen in de gemeente De Ronde Ve-
nen? Dit zijn de gespreksonderwer-
pen waarover de deelnemers erva-
ringen en verhalen met elkaar gaan 
uitwisselen. Canadezen, Engelsen, 
Chinezen, Turken, Marokkanen en 
natuurlijk Nederlanders die een ei-
gen verhaal hebben over hun roots. 
Verhalen die verteld worden tijdens 
de dialoogdagen worden weer op-
nieuw beleefd tijdens het gesprek. 
Verhalen van een paar minuten die 
de anderen voor altijd inspireren. 
Ook uw verhaal mag worden ver-
teld. Hoe bent u in de gemeen-
te De Ronde Venen komen wonen? 
U kunt meedoen en ook uw ver-
haal vertellen aan de inwoners van 
de gemeente De Ronde Venen. Op 
onze website www.wereldin.nl vindt 
u alle organisaties waarvoor u zich 
kunt aanmelden. Doe mee en ver-
tel ook uw verhaal. Doen!! Aanmel-
den is ook mogelijk door te bellen 
naar 06-87875057 of door een e-
mail te sturen naar info@wereldin.
nl ‘Samen op weg naar een kleur-
rijke wereld’ 

Laat nierpatiënten 
overleven.
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
www.nierstichting.nl/sms

Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 
4333 of geef via nierstichting.nl

Laat nierpatiënten 
overleven.
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
www.nierstichting.nl/sms

Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 
4333 of geef via nierstichting.nl
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CSW op de valreep naar 
gelijkspel
Wilnis - CSW speelde zaterdag de 
lastige uitwedstrijd bij Zwaluwen’30 
uit Hoorn waarvan thuis nog dik was 
verloren. Deze keer liep het anders 
en keerde de ploeg van Mark Kra-
nendonk met een punt huiswaarts.
Zwaluwen was in de beginfase de 
ploeg met het meeste balbezit met 
een zeer balvaste spits die van daar-
uit zijn ploeggenoten probeerde te 
bedienen. CSW had verdedigend al-
les op orde en gaf niets weg. Aan-
vallend bracht de ploeg uit Wilnis te 
weinig doordat men niet balvast ge-
noeg was. De eerste kans kwam pas 
na een half uur spelen voor Zwalu-
wen. De bal kwam voor het doel bij 
de vrijstaande linksbuiten maar die 
had te veel tijd nodig om doeltref-
fend af te ronden. CSW kwam er 
spaarzaam uit maar kwam tot een 
hoekschop. De bal werd prima voor 
het doel gebracht op het hoofd van 
Vincent van Hellemondt die vervol-
gens de bal panklaar lag voor Mai-
kel Pauw en die van dichtbij intikte. 
Een flinke meevaller voor CSW dat 
voor rust niet meer in gevaar kwam.

Onder druk
Na rust en sterk aandringend Zwa-
luwen en CSW was niet bij machte 
om zich onder de druk vandaan te 
voetballen. Na een kwartier spelen 
kwam Zwaluwen verdiend op gelij-

ke hoogte al gingen daar wel veel 
fouten aan vooraf van de kant van 
CSW. De bal kwam op de rand zes-
tien terecht bij de linksbuiten van 
Zwaluwen die met een laag schot 
in de uiterste hoek de gelijkmaker 
aantekende.
Niet veel later kwam Zwaluwen zelfs 
op voorsprong. Een voorzet kwam 
bij de gevaarlijke spits die met de-
ze kans wel raad wist en hard en 
droog uithaalde om Zwaluwen op 
voorsprong te zetten. De gevaar-
lijke voorhoedespelers van Zwalu-
wen bleven een plaag voor de de-
fensie van CSW maar soms waren 
ze te zelfzuchtig waardoor er op tijd 
kon worden ingegrepen. CSW be-
gon meer risico’s te nemen door 
mensen door te schuiven maar drei-
gend werd de ploeg nauwelijks. Op 
het eind van de wedstrijd kreeg de 
spits van Zwaluwen een rode kaart 
maar niets leek erop dat CSW nog 
wat ging halen in deze wedstrijd.
Maar hoe anders kan het lopen in 
de voetballerij. In blessuretijd kwam 
de bal binnen de zestien bij Menno 
v.d. Leeden die werd aangetikt op 
het moment dat hij wilde uithalen. 
De scheidsrechter wees resoluut 
naar de stip en de strafschop werd 
onhoudbaar ingeschoten door Mai-
kel Pauw. Een zeer kostbaar punt 
voor CSW.

Kees Verweij kijkt toe hoe Wim van Schie een carambole maakt.

Kees Verweij wederom winnaar 
wintercompetitie Donkereind

Regio - In een enerverende 3-ban-
dencompetitie was Kees Verweij 
pas op de slotavond in de staat de 
winst definitief naar zich toe te trek-
ken. Kees Verweij had zich nadruk-

kelijk voorbereid op de slotavond en 
elke dag minimaal 2 uur getraind. 
Hij speelde dan ook een degelijke 
competitie met een indrukwekkend 
moyenne. 

Nestor Jan van Schie begint weer in 
vorm te komen

Kees Mooij kon in eerste instan-
tie goed volgen, maar haakte op de 
slotavond af met een aantal slech-
te beurten. Kees Mooij werd toch 
nog verdiend derde. Ruud van der 
Vliet startte goed, zakte halverwe-
ge de competitie ver weg, speel-
de bij vlagen briljant en kon door 
een eindspurt op de laatste avond 
toch de tweede plek opeisen. Gert 
van Kreuningen kon wederom geen 
echte vuist maken en is het hele jaar 
al op zoek naar zijn wedstrijdvorm. 
Hij werd uiteindelijk wel verrassend 
vierde. Nestor Jan van Schie kon 
na een slepende heupblessure ein-
delijk weer op het hoogste niveau 
mee. Hij werd knap vijfde. Opval-
lende afwezige in de top 5 was Wim 
van Schie. Wim is in de winter be-
wust 2 dagen minder gaan werken 
om extra te trainen. De extra trai-
ningsarbeid betaalde zich tijdens 
de wintercompetitie nog niet uit. 
Wim werd uiteindelijk slechts acht-
ste. Vaste top 10-speler Gerard van 
Schie speelde in de maand februari 
een drietal internationale toernooi-
en in Badulla op Sri Lanka en was 
dus helaas tijdens de slotavond van 
de wintercompetitie verhinderd. Ge-
rard was in Badulla op invitatie van 
Srilankaanse Biljartbond. De Vrij-

gemaakte Nederlandse Biljartbond, 
waaronder de Donkereindse Bil-
jartvereniging ressorteert, mocht 
voor het eerst een hoofdklasse spe-
ler afvaardigen. Gerard was in Ba-
dulla niet onverdienstelijk met twee 
top 10 plaatsen in de sterk bezet-
te toernooien. Waarschijnlijk ont-
vangt de Donkereindse Biljartver-
eniging vanwege het succes van 
Gerard volgend jaar twee wildcards 
voor toernooien in Sri Lanka. Gerard 
van Schie zal hoogst waarschijnlijk 
een wildcard toegewezen krijgen en 
de winnaar van het clubkampioen-
schap in april de tweede. 

AKU-atleten presteren goed 
tijdens NK indoor junioren
Regio - Tijdens de NK voor junioren 
indoor in Apeldoorn hebben 3 atle-
ten van AKU geweldig gepresteerd. 
Loek Janmaat behaalde tot ieders 
verrassing een prachtige bronzen 
medaille op de 3.000 meter voor B-
junioren. Loek is al vanaf de B-pu-
pillen lid van AKU en is in de loop 
der jaren steeds intensiever gaan 
trainen als middenlange afstands-
atleet en heeft voor zijn trainingen 
vorig jaar de overstap gemaakt naar 
een professionele trainingsgroep in 
Castricum, TDR. De vele trainingen 
daar hebben hem geen windeieren 
gelegd en hebben afgelopen week-
end geresulteerd in een 3e plaats 
tijdens de Nederlandse kampioen-
schappen in de indoorhal in Apel-
doorn. In een veld van 15 lopers ( 
op de foto nr. 669) liep hij een ster-
ke race. Hij kon zich goed handha-
ven in een kopgroep, waar de la-
tere winnaar op een gegeven mo-
ment uit kon weglopen. Loek liep 
daar met 2 anderen lange tijd achter 
en uiteindelijk moest hij nog één te-
genstander voorbij laten gaan. Zijn 
eindtijd was 9.13,04, een mooi per-
soonlijk record. Naast Loek had ook 
Thijs Heemskerk zich dit jaar voor 
het eerst kunnen kwalificeren voor 

de NK bij de A-junioren. Thijs liep 
een prima 400 meter en met een tijd 
van 53,9 sec. kwam hij uit op een 
prachtig persoonlijk record. Aange-
zien dit de eerste deelname aan een 
Nederlands kampioenschap was en 
Thijs zich dit jaar pas is gaan speci-
aliseren op de 400 meter belooft dat 
nog veel voor de toekomst.

Zondag 21 februari
Bram Andriessen heeft de afge-
lopen jaren al veel nationale titels 
binnengehaald en stak ook dit jaar 
weer ver boven de atleten in zijn 
leeftijdsklasse uit. Daarom besloot 
hij, in overleg met zijn trainer, als B-
junior mee te doen op de 1500 me-
ter bij de A-junioren, die gemiddeld 
twee jaar ouder zijn. Tijdens de race 
leek het leeftijdsverschil Bram niet 
te deren. Nadat de eerst 400 me-
ter heel langzaam waren verlopen, 
pakte Bram resoluut de koppositie 
over en maakte daarmee de wed-
strijd harder en sneller. Hij bleef op 
kop lopen en de laatste 400 meter 
ging het tempo nog harder omhoog 
en in een lange sprint wist Bram ie-
dereen voor te blijven en eindigde 
hij als eerste. Weer een gouden me-
daille om de prijzenkast te vullen.

Atlantis E1 verovert kampioenschap
Mijdrecht - Zaterdag 20 februa-
ri reisde Atlantis E1 in alle vroeg-
te naar Wormer waar de topper te-

gen Groen Geel E3 op het pro-
gramma stond. Beide teams kon-
den kampioen worden, dus er stond 

Driehuis en v/t Hul kwart finalisten
De Ronde Venen - In het drieban-
den toernooi van D.I.O./ Café de Me-
rel 2016 zijn er kwart finalisten bij 
gekomen, in het afgelopen weekend 
speelden zaterdag Desmond Drie-
huis, Henny v/t Hul, John Vrielink, 

Rijk v. Heeringen en zondag Frank 
v. Schaik, Carlos v. Oostrom, Her-
man v. Woudenberg en Anton Ber-
ben zich naar de kwart finales, ver-
dere kwart finalisten zijn Bram Ko-
ning, Paul Schuurman, Bert Dijks-

De Vinken F1 wint 
overtuigend

Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag speelde de door Jumbo Vin-
keveen gesponsorde Vinken F1 
de een-na-laatste wedstrijd van 
het zaalseizoen tegen de F1 van 
Thor uit Harmelen. Bij winst zou 
het team op gelijke hoogte blijven 
met de medekoploper in de pou-
le: Fiducia F1. Het team had zes 
van de zeven spelers tot haar be-
schikking. Valentina van Eenen-
naam was nodig voor inval bij de 
E1. Het team trad deze keer aan 
met Eva Haveman, Lotte Kortz, 
Elske van Kreuningen, Lisa Vous-
ten, Sem Berkelaar en Jeroen de 
Rooij. In de beginfase stond De 
Vinken al vrij snel 3-0 voor waarop 
Thor haar vijfde speler in mocht 
brengen. Maar dat deerde de F1 
spelers niet. Ook met vier spe-

lers tegen vijf wisten ze gemakke-
lijk de korf te raken. De ruststand 
was dan ook 9-2.De Vinken F1 
staat onder leiding van trainers/
coaches Zoë van Dasler en Mark 
de Rooij. De jongste korfbaljeugd 
speelt al goed samen en ook 
het trainen van het zogenaamde 
voorverdedigen werpt zijn vruch-
ten af.  De wedstrijd wordt uitein-
delijk met ruime cijfers gewon-
nen: eindstand 21-4. Dat betekent 
dat de laatste wedstrijd van het 
zaalseizoen beslissend zal wor-
den en dat wordt een directe con-
frontatie tussen de twee kandida-
ten voor het kampioenschap: op 
12 maart a.s. om 9.00u speelt Fi-
ducia F1 tegen De Vinken F1. De 
winnaar van dat duel is kampioen. 
Spannend dus!!!

IJsclub Nooit Gedacht in Thialf
De Ronde Venen - Op 20 februa-
ri reden er 13 Nooit Gedacht rijders 
een wedstrijd van www.schaatscir-
cuit.nl in het deels vernieuwde Thi-
alf in Heerenveen. Het regende per-
soonlijke records (PR) bij de rijders 
van IJsclub Nooit Gedacht, er wer-
den in totaal 16 persoonlijke records 
gereden. 

500/300m rijders
Eerst mochten de jongste deelne-
mers van start. Sterre van Schaik 
reed op de 500m net geen PR, maar 
dit maakte zij goed door een PR te 
rijden op de 300m. Ismene Nobel 
reed op de 500m 3 seconden van 

haar PR af en ook op de 300m wist 
ze zichzelf te verbeteren.

500/1500m rijders
Na de jongere deelnemers was het 
tijd voor een spannende rit tussen 
twee Nooit Gedacht leden. Koen de 
Best en Ivar immerzeel reden te-
gen elkaar op de 500m. Dit was een 
mooie strijd die uiteindelijk gewon-
nen werd door Ivar. Koen reed een 
PR op de 500m van 1 honderdste. 
Daarna mochten Koen en Ivar een 
1500m rijden, maar dit keer niet te-
gen elkaar. Koen gaf ons een les-
je, hoe moet je spannend wisse-
len. Het waren 2 zeer spannende/

krappe wissels, maar hij reed daar-
bij wel naar een dik persoonlijk re-
cord op de 1500m. Vervolgens reed 
Koen een zware 3000m, want na 2 
ronden voelde hij zijn benen al wat 
kwam door de andere afstanden die 
avond. Ondanks zijn pijnlijke benen 
reed hij net geen PR. Ivar reed op 
beide afstanden geen PR, maar hij 
laat wel zien dat hij dit seizoen hard 
en mooi is gaan schaatsen. De ho-
ge snelheid van Thialf was duide-
lijk zichtbaar in de rit van Nico de 
Jong. De laatste binnenbocht werd 
net aan gehouden, maar het re-
sulteerde in een dik PR. Ook op de 
1500m reed Nico een persoonlijk 

record. Jaco Moerman reed op de 
500m voor het in de 42 seconden en 
ook op de 1500m reed hij snel, wat 
resulteerde in een PR van dik 2 se-
conden.

500/1000m rijders
René Nobel had van zijn dochter 
afgekeken hoe je een PR moet rij-
den en dit kon hij omzetten in een 
PR van ruim 1 seconde op de 500m 
en een PR op de 1000m. Claudia 
Schuurmans doorbrak een mooie 
grens op de 500m, zij reed voor het 
eerst onder de 50 seconden op de 
500m. Ook op de 1000m reed Clau-
dia snel en reed een PR van 4 secon-
den. Vervolgens was het de beurt 
aan Edwin van Schaik, hij liet op 
de 500m een mooie rit zien en reed 
daarbij een PR. Op de 1000m zat 
hij er helaas net boven. Esther van 
Leeuwen reed op beide afstanden 
helaas geen PR, maar laat wel zien 
dat ze dit jaar zeer constant is door 
elke wedstrijd ongeveer dezelfde tij-
den te rijden. Vervolgens was het 
de beurt aan de Estelle en Romy de 
Jong. Helaas ging het niet zoals de 
meiden het wilden op de 500m. Ro-
my haar blessure kwam weer opzet-
ten en moest zich terugtrekken voor 
de 1000m. Estelle kon gelukkig later 
weer met een lach over het ijs rijden 
door haar PR op de 1000m. Vervol-
gens liet ze een zeer strakke 3000m 
zien, wat haar voor het eerst een tijd 
onder de 5 minuten opleverde. Sven 
Prins had hier en daar wat missla-
gen en reed daardoor 6 honderdste 
boven zijn PR op de 500m. Ook op 
de 1000m zat hij net boven zijn per-
soonlijke record. Dit kwam doordat 
er wat vermoeidheid aanwezig was 
bij Sven. Sven reed op 19 februari 
het NK kortebaan in Biddinghuizen. 
Hier stonden grote toppers, Michel 
Mulder en Jesper Hospes, aan de 
start. Sven werd hierbij 11 van Ne-
derland.

veel op het spel! Dat de span-
ning er goed in zat, was in het eer-
ste kwart goed te merken aan het 

spel van beide teams. Gelukkig 
wist Atlantis de korf beter te vin-
den door goed samenspel, zodat er 
al snel 2-5 op het scorebord stond 
door een paar mooie doorloopbal-
len van Lieke. Verdedigend speel-
de Timo een goede wedstrijd, waar-
door Atlantis weinig tegendoelpun-
ten kreeg in het tweede kwart. Na 
de rust bouwde het team de voor-
sprong uit, met snelle acties van Fa-
biënne. Met 4-12 ging de wedstrijd 
het laatste kwart in en leek de span-
ning voorbij. Niet was echter minder 
waar: de meegereisde Atlantis-aan-
hang zag Groen Geel sterk terug-
komen in een zinderend slot, waar-
door het mooie doelpunt van Suzan 
en het knappe positiespel van Bas 
hard nodig waren.
De ontlading was groot toen het 
eindsignaal klonk en Atlantis E1 
met 10-13 de punten en het kampi-
oenschap veilig wist te stellen! Een 
verdiende uitslag, waar Atlantis tot 
het eind hard voor bleef werken. At-
lantis E1 heeft met de trainers Petra 
Taal, die het team met Petra’s Prak-
tijk ook sponsort, en Gita Geuse-
broek dit seizoen hard gewerkt aan 
techniek en spelinzicht en zien dat 
nu bekroond.
Gefeliciteerd met dit prachtige kam-
pioenschap!

hoorn, Gijs v.d. Neut Jac. De Leeuw, 
Peter Loosemore, Thijs Hendrikx, 
Wim Bakker, Joop Luthart, Eduard v. 
Heuven, Jan Eijsker, Mees Brouwer, 
Hans Dikker en Paul Huzemeier, we 
kunnen nog enkele speelsters en/of 

spelers plaatsen op de volgende da-
tums zaterdag 27 februari en zon-
dag 28 februari en zaterdag 5 maart 
opgeven kan op onderstaand adres.

Dit alles in Café de Merel, 
Arkenpark,MUR 43 te Vinkeveen, 
tel. 0297-263562. Email thcw@
xs4all.nl.





Vinkeveen - Het tweede team van 
Hertha Zaal, dat al jaren lang wordt 
gesponsord door Rendez Vous uit 
Mijdrecht, pakte afgelopen woens-
dag de eerste overwinning van dit 
kalenderjaar. Er werd gespeeld in 
Vleuten tegen DESTO 2. Na een 
stroeve start waren het Jeroen Stub-
be en Frank Vousten die het eer-
ste doelpunt voorbereiden. Na een 
mooie één twee kon Vousten mak-
kelijk intikken: 0-1. Mike van Veen 
stond op doel waardoor zijn broer 
Tony, die normaal keept, de aanval 
kwam versterken. Robbert Zelden-
rijk speelde samen met Gert-Jan 
Grunbauer achterin.
Onze linksbenige Jeroen van den 
Bosch zorgde voor de 0-2 en 0-3 
nadat er al enkele grote kansen 
waren gemist. Jeroen de Waard en 
Martijn Zeldenrijk waren afwezig 
deze avond. Na de thee bleef het 
eenrichtingsverkeer en moest de 
voorsprong verder uitgebouwd wor-
den. Frank Vousten, de oudste in 
het veld, scoorde zijn 2de op aan-
geven van Jeroen van de Bosch en 
de laatst genoemde maakte er zelf 

0-5 van. Ook DESTO deed wat te-
rug: 1-5 maar dankzij goed keepers-
werk van Mike van Veen bleef het 
daarbij. Robbert Zeldenrijk bepaal-
de de eindstand op 1-6. De sponsor 
Rendez Vous kan trots zijn op zijn 
jongens wat dankzij deze overwin-
ning wordt Hertha 2 geen laatste in 
de poule.

 
12   Nieuwe Meerbode  •  24 februari 2016

Ontknoping derde ronde 
Hartenvrouw
Regio - De ontknoping van de der-
de ronde was op dinsdagmiddag 16 
februari. Alle conventies waren nog 
eens doorgenomen en dat pakt niet 
altijd goed uit, de dames waar we 
heel veel van verwachtten deden 
het niet zo goed vanmiddag. In de 
A lijn was een verrassende uitslag. 
Wat een ontspannen vakantie met je 
kan doen bewijst Nel Bakker samen 
met An van der Poel eerste 62,50%, 
vaak goed voor een top 3 plek Geke 
Ludwig & Margo Zuidema 61,46% 
en weer een keer in de top drie 
Kokkie van den Kerkhoven & Cor-
ry Smit 56,25%. Dachten we dat de 
top drie in de competitie al duidelijk 
was, niets is minder waar. Nummer 
1 zijn Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma, op twee verrassend Nel en An 
en naar drie gezakt Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar.
In de B was ook spanning op de ge-
zichten van de dames die op pro-
moveren stonden. Zou het ze luk-
ken om hun goede rang in stand te 
houden. Na 24 spellen kwamen we 
op de volgende uitslag eerste plaats 

met weer een ‘60er’ Reina Slijkoord 
& Trijnie Jansen 60,89%, op twee 
Tini Geling & Paula Kniep 59,82 en 
prachtig op drie met 59,52% Cor-
rie Bleekemolen & Erny Brandsen. 
Dit betekende ook weer een kleine 
verschuiving in de einduitslag. On-
betwiste kampioenen van de B zijn 
Ploon Roelofsma & Marja Slinger, zij 
lieten deze zes weken geen steek 
vallen en eindigden op gemiddeld 
57,91% op 2 met een gemiddelde 
van 55,71% Reina Slijkoord & Trijnie 
Jansen en de derde plek is opgeëist 
door Sonja Reeders & Ank Reems 
55,36%. Dan nu de tranen en de 
slingers. Naar de B gaan Froukje en 
Anneke, Ted en Alice, Mieneke en 
Hilly en tot slot Annet en Rini. Feest-
vreugde bij Ploon en Marja, Reina 
en Trijnie, Sonja en Ank en ook Tini 
en Paula zij spelen de komende ron-
de in de A. Alle dames gefeliciteerd 
en als troost voor de degradanten. U 
ziet weer eens andere dames en dat 
is ook weer gezellig. Wilt u ook mee-
spelen? Bel Sandra 0297569910 of 
mail Hartenvrouw2015@gmail.com

Michael Woerden opnieuw 
winnaar PK Sport Bosdijkloop
Regio - Afgelopen zondag orga-
niseerde Toer Trimclub De Me-
rel de 38ste versie van de jaarlijkse 
PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. 
Marijke Kroon gaf het startschot op 
het Tuinderslaantje voor de Jeugd-
loop en wethouder Erika Spil op de 
Kerklaan voor de overige afstan-
den. De Bosdijkloop trok een grote 
stroom hardlopers naar Vinkeveen. 
Michael Woerden uit Mijdrecht was 
de snelste op de halve marathon 
met een tijd van 1:17:19. Bij de da-
mes was de overwinning voor Silvia 
Treur-de Jong uit Mijdrecht met een 
tijd van 1:44:25. 

Deelname
Het weer was stormachtig en zeer 
zacht. Het was bewolkt en droog, 
maar de westenwind was zeer 
krachtig. De middagtempera-
tuur kwam uit op 11 graden. Van-
uit sporthal De Boei trotseerden 503 
atleten de weergoden en liepen on-
der stormachtige omstandigheden 
hun race. Het waren omstandighe-
den die een nieuw parcours record 
in de weg stonden, maar toch wer-
den er mooie prestaties neergezet. 
Het was zo stormachtig in de pol-
der rondom Vinkeveen dat zelfs de 
gevulde bekers op de verversings-

post door een windvlaag van de ta-
fel vielen. 

Jeugdloop
Om 11.30 uur ging een enthousias-
te groep jeugdige atleten van start 
in de leeftijdscategorie tot en met 
12 jaar. Bij de jongens ging als eer-
ste Niels Rewijk uit De Kwakel on-
der het finishdoek door in een tijd 
van 3:32 min. Bij de meisjes was 
de winnares Bibienne van Hulst uit 
Mijdrecht in een tijd van 4:18 min. 
Alle kinderen kregen een medaille 
als herinnering.

5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij de 
heren was de uit Bergambacht af-
komstige Menno Beck. Hij liet een 
tijd afdrukken van 16:50 min. Bij de 
dames won Jacolien Ruizendaal uit 
Emmeloord. Zij liep de vijf kilome-
ter in een snelle tijd van 18:50 min. 

10 kilometer
De afstand van de 10 kilome-
ter heeft altijd het grootste deel-
nemersveld. De winnaar bij de he-
ren was Erik Stam uit Utrecht met 
een tijd van 36:41 min. “Rustig ge-
start, vanaf 3 kilometer met twee 
man voorop, voor de wind zweef-
de ik, in het begin een beetje inge-
houden, maar na de helft van de af-
stand op maximale snelheid rich-
ting finish, lekkere temperatuur, 
heerlijk gelopen, op naar de mara-

thon”. Bij de dames won Saskia van 
Vugt uit Doorn met een prachtige 
tijd van 37:26 min. “Het was heerlijk 
weer om te lopen, gelukkig kon ik in 
het begin met een groepje mannen 
meelopen, een voordeel bij deze 
wind, het laatste deel van het par-
cours, als je moe begint te worden, 
was grotendeels wind mee, dus dat 
was een cadeautje.”

Halve marathon
Niet minder dan 21,1 kilometer 
moest worden afgelegd voor het ko-
ningsnummer. De overwinning ging 
bij de heren naar de uit Mijdrecht 
afkomstige Michael Woerden met 
een tijd van 1:17:19. Het was zijn 
zesde overwinning op de halve ma-
rathon van de PK Sport Bosdijkloop. 
Zijn eerste overwinning op de halve 
marathon haalde hij in 2006. “Veel 
wind, maar ook wel een spannen-
de strijd met nummer twee, Brent 
Pieterse, tot kilometer 17 samen ge-
lopen, toen probeerde ik, denk wel 
voor de achtste keer, om een gaatje 
te slaan, toen liet hij een gaatje toe 
en ik dacht nu uitbouwen, maar het 
verschil bleef gelijk, dus de laatste 
4 kilometer nog voluit moeten lo-
pen om te winnen en het is gelukt”. 
Michael kreeg een wisselbeker. 
Slechts enkele seconden na de win-
naar werd Brent Pieterse uit Nieuw-
koop tweede met 1:17:44. De derde 
plaats was voor Roderick Glerum uit 
Amsterdam met 1:21:17.

Bij de dames was de overwin-
ning voor Silvia Treur – de Jong uit 
Mijdrecht met een tijd van 1:44:25. 
“Het eerste gedeelte was voor de 
wind, maar hierna een stevige wind 
tegen, heb zonder hulp van een 
groepje gelopen, maar had niet ver-
wacht te zullen winnen, heb vorig 
jaar voor eerst meegedaan aan de 
Bosdijkloop en toen vijfde gewor-
den, ik train bij PK Sport en mijn vol-
gende doel is de marathon in Vee-
nendaal”. Silvia kreeg een wisselbe-
ker. Carine Couwenberg uit Weelde 
(België) werd tweede met 1:45:04. 
De derde plaats was voor Irene 
Kleijn uit De Kwakel met 1:50:58.

Organisatie
Dankzij de vele vrijwilligers en spon-
soren is het gelukt om de organisa-
tie zo gladjes mogelijk te laten ver-
lopen. Nieuw dit jaar was een tas-
seninname in De Boei en een ver-
keersplan voor het parkeren om de 
veiligheid van de lopers te verbete-
ren. De enthousiaste speaker Peter 
van Adrichem zorgde voor een goe-
de sfeer bij de finish. De prijswin-
naars konden weer vertrouwen op 
een vlotte en snelle prijsuitreiking. 
Al met al was deze 38ste PK Sport 
Bosdijkloop een geslaagd evene-
ment.

Hertha 2 Zaal pakt eerste 
overwinning in 2016

Mike van Aken geniet van 
7 doelpunten
Mijdrecht - Zijn naam is Mike van 
Aken en hij is nu 9 jaar. Sinds 2012 
is hij lid van Argon sinds 2012 en 
daar speelde hij in de UEFA Cup, de 
Champions League en de F2 selec-
tie. Dit jaar speelt Mike in de E4 se-
lectie. Hij zit in groep 6 en naast zijn 
school heeft ie één hele grote pas-
sie. En dat is voetbal. Samen met 
zijn vader en moeder komt hij heel 
graag naar zijn club Argon kijken 
en wanneer er tijd over is dan gaat 
Mike met plezier vissen, maar hij 
houdt ook van gamen. Vanaf de eer-
ste dag (Inter Milan-UEFA Cup) tot 
op de dag van vandaag heeft hij nog 
geen wedstrijd en training overge-
slagen. Het is dan ook de bedoeling 
om in een prettige sfeer, een goed 
resultaat te behalen, namelijk “Win-
nen”! Twee jaar geleden werd hij 
gevraagd om te gaan keepen, maar 

hij heeft ervoor gekozen om te blij-
ven voetballen. Dit was een bewus-
te keuze, hoewel hij ook het “kee-
pen” met veel passie en plezier heb 
gedaan. Samen met zijn ouders kijkt 
hij graag naar voetbal en volgen zij 
het eerste team van Argon dan ook 
op de voet. Het is altijd spannend en 
gezellig. Komende zomer gaat Mike 
deelnemen aan een speciale trai-
ning bij SoccerXperience (voetbal-
school) op het terrein van SV Hoofd-
dorp. 2x in de week, 6 weken lang. 
Deze training is er speciaal op ge-
richt om zich te ontwikkelen en de 
techniek beter te combineren onder 
weerstand. Mike vond het fantas-
tisch om als “Pupil van de Week” ge-
vraagd te zijn en vanuit de dug out 
zag hij zijn club maar liefst 7 doel-
punten scoren.
Foto’s: sportinbeeld.com

Hertha ME1 uit de beker
Vinkeveen - Voor de meiden van 
Hertha ME1 is het bekeravontuur 
geëindigd bij ’t Gooi in ’s Graven-
land. In de poulefase werden dikke 
overwinningen geboekt maar afge-
lopen zaterdag was de ME4 van ’t 
Gooi en maatje te groot. 
Ondanks de afwezigheid van vijf 
vaste mensen had Hertha ME1 een 
prima elftal staan. Het team be-
stond uit de eigen speelsters: Ma-
non, Sophie, Rebecca, Jessica, Ta-
mara en Britt en Isa, Nynke en Lot-
te van de ME2 waren bereidt ge-
vonden om het team compleet te 
maken.Hertha was de betere ploeg 
maar ook de ongelukkigste. Een bal 
van Britt op de paal en een paar 
open schietkansen werden niet be-
nut. ’t Gooi had één uitbraak en het 

was meteen raak: 1-0. Hertha had 
het meeste balbezit en probeerde 
terug te knokken maar mistte sim-
pelweg teveel kansen. Na de limo-
nade kwam Hertha nog sterker uit 
de startblokken en werd weder-
om de paal bereikt maar de bal wil-
de er niet in. Tien minuten voor tijd 
drong ’t Gooi weer aan en werd het 
in een (te)korte tijd 2-0, 3-0 en zelfs 
4-0. Isa redde de eer met een prach-
tig doelpunt 4-1. De meiden hebben 
gestreden, maar door pech, helaas 
zonder resultaat. De uitslag was 
wat geflatteerd maar dat telt niet 
bij voetbal. Volgende week zijn we 
vrij. Op Zaterdag 3 maart spelen we 
een streekderby tegen mede koplo-
per CSW bij Hertha. Kom kijken we 
starten op 09.00 uur.

Bewegingsleer en kunst 
liggen in elkaars verlengde
Wilnis - ‘Sportgroep 13’ van stich-
ting Spel & Sport De Ronde Venen 
die elke week donderdagsmorgens 

van 8.30 tot 9.30 uur samen haar 
sportuurtje heeft in de Willisstee, is 
al een paar jaar een hechte groep 

mensen van boven de 60 jaar die 
onder de deskundige leiding van 
sportdocente Henny Aafjes graag 
elke week met elkaar het lijf lenig 
en in conditie probeert te houden. 
Dat vergt weliswaar de nodige aan-
dacht, concentratie en inspanning, 
maar brengt ook ontspanning in 
spelmomenten met zich mee. 

In de loop van de tijd heeft de groep 
behalve sporten en fitnessen in de 
zaal er andere activiteiten aan vast-
geknoopt die in haar beleving in het 
verlengde liggen en zich buiten de 
zaal afspelen. Dat gebeurt een en-
kele keer per jaar, zoals Nordic wal-
king in het Corversbos bij Hilver-
sum, een boswandeling maken in 
De Lage Vuursche, roeien op de 
plas in het natuurgebied Botshol of 
een fietstocht door de polder ma-
ken. Soms hecht het ook aan een 
cultureel of sociaal-maatschappe-
lijk gebeuren. Maar altijd moet het 
aspect ‘bewegen’ daar deel van uit-
maken. Bijkomend voordeel is dat 
de sociale contacten worden onder-
houden. Anders gezegd, het nuttige 
wordt met het aangename verenigd.

Tot deze groep hoort ook San-
ne Meijer. Zij is beeldend kunste-
nares en heeft haar studio en ate-
lier aan huis in Botshol. Voorname-
lijk om haar gewrichten in haar le-
dematen (armen, handen en vin-
gers) soepel te houden sport zij met 
de groep mee. Verstijving van haar 
ledematen betekent dat zij moeilij-
ker haar overigens prachtige kunst-
uitingen kan realiseren. Zij is een 
voortreffelijk kunstschilder en boet-
seerder die al vele mooie werkstuk-
ken op haar naam heeft staan. De 
oosterse levenswijze en culturen in-
spireren haar, maar Sanne schildert 
ook prachtige portretten. Wie be-
langstelling heeft zou haar websi-
te eens moeten bekijken (www.san-
nemeijer.nl). Om haar werken beter 
te kunnen exposeren verhuist San-
ne per 1 maart met haar atelier naar 
een nieuwe locatie aan de Voetan-
gelweg 7, 1291 HJ Abcoude. 
Vóór dat tijdstip nodigde zij de 
sportgroep uit nog een kijkje in haar 
huidige atelier te komen nemen. De 
leden waren van mening dat de in-
spanningen en concentratie om een 
kunstwerk te maken in hun beleving 
eigenlijk net zo’n kunst voor senio-
ren is om wekelijks geconcentreerd 
te fitnessen. Ze gingen natuurlijk op 
bezoek bij Sanne die de groep in de 
ochtend na de sport uitleg gaf over 
de kunst van het schilderen, boet-
seren en de daarvoor te gebruiken 
materialen.





Vinkeveen - Op 19 januari stond 
voor de meiden van MC1 de thuis-
wedtrijd tegen Amstelveen MC2 op 
het programma. Vorig keer goed 
gespeeld, een gelijk spel. De Vinke-
veense formatie was wel iets beter, 
maar was toch een zwaardere dob-
ber doordat Atalante van de coach 
zoveel mogeljik in 3-en moest spe-
len en de tegenstander veel in een 
keer terugspeelde. Dat was net de 
druppel die de emmer in twee sets 
deed overlopen naar Amstelveen 
toe.
Dus deze keer was er nog wel een 
appeltje te schillen.. Opdracht bleef 
wel in 3-en spelen en ofwel slaan 
ofwel de bal in het achterveld van 
de tegenstander spelen. En de mei-
den pakten ook echt de koe bij de 
horens. Goede services, mooi in 
3-en, zo nu en dan een smash of bal 
in achterveld. Binnen mum van tijd 
stond het 25-8. Er ontstond wel wat 
verwarring doordat een speler van 
de tegenstander zich aan de enkel 
blesseerde en niet verder kon spe-
len en maar met 5 spelers in het veld 
over bleven. Ondanks de 5 spelers 
in het veld was er meer tegenstand, 
leek alsof de meiden een standje bij 
hadden gezet.
In de 2 set kregen de meiden de op-
dracht “zoek het gat bij de tegen-
stander”. Maar de strakke ballen 
in een keer over het net en goede 
service van de opponnent gooide 
roet in het eten. Atalante moest zelf 
een tandje bijzetten om toch weer 

overwicht te krijgen. Door een paar 
mooie bovenhandse services en 
slimme ballen over net werd het tij 
bijgezet, ook winst in de tweede set.
In de laatste set kreeg Atalante 
langzaam aan weer meer grip op de 
wedstrijd. Ze waren beter ingesteld 
op de strakke ballen over het net. 
Met mooie reddingen en ook puike 
smashes, kreeg MC1 zijn schaap-
jes op het droge. Een 4-0 winst en 
daarmee verstevigen de meiden hun 
tweede positie op de ranglijst.
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Speelronde 15 zit er op
De Ronde Venen - Speelweek 15 
in de biljartcompetitie is weer ach-
ter de rug. De afgelopen weken wa-
ren er wat, kijkend naar de hoogste 
serie, wat mooie acties te zien ge-
weest. Daarmee wil ik niet aankon-
digen dat er deze week weinig ge-
beurd is maar het was even rustiger 
dan die afgelopen weken. Even uit-
blazen misschien of vast de batterij 
opladen voor de eindsprint. Ik weet 
het niet (wordt mij ook niet verteld) 
en ik hoef het ook niet te weten. De 
uitslagen spreken dan altijd weer 
voor zichzelf. Daar komen ze dan 
weer. De Merel/Heerenlux 2 nam 
het thuis op tegen Bar Adelhof 3. 
Piet Best (de Merel) sleepte 2 pun-
ten in de wacht voor zijn team maar 
Bar Adelhof staat niet voor niets 
derd, zij haalden de andere 7 pun-
ten binnen en nemen daar meteen 
afstand van een directe concurrent 
voor de 3e plek. Bar Adelhof 2 ont-
ving de Merel/Heerenlux 3. De laat-
ste had de afgelopen, zo leek het 
tenminste, een dipje maar daar was 
deze week niets meer van te mer-
ken. Geen punt werd de tegenstan-
der gegund en met 0-9, en nog een 
inhaalwedstrijd te gaan, zet je dan 
een goede stap richting de num-
mer 1 positie. Die stap werd eigen-
lijk nog groter omdat de nummer 1, 
DIO, punten morste. Tegen de Me-
rel/Heerenlux 3 kon de nummer 1 
het niet bolwerken. 

Gelijk spel
Een gelijkspel en een winstpartij le-

verden voor DIO slechts 3 punten 
op. De andere 6, met de kortste par-
tij van Caty Jansen in 18 beurten, 
waren voor de Merel/Heerenlux 3. 
De Kuiper/Stee Inn blijft ook rich-
ting de top 3 kijken. Deze week was 
de Springbok 1 daar het slachtoffer 
van. Slechts 1 verliespartij stond de 
Kuiper toe en daarmee kwam uit-
eindelijk 7-2 op het bord te staan. 
Lutis/de Springbok trad aan tegen 
Stieva/Aalsmeer. In drie partijen 
kwam Stieva er eigenlijk niet aan te 
pas maar Aria ten Cate redde voor 
Stieve de eer en 2 punten, 7-2.
De Kromme Mijdrecht liet tegen de 
Biljartmakers, de nummer 1 in de 2e 
divisie, zien dat zij zich niet zomaar 
gewonnen geven omdat je tegen 
de nummer 1 speelt. Willem van de 
Graaf en Laura van de Graaf trokken 
in hun partijen de winst naar zich 
toe en zorgden er daarmee voor dat 
4 punten “thuis” bleven. De reste-
rende 5 waren dan weer voor de Bil-
jartmakers. De Kromme Mijdrecht 
1 had een lastige avond, er moest 
gedubbeld worden en dan moet je 
twee treden hoger spelen. Dat was 
een lastige opgave en dan is het 
des te mooier dat de dubbelaar van 
de avond, Ben Schuurman, in staat 
is de hoogste serie (9 caramboles, 
29,53%) van de week neer te leg-
gen. De laatste wedstrijd was die 
van the Peanutbar tegen ASM 1. 
The Peanutbar stribbelde wel te-
gen maar niet genoeg om de winst 
te pakken. Die ging met 4-5 naar de 
bezoekers.

Spellen 13 brachten geen 
geluk bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 18 februari 
werd de 6e en laatste zitting van de 
4e competitieronde gespeeld bij de 
Amstelbridgeclub. Een beetje span-
nend voor een aantal paren door 
eventuele degradatie voor sommige 
A-spelers of promotie voor een drie-
tal B-paren. Er zaten weer een aan-
tal leuke spellen tussen, waarbij zo-
wel door oost/west als door noord/
zuid werd geboden. Wie durft hoger 
te bieden en wat levert de mees-
te punten op? In de A-lijn bij spel 
7 werd door Aja & John (ow) 3 sans 
geboden maar zij gingen 3 down. 
Wim & Ria (nz) boden in dit spel 3 
harten en gingen ook drie down. 
Ook in spel 17 was de verdeling heel 
cruciaal bij de bieding. Wies & Mar-
the (nz) boden 5 schoppen en Greet 
& Nel (nz) 5 harten. Beide contrac-
ten gingen respectievelijk gedou-
bleerd 1 en 4 down. Corrie & Lenie 
(ow) mochten gedoubleerd wel 5 
klaveren spelen. Zij gingen 2 down. 
Tja wat is dan de beste keuze de te-
genpartij laten spelen of niet. Goed 
tellen en afwegen mensen en na-
tuurlijk de kwetsbaarheid meereke-
nen! Spel 13 bracht Hanny & Jany 
geen geluk, ze wilden 5 schoppen 
spelen en gingen 4 down. Helaas de 
tegenpartij had te veel schoppen te-
gen die op één hand zaten. In spel 
23 hebben Wies & Marthe 4 harten 
gedoubleerd + 2 gehaald, wat een 
mooie 100% score opleverde. 

B lijn
In de B-lijn waren Greet & Ge nog-
al optimistisch met hun geboden 5 
klaveren contract. Ze gingen dan 
ook 4 down, gelukkig voor hen werd 

het niet gedoubleerd. Dit kan even-
tueel niet kwetsbaar een top wor-
den! In deze lijn bracht spel 13 voor 
Corrie & Bibet ook geen geluk. Als 
enigen in de nz-lijn wilden zij graag 
4 schoppen spelen, doch het con-
tract ging 4 down. Miep & Made-
lon deden bij spel 18 een slem-po-
ging. Helaas mislukte dit, zij gingen 
3 down.

A lijn
De uitslag in de A-lijn: Op de 1e 
plaats met een hoge score Ria & 
Joop 67,71%, 2e werden Ciny & Het-
ty met 57,81% en 3e Wies & Mar-
the met 54,69% . In de B-lijn werden 
Corrie & Bibet met 62,50% eerste, 
2e en 3e werden Leny & Gerard en 
Corrie & Netty, beiden met 57,81%.
Gepromoveerd naar de A-lijn: Cor-
rie & Bibet, Lyda & Jan en Riet & 
Wim. Gefeliciteerd! Jammer Miep 
& Madelon, Corrie & Bibet speel-
den de sterren van de hemel en jul-
lie kwamen met 0,52% minder op de 
4e plaats. Helaas degraderen Ad-
die & Jeannet, Ank & Lotte en Tonny 
& Jany. Hebben Ada en Roelie het 
dan met 0,01% meer nog net ge-
red? Oké, maar... in de B-lijn is het 
ook gezellig spelen hoor. De hoog-
ste score en eerste in deze 4e com-
petitieronde zijn weer Ciny & Hetty 
geworden. Proficiat dames! 

Lid worden van deze club? Alle 
bridgers die een beetje kunnen spe-
len zijn welkom. Wij helpen ieder-
een en fouten maken mag. Bel on-
ze secretaris telefoon 0297-564729 
of kom gewoon een keer kijken in 
het Buurtnest. 

Start derde ronde bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - In de A- lijn was het nu 
de beurt aan Jan Egbers & Ben 
Remmers om met de eerste plaats 
aan de haal te gaan. Ze scoor-
den 62,50% en bleven zo de gele-
genheidscombinatie Lijnie Timmer 
& Frans Kaandorp, die met 60,63% 
overigens ook uitstekend presteer-
den, voldoende voor. Derde wer-
den Stenny & Herman Limburg met 
56,25% en die waren zo op hun 
beurt het tweede combinatie paar, 
Ruud Lesmeister & Ben ten Brink 
die op 55,21% uitkwamen, net de 
baas. Francis Terra & Wim Slijkoord 
sloten hier de top vijf af met 53,65%. 
In de B- lijn glorieerden Marijke & 
Ger van Praag met de hoogste score 
van de avond van 63,30%. Die wil-
len dus kennelijk weer terug naar 
hoger. Elly Belderink volgde met on-
overtroffen plaatsvervangster Ria 
Wezenberg met 59,78% als tweede 
en An & Jan van Schaick profiteer-
den van de onlangs in de A- lijn op-
gedane ervaring door derde te wor-
den met 59,78%. Frans & Tineke Be-
liën verzilverden hun promotie gelijk 
met een notering in de top als vier-
de met 55,83% en ook Cor Hendrix 

& Wim Röling deden het goed met 
54,93% als vijfde van de veertien pa-
ren in deze lijn. In de C- lijn ging het 
heel goed met Froukje Kraaij & Ri-
ni Tromp die met een zestiger van 
62,08% als eerste door kwamen. 
Maria Baas & Klaas Verrips herpak-
ten zich uitstekend en werden toch 
wel ambitieus tweede met 58,33%, 
nu maar de hoofden koel zien te 
houden. Tini Lotgerink & Jeanet Ver-
meij willen weer terug en zetten als 
derde met 57,50% daarvoor de eer-
ste stap. Kersvers Legmeer paar Co-
ra de Vor & Beb de Jong gaven gelijk 
hun visitekaartje af door met 55,42% 
vierde te worden en Mienke Jongs-
ma & Anneke Wijmans haalden wel 
is waar minder op dan een week er-
voor, maar tellen met 53,75% als vijf-
de nog steeds mee.
De 24e is het weer viertallen, voor 
de laatste keer en wilt u ook deze 
spelwijze beheersen dan zult u toch 
moeten wachten tot het volgen-
de seizoen. Bridgeclub de Legmeer 
speelt op de woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Party Cen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn. 

Winst voor Atalante D2 
in rechtstreeks duel
Vinkeveen - De Vinkeveende da-
mes vertoeven nog altijd op plek 
9 en afstand van 10-11-12 is meer 
dan welkom. Rechtstreekse rivaal 
Amsterdam D5 (10e) had gelijk-
soortige ideeën en verscheen met 
maar liefst 11 dames aan de meet.
De pass waar fanatiek op getraind 
was liep zeker beter. En de service 
ook, 9-3 voor. Daarna waren het 
slordige foutjes van allerlei aard 
waardoor aanval of service net uit 
geslagen werden, Amsterdam liep 
goed bij. En hoewel het goed te 
doen leek, kwam dat niet duidelijk 
uit de verf. Wel gewonnen: 25-22.
In de tweede set bleven de teams 
dichter bij elkaar. Lekkere klappen 

waren er minder dan anders, en het 
bleef verder wat rommeliger dan 
anders. Soms hele mooie reddingen, 
maar dan niet afgemaakt. Aan het 
eind van de set was het nu de gast-
ploeg dat aan het langste eind trok: 
23-25 verlies.
De neuzen weer de zelfde kant op in 
het derde bedrijf, dat veel meer ging 
zoals het hoorde met mooi serveer-
werk: 25-16. Voort met set vier. Toch 
weer meer rommelfoutjes en Am-
sterdam liep uit via 9-12 naar 12-18. 
Een fikse achterstand, maar onder 
luid gejoel werd de inhaalstrijd in-
gezet. Het werd 16-19, 18-21.. 24-24 
En ja met de hakken over de Vinke-
veense plas: 26-24.

Michel Bak kampioen
3 ster libre
Regio - Zaterdagmorgen om 11:00 
stonden Nick van de Veerdonk, Ni-
co Koster, Henk Doornekamp, Peter 
Stam, Michel Bak en Hans Bak klaar 
om de finale 3 ster libre te gaan spe-
len. Drie ster libre zijn de spelers die 
gemiddeld tussen 1,50 en 2,99 ca-
ramboles per beurt horen te maken. 
De biljarters weten allemaal dat het 
op papier leuk staat maar het in de 
praktijk waarmaken ligt even an-
ders. Zeker als het, zoals in dit ge-
val, om de prijzen gaat. De eerste 
speeldag verliep als volgt.
Nick van de Veerdonk speelde zijn 
eerste twee partijen heel sterk en 
won deze dan ook. De derde partij 
kostte wat meer moeite en ging he-
laas verloren. Nico Koster, een van 
de slachtoffers van Nick, kon geen 
vuist maken. In alle drie zijn partij-
en ging de winst naar de tegenstan-
der. Peter Stam begon met een ver-
liespartij maar herstelde zich daarna 
met twee winstpartijen. Michel Bak 
kwam iets later binnen en moest 
daardoor ook meteen flink aan de 
gang.
Dat bleek geen probleem. Hij won 
alle drie zijn partijen. Henk Door-
nekamp begon ook goed met een 
sterke overwinning maar verloor 
zijn tweede en ook zijn derde par-
tij. Hans Bak kreeg geen vat op de 
biljartballen maar wist in zijn derde 
partij zich toch naar een overwin-
ning te vechten.

Wat bracht de zondag?
Michel Bak en Peter Stam stonden 
als eerste aan de start en maak-
ten het elkaar lastig. In een derge-
lijke strijd paste dan ook het gelij-

ke spel dat aan het eind op het bord 
stond. Tegelijkertijd speelden Henk 
en Nick een partij. Nick bleef in de 
race om het kampioenschap door 
Henk te verslaan. Daarna was het 
de beurt aan Nico en Hans. Nico 
wist hier zijn eerste 2 punten van de 
finale binnen te halen.
Hans mocht daarna voor zijn laatste 
partij tegen Peter aantreden. Na een 
zware strijd wist Hans zijn 2e zege 
in de finale binnen te halen en zorg-
de er daarbij voor dat voor Peter zijn 
kans op het kampioenschap verlo-
ren ging. De voorlaatste partij was 
die tussen Henk en Nico. Henk be-
gon goed maar wist dat jammer ge-
noeg niet vol te houden en daarmee 
trok Nico aan het langste eind. De 
finale was een strijd tussen Nick en 
Michel. Nick had 6 punten en Mi-
chel 7 en dus was winnen voor Nick 
noodzaak. Het spel was niet het al-
lermooiste maar de spanning ver-
goedde dat ruimschoots.
Om en om stonden de spelers voor 
maar even zo goed werd de achter-
stand weer ingelopen. Beide spe-
lers roken de stal (en nog vijf) maar 
daarbij maakte Nick een misser die 
Michel onmiddellijk aangreep om 
de partij naar zich toe te trekken. 
Aangezien Nick de partij startte was 
daarmee was het kampioenschap 
voor Michel Bak. Als goed kampi-
oen had hij ook nog eens de kortste 
partij, 19 beurten, en de hoogste se-
rie, 17 caramboles op zijn naam ge-
zet. Gefeliciteerd met de titel!
Eindstand: 1e Michel Bak, 2e Nick 
van de Veerdonk, 3e Peter Stam, 4e 
Nico Koster, 5e Hans Bak, 6e Henk 
Doornekamp.

MC1 verstevigt tweede plek

Argon scoort zeven-
klapper tegen Volendam
Mijdrecht - Eigenlijk een vrij ge-
makkelijke overwinning van Argon 
tegen het laaggeplaatste Volendam. 
Argon kwam in de beginfase wel 
op achterstand maar maakte dat 
snel goed. Middels een strafschop 
en twee fraaie doelpunten werd de 
rust met een 3-1 voorsprong bereikt. 
Na de thee kon Volendam wat meer 
het spel bepalen maar toen met nog 
twintig minuten te gaan de 4-1 viel 
ging het snel. Argon liep uit naar 
7-1 en in de laatste minuut scoorde 
ook Volendam vanaf elf meter waar-
na er een 7-2 eindstand op het bord 
stond. De concurrentie verspeelde 
punten zodat Argon iets steviger op 
plaats twee staat.
De openingsfase was voor Argon 
met Stange en Van Nieuwkerk in 
kansrijke posities maar deze acties 
leverden niets op. Maar met enig 
geluk kon Volendam toch de score 
openen, de defensie van Argon, met 
Verkaik en Vorstman omdat Krimp 
en Mulder geschorst waren, miste 
een bal waardoor Nick Tuyp alleen 
voor Argondoelman Romero Anto-
nioli kwam te staan, oog in oog met 
de doelman schoot hij beheerst bin-
nen. 0-1. Maar de vreugde van de 
vroege voorsprong bij de gasten 
duurde zeer kort, binnen twee mi-
nuten was het gelijk. Jesse Stange 
werd door doelman Rick Heuvel on-
reglementair afgestopt wat hem een 
gele kaart en Argon een strafschop 
opleverde, Jasper Werkhoven vol-
trok het vonnis 1-1. Na een hand-
vol leuke aanvallen was het Syra-
no Morrison die in het strafschop-
gebied kon uithalen en voor de 2-1 
zorgde. Even daarvoor kwam een in-
zet van Stange op de paal. Ook Ian 
van Otterlo en Jesse van Nieuw-
kerk hadden geen geluk toen scho-
ten net naast gingen. Na ruim een 
half uur was het dan wel raak, op 
aangeven van Ian van Otterlo schoot 
Jesse Stange onberispelijk raak. Op 
slag van rust leek Jesse Stange voor 
zijn tweede goal te tekenen maar op 
aangeven van Jesse van Nieuwkerk 
zag Stange zijn inzet door doelman 
Heuvel met de voet gekeerd.
Volendam had in de eerste helft 
geen mogelijkheden, ze combineer-
de wel leuk maar in de buurt van de 
zestien meterlijn hield het met ef-
fectiviteit op.

Argon laat weer op schot
In de tweede helft nam Argon iets 
gas terug, het hoge tempo van de 
beginfase zat nog in de benen en 
Volendam was met twee hoek-
schoppen op rij en een verre ingooi 
dreigend.
Argon speelde slordig en duels op 
het middenveld werden niet altijd 
gewonnen. Bart Jonkerman mocht 
in die fase uithalen maar zijn inzet 
ging hoog over. Romero Antonioli 
moest daarna alert reageren op een 
inzet van Tim Veerman. Voor het pu-
bliek werd het toen even spannend 
want Volendam kon zomaar de ach-
terstand verkleinen. Maar twin-
tig minuten voor het eindsignaal 
van scheidsrechter Van den Helder 
scoorde Argon dan toch de vierde 
treffer en één van de mooiste van de 
wedstijd.
Op aangeven van Soner Gedik haal-
de Jasper Werkhoven (eigenlijk ge-
blesseerd) vanaf twintig meter ge-
nadeloos uit, de bal ging via binnen-
kant paal in de uiterste hoek. 4-1. 
Daarna liep Volendam een beet-
je achter de feiten aan, een omhaal 
van Jesse Stange werd net nog tot 
hoekschop verwerkt maar in minuut 
78 bereikte een slimme voorzet van 
Jesse Loenen de vrijstaand Soner 
Gedik die rustig zijn hoek kon uit-
kiezen en de 5-1 op het bord zette.
Precies een minuut later pikte Jes-
se van Nieuwkerk ook een doelpunt 
mee, een lange actie over links werd 
met een fraai doelpunt bekroond 
6-1. Met applauswissels van Jasper 
Werkhoven en Jesse Stange ging 
Argon de laatste tien minuten in.
De net ingevallen Randy Hondius 
bekroonde zijn eerste balcontact 
met een wel heel fraai doelpunt, hij 
versloeg doelman Heuvel met schot 
dat via onderkant lat binnensloeg 
7-1. In de laatste minuut sprokkelde 
Volendam dan toch nog een doel-
punt. Wouter Winters beging een 
overtreding, het leverde Winters een 
gele kaart en schorsing op en Vo-
lendam een strafschop. 
Sander Bont stuurde Argon doel-
man Romero Antonioli de verkeer-
de kant op 7-2.
Volgende week is Argon vrij en oe-
fent het op zaterdag tegen en bij 
Quick Boys, aanvang 14.30 uur.
Foto’s: sportinbeeld.com

Open Ronde Venen biljart-
kampioenschap 2016
De Ronde Venen - Op vrijdag 11, 
zaterdag 12 en zondag 13 maart 
2016 organiseert biljartclub De Me-
rel voor de achtentwintigste maal 
het individuele O.R.V Biljartkam-
pioenschap. Aan dit toernooi kun-
nen zowel goede als minder goede 
spelers deelnemen. Het minimum 
aantal caramboles is gesteld op 27. 
Geen kaderspelers en spelers boven 
8 moyenne kunnen meedoen. Ieder-
een heeft kans want er wordt ge-
speeld volgens het knock-out-sy-
steem. Er wordt op twee biljarts ge-
speeld onder deskundige leiding. 
De winnaar van de prachtige wissel-
trofee mag zich een jaar lang “ Open 
Ronde Venen Kampioen “ noemen. 
Tot de laatste vier, spelen hoog te-
gen hoog en laag tegen laag.
U kunt zich voor deelname aan dit 

kampioenschap opgeven door mid-
del van een inschrijfformulier te ver-
krijgen in Café de Merel Arkenpark 
Mur 43 3645 EH te Vinkeveen , of 
een telefoontje en per Email thcw@
xs4all.nl
Het inschrijfgeld bedraagt 10.00 
te voldoen bij de inschrijving. Voor 
meer informatie kunt U bellen naar 
Cafe “ De Merel “ telefoon (na 20.00 
uur) 0297-263562 of 0297- 264159.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 8 
maart opgeven. Voorkom teleurstel-
lingen en lever Uw inschrijfformulier 
zo spoedig mogelijk in of even bel-
len naar ons clubhuis. Als u het for-
mulier per post stuurt adresseer het 
dan als volgt: cafe de Merel, Post-
bus 16, 3645 ZJ Vinkeveen. Mailen 
kan ook: caty.jansen@casema.nl of
cafe de merel; thcw@xs4all.nl
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