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Raad De Ronde Venen biedt 
PAUW-medewerkers geen hoop
De Ronde Venen - De afgelopen 
maanden heeft deze krant vol ge-
staan met berichtgeving over de 
sluiting van Pauw bedrijven. Wet-
houder Anco Goldhoorn (RVB) 
heeft dit besluit in november ge-
nomen, samen met de overige be-
stuursleden van Pauw. Donderdag-
avond werd in de gemeenteraad van 
De Ronde Venen een besluit geno-
men over de toekomst van PAUW. 
De coalitiepartijen bleven achter 
het college staan, in haar keuze om 

vooral in te steken op ontmanteling 
van PAUW zonder enig zicht op de 
wijze waarop inwoners met een ar-
beidsbeperking in de toekomst ge-
holpen worden. Al tijdens de com-
missievergadering van 6 februa-
ri bleek, dat de coalitiepartijen het 
college zouden gaan steunen. Des-
ondanks heeft de ChristenUnie-
SGP nog een poging gedaan om 
het voorstel bij te stellen. De frac-
tie heeft twee weken voor de raad 
een concept amendement naar al-

le fracties gestuurd, waarin het be-
sluit zo min mogelijk werd aange-
past, maar waarbij er meer ruimte 
zou zijn om de alternatieven uit het 
advies van de Ondernemingsraad te 
betrekking bij het bepalen van de 
oplossing voor PAUW. Helaas bleek 
daar geen meerderheid voor te vin-
den. Het amendement dat de Chris-
tenUnie-SGP uiteindelijk indiende, 
haalde het niet. 

Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht - OBS Molenland en 
OBS De Trekvogel hebben de in-
tentie om met ingang van augus-
tus 2018 samen als nieuwe school 
verder te gaan in het gebouw van 
Molenland aan de Molenwiek in 
Mijdrecht. Door de scholen samen 
te voegen ontstaat er een eigentijd-
se school met een uitgesproken on-
derwijsconcept. De twee scholen 
vallen onder schoolbestuur AURO 
en hebben - ook nu al - dezelfde di-
recteur.
De ouders zijn tijdens een bijeen-
komst geïnformeerd over het sa-
mengaan. Vooruit lopend op de mo-
gelijke fusie hebben beide scho-
len reeds verschillende zaken geza-
menlijk opgepakt. De fusie is daar-
mee een logische vervolgstap om 
vanaf schooljaar 2018-2019 verder 
te gaan als één krachtige school. 
De school oriënteert zich op de mo-
gelijkheden van een integraal kind-
centrum. Het wordt een school met 
een nieuwe naam, maar met de 

vertrouwde gezichten van de leer-
krachten en de directeur. Met ei-
gentijds kwaliteitsonderwijs, waar 
leerlingen zich kunnen voorberei-
den op hun plek in de maatschappij. 
De medezeggenschapsraden zijn 
gevraagd hun instemming te verle-
nen. Een defi nitief besluit tot fusie 
volgt daarna. De leerlingen van de 
twee scholen krijgen de mogelijk-
heid om in een gezamenlijke leer-
lingenraad mee te denken.

OBS Molenland en De 
Trekvogel gaan samen verder

De Ronde Venen - Ria staat pal 
voor verpleegkundigen en verzor-
genden, daarom heeft ze vandaag 
in het kader van Nationale Compli-
mentendag een taart aangeboden 
aan de verzorgenden in Zuiderhof 
in Vinkeveen. 
Het werk van de verpleegkundigen 
en verzorgenden ligt voortdurend 
onder de loep, maar duidelijk is dat 
deze hardwerkende professionals er 
alles aan doen om het de bewoners 
naar het zin te maken. Dat mag best 
wel eens gezegd en gewaardeerd 
worden. Een van de peilers van het 
verkiezingsprogramma van het CDA 
is: Zorgprofessionals verdienen res-

pect en waardering, dit is een uit-
stekende manier om dat nog eens 
op de kaart te zetten. De Korte staat 
op plek nummer 35 en heeft 16.000 
voorkeursstemmen nodig om in de 
kamer te komen. Ze richt zich daar-
bij specifi ek op de doelgroep van 
Verpleegkundigen en verzorgenden. 
Zelf is De Korte ook verpleegkundi-
ge, hoewel ze inmiddels actief is als 
Docent Verpleegkunde bij de HVA. 
Op 1 maart is het nationale compli-
mentendag, voor het CDA een mo-
ment om de zorgprofessionals eens 
extra in het zonnetje te zetten, maar 
eigenlijk verdienen deze kanjers el-
ke dag een compliment natuurlijk!

Ria de Korte CDA verrast 
verzorgenden

Vijf jaar celstraf 
voor poging 

doodslag 
Mijdrecht – De rechtbank 
Utrecht heeft de 70-jarige man 
uit De Rode Venen veroordeeld 
tot een gevangenisstraf van 5 
jaar en TBS onder voorwaar-
den voor poging doodslag op 
zijn vrouw. De man probeerde 
op 9 juli vorig jaar in Mijdrecht 
zijn echtgenote met een broek-
riem te wurgen. Naast de cel-
straf moet de man zijn vrouw 
een schadevergoeding betalen 
van 5.000 euro. De offi cier van 
justitie eiste twee weken gele-
den 6 jaar celstraf en TBS met 
dwangverpleging. De recht-
bank vindt een celstraf van 5 
jaar passend en ziet af van de 
dwangverpleging. Als de ver-
dachte straks vrij komt, zal hij 
naar allerwaarschijnlijkheid di-
rect voor een jaar worden op-
genomen in een psychiatrisch 
forensische kliniek. De man 
uit De Rode Venen probeer-
de op zaterdagochtend 9 ju-
li 2016 zijn echtgenoot te wur-
gen, nadat zij hem enkele da-
gen daarvoor had gezegd van 
hem te willen scheiden. Het 
nieuws viel de verdachte rauw 
op zijn dak. Toen ze hem ook 
nog vertelde dat zij een tijdelij-
ke woning aan de Energieweg 
in Mijdrecht had, raakte hij in 
paniek. Wanhopig probeerde 
hij zijn vrouw te spreken, maar 
in zijn ogen ontliep zij hem. 
Die bewuste zaterdagochtend 
werd verdachte rond 03.00 uur 
wakker. Hij stapte in zijn au-
to en reed richting de woning 
van de vrouw in Mijdrecht. Hij 
wist dat zijn vrouw die ochtend 
rond 05.00 uur naar haar werk 
zou gaan. Toen zij naar buiten-
kwam, greep hij haar van ach-
teren vast en hield met kracht 
zijn broeksriem om haar nek. 
Toen de vrouw fl auw viel, ging 
de verdachte er vandoor en liet 
haar voor dood achter. Volgens 
belde de verdachte zijn doch-
ter en de zoon van zijn vrouw 
met de mededeling dat hij zijn 
vrouw vermoord had. In pa-
niek zocht de zoon contact met 
een kennis van de moeder in 
Mijdrecht die haar even later 
op straat aantrof. Deskundi-
gen hebben de verdachte on-
derzocht en geconstateerd dat 
de man op het moment van 
het delict niet volledig toereke-
ningsvatbaar was. Ook conclu-
deren zij dat de verdachte, na 
het uitzitten van zijn celstraf, 
behandeld moet worden in een 
gesloten kliniek om zijn emo-
ties onder controle te krijgen.

Jubileumjaar AH Jos van 
den Berg gestart

Regio - Maandag jl was het exact 
tien jaar geleden dat Jos van den 
Berg 'zijn' Albert Heijn' opende in 
winkelcentrum Amstelplein. Dit jaar 
zal, zoals u reeds vorige week in on-

ze krant heeft kunnen lezen, geheel 
in het teken staan van dit jubileum. 
De start was dat zijn hele winkel vol 
hangt met blauw witte ballonnen, 
drieduizend stuks. Duizend en een 

van deze balonnen waren voorzien 
van een kaartje met een prijs. Prij-
zen variërend van vijf euro tot een 
jaar langs wekelijks voor 100 euro 
winkelen. Iedere klant kon een bal-
lon aanwijzen en of Jos of zijn broer 
Jaap (zie foto) haalde de gewenste 
ballon naar beneden. Het liep storm. 
Al halverwege de middag waren al-
le prijzen vergeven. Deze keer geen 
prijs? Niet getreurd, dit hele jaar 
door zijn er nog velen acties waarbij 
nog heel veel te winnen is. Hierbij 
de hoofdprijswinnaars: 1 jaar gratis 
boodschappen: is gewonnen door 
de heer Schoonheim, 1 minuut gra-
tis winkelen, werd gewonnen door 
de heer en mevrouw van Heel. De 
winnaars van het weekend/mid-
week zijn: Anneke Raadschelders, 
Dina ZafZafi , Tessa en Jordi en Hen-
ny Bordes. De geplande helicopter-
vluchten van 4 maart zijn even uit-
gesteld vanwege het verwachte 
weer, maar wat in het vat zit ver-
zuurd niet.
Houdt deze krant in de gaten voor 
de volgende actie.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

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

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 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 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371 
Drs. J.M.M. Simons klin.

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Gratis genealogie Workshops  
Regio - Er lijkt maar geen einde te 
komen aan de vele, vaak gratis be-
schikbare bronnen op het internet. 
Daarom nodigt de werkgroep Ge-
nealogie van de Historische Vereni-
ging De Proosdijlanden u uit om on-
ze ervaring en kennis met u te delen. 
Op maandagavond 6 maart richten 
wij met behulp van een stukje the-
orie de aandacht op het samenstel-
len en invullen van bijvoorbeeld een 
kwartierstaat. Een week later, op 13 
maart komt het digitaal zoeken en 
verwerken van de vele genealogi-
sche gegevens ter sprake. Een aan-

rader voor hen die tot op heden te-
vreden waren met een paar kopie-
tjes in een beduimeld oud schriftje. 
Maar ook voor hen die van mening 
zijn dat zij alle beschikbare bron-
nen inmiddels wel geraadpleegd 
hebben. De beide avonden zijn gra-
tis toegankelijk en u bent van har-
te welkom. Onze Oudheidkamer 
vindt u aan de Croonstadlaan 4a 
in Mijdrecht. De zaal is open van-
af 19.15 uur en we starten om 19.30 
uur. U kunt zich hier voor aanmel-
den bij de heer Pleun van Golen van.
golen@versatel.nl 

Bij NZURI maak je voortaan 
zelf online je afspraak!
Regio - De website van NZURI 
schoonheidssalon heeft een nieuwe 
optie, je kunt namelijk vanaf nu ON-
LINE je afspraak inboeken. De salon 
wordt steeds drukker en omdat we 
niet iedereen gelijk telefonisch te 

woord kunnen staan bestaat er nu 
de mogelijkheid zelf online je af-
spraak in te plannen. Een groot ge-
mak voor de klant en voor ons! Je 
ziet direct wanneer er een moge-
lijkheid is voor een behandeling en 
je kunt jouw eigen agenda ernaast 
houden om de meest geschikte dag 
en tijdstip te kiezen. Kies simpel-
weg je behandeling uit, kies eventu-
eel aanvullende mogelijkheden, se-
lecteer een datum, tijd, vul je gege-
vens in en klaar! Om dit te vieren 
hebben we de gehele maand maart 
een mooie actie. Maak je huid Len-
teProof! 60 minuten gezichtsbehan-
deling met massage’s inclusief epi-
leren en wenkbrauwen verven. De-
ze actie is alleen online in te boeken 
om zo alle klanten zo snel mogelijk 
te kunnen helpen. Ook de nieuwe 
ontharingsmethode bij NZURI met 
draad, het zogenaamde threaden, 
IPL definitief ontharen of de perfect 
brows behandeling boek je nu  zelf 
online in op www.nzuri.info 

Mega vlooienmarkt 4+5 maart
Nieuwegein - Het team van Don 
Events  organiseert al jaren een 
Mega Vlooienmarkt in de Beursfa-
briek te Nieuwegein. Er staan maar 
liefst 350 kramen waar vanaf parti-
culieren hun tweede hands spullen 
verkopen. Door de grootte van de 
markt, komt vraag en aanbod per-
fect bij elkaar en is de kans van sla-
gen zeer groot. Iedereen kan hier 
met zijn of haar spulletjes terecht. 
Of je nou een echte verzamelaar 
bent, gewoon je zolder op wilt rui-
men of een partij kleding over hebt: 

er is voor elk wat wils. Je kunt  je 
uren vermaken met dwalen en neu-
zen tussen al het nostalgisch goed 
en hebbedingetjes, maar ook men-
sen ontmoeten met dezelfde inte-
resse. In onze horecahoek kunt u 
genieten van een heerlijke verse 
kop koffie of een lekkere versnape-
ring. De volgende markt is 8+9 april. 
Beursfabriek, symfonielaan 1, Nieu-
wegein. Open van 9.00-16.00 uur. 
Ook deelnemen of bezoeken voor 
info: www.donevents.nl of tel. 0294-
237320.

‘ROM Amore’
Vinkeveen - Onder de titel ‘ROM 
Amore’ presenteren twee gepas-
sioneerde verenigingen, te weten 
de Vinkeveense Accordeon Ver-
eniging Con Amore en het Regio-
naal Operette- en Musicalkoor, een 
uniek concert in de grote R.K. kerk, 
Kerklaan 2 te Vinkeveen. Con Amo-
re staat onder leiding van Arnaud 
Rosdorff en het ROM-koor wordt 
gedirigeerd door Ferdinand Beu-
se. Zij brengen op 26 maart onder 
andere werken van Ennio Morrico-
ne, Astor Piazolla, George Gershwin, 
Andrew Lloyd Webber en Giusep-
pe Verdi. De aanvang van het con-
cert is om 14.00 uur. De kerk is open 
vanaf 13.30 uur. In de pauze van het 
concert is koffie en thee verkrijg-
baar en na afloop kan er nog even 
worden nagepraat onder het genot 
van een frisdrankje. De toegangs-
prijs bedraagt in de voorverkoop 5,- 
euro en aan de deur 8,- euro. Voor-
verkoopadressen: Primera de Jong, 
Lindeboom 16A te Mijdrecht, Slij-
terij Vreeland, Plevierenlaan 15 en 
Verf en Wand van Asselen, Heren-
weg 132-134 beiden in Vinkeveen 
en Wijnhandel de Zwart, Herenweg 
35 te Wilnis.

Con Amore
De accordeonvereniging Con Amo-
re is in 1985 ontstaan uit twee lo-
kale accordeonverenigingen: Tempo 
en Accordando. Vanaf de oprichting 
van Tempo net na de oorlog ver-
zorgt Con Amore al 70 jaar concer-
ten, optredens en muziekopleidin-
gen in De Ronde Venen. Vandaag 
de dag telt de vereniging ongeveer 
30 leden, verdeeld over 2 orkesten, 
een kwintet en een aantal leerlin-
gen. Het A-orkest heeft gevorderde 
spelers en het B-orkest is een mix 
van iets minder ervaren spelers en 
instromers. De orkesten repeteren 
op dinsdagavond in de school De 

Schakel in Vinkeveen. Meer infor-
matie: www.vavconamore.nl

ROM-koor
Het Regionaal Operette- en Mu-
sicalkoor, ook wel ROM-koor ge-
noemd, is opgericht in 1986. Het 
ROM zingt operette, musical, ope-
ra, filmmuziek en nog een heel sca-
la van andere melodieën. In de ruim 
30 jaar dat ze bestaan zijn vele ope-
rettes en musicals op de planken 
gebracht. Ook heeft het koor vocale 
medewerking verleend aan de Eu-
ropese première van 3 Walt Disney-
films (Pocahontas, The Hunchback 
of Notre Dame en Hercules). De af-
gelopen jaren produceerde het koor 
een aantal "Night of the ROM's" 
concerten, nam deel aan diverse 
korendagen en straattheaterfesti-
vals, waaronder de Amsterdamse 
Paradiso Korendagen. Vorig jaar is 
het 30-jarig jubileum gevierd met de 
uitvoering ‘Rhythm of ROM’ in een 
speciaal daarvoor gebouwd ‘Walra-
ven Theater’. Om de verenigingsacti-
viteiten mogelijk te maken, zingt het 
ROM-koor tijdens de kerstperiode, 
gekleed in Charles Dickens-outfit, 
o.a. op de Christmasfair in Haarzui-
lens en tijdens het Dickensfestijn in 
Deventer. Daarnaast zijn er kerst-
sfeeroptredens in tuincentra, win-
kelcentra en op bedrijfsfeesten door 
het hele land. Kortom, het ROM-
koor is een ambitieus en veelzijdig 
koor met een heel divers repertoi-
re. Het koor repeteert op donderdag 
tussen 20.00 uur en 22.30 uur in de 
school "De Fontein" aan de Joh. Van 
Renessestraat in Mijdrecht. Meer 
informatie: www.romkoor.nl 

Het concert wordt georganiseerd 
onder auspiciën van de evenemen-
tencommissie van Stichting Vallis 
Pacis. Meer informatie: www.stich-
tingvallispacis.nl

Pieter Waterdrinker bij 
Venen Literair
Vinkeveen - De deels in Rusland 
woonachtige schrijver/journalist 
Pieter Waterdrinker (Haarlem 1961) 
en auteur van de vorig jaar gepubli-
ceerde roman ‘Poubelle’ is op vrij-
dag 17 maart te gast  bij Venen Li-
terair. Hij zal een lezing geven in De 
Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Aan-
vang 20.00 uur, Toegangskaarten 
7,50 euro zijn vanaf vrijdag 3 maart 
uitsluitend in voorverkoop te ver-
krijgen bij de Openbare Bibliothe-
ken in Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht 
en Abcoude en ook bij boekhan-
del Mondria, Mijdrecht en bij The 
Readshop in Vinkeveen. Waterdrin-
ker die Russisch, Frans en Neder-
lands Recht studeerde woont af-
wisselend in Moskou en Sint Pe-
tersburg, maar komt ook nog vrij 

geregeld naar Nederland. Hij de-
buteerde in 1998 met ‘Danslessen’, 
een roman die indertijd nog al wat 
stof deed opwaaien en zelfs tot een 
rechtszaak leidde. Nadien werden 
veel van zijn boeken, fictie, half fictie 
zowel als non-fictie lovend ontvan-
gen en ook meermaals voor literai-
re prijzen genomineerd. In ‘Poubelle’ 
zijn laatste boek verkoopt de welva-
rende hoofdpersoon zijn succesvolle 
reclamebureau om zich in Frankrijk 
te vestigen als, naar later blijkt een 
niet zo succesvol schrijver. Hij komt 
op enig moment terecht in het Euro-
pees Parlement. Het verloop van dit 
wonderlijke verhaal leidde er toe dat 
een criticus na lezing concludeerde 
dat ‘Poubelle’ het ‘morele failliet van 
de Brusselse stolp’ beschreef.

Allerlaatste optreden 
Gospelkoor De Rovenians
De Ronde Venen - Zondag 5 
maart a.s. tijdens de ochtenddienst 
in de Gereformeerde Kerk te Vin-
keveen zal Gospelkoor De Roveni-
ans voor het laatst te zien en te ho-
ren zijn. Onlangs hebben de leden 
tijdens een bijzondere algemene le-
denvergadering met elkaar beslo-
ten dat er geen toekomst is weg-
gelegd voor het koor. In 1983 be-
gon het ooit in Vinkeveen en daar 
zal het 5 maart ook eindigen. Door 
het sterk afgenomen ledenaan-
tal en het feit dat er nog nauwe-
lijks verzoeken komen om mede-
werking te verlenen aan diensten 
wordt het steeds lastiger om gemo-
tiveerd te blijven en om de kwaliteit 
die men van De Rovenians gewend 
is te waarborgen. Dit besluit brengt 
gemengde gevoelens met zich mee, 
want de leden hebben in die 33 ja-
ren veel met elkaar meegemaakt. Er 
is zelfs een aantal leden van begin 
af aan lid geweest.

Projecten
Vele malen heeft het koor me-
dewerking verleend aan allerlei 
soorten kerkdiensten. De Roveni-
ans zijn niet kerkgebonden, dus of 
het nu Katholiek, Hervormd, Gere-
formeerd of Evangelisch was, voor 
de Rovenians maakte dit geen ver-

schil. Tweejaarlijks werd een con-
cert gegeven, er werden cd’s opge-
nomen, medewerking verleend aan 
radio en tv, en een paar grote pro-
jecten gedaan, waarvan The Pas-
sion van Adrian Snell toch wel het 
grootste meesterwerk was. Het 
jaarlijkse optreden in de kerk-
dienst bij onze vrienden in Hui-
ze Ursula te Nieuwveen was al-
tijd een feestje. Iets wat alle le-
den zeker zullen missen. In die 33 
jaar stonden slechts drie dirigenten 
voor het koor. Allereerst Charles de 
Vree, daarna Cor Ros en de laat-
ste 18jaar Kees Grobecker. Iets wat 
zeker wel genoemd mag worden, 
want het gebeurt niet zo heel vaak 
dat een dirigent zolang bij een koor 
is en blijft. Allemaal mooie dingen 
om met trots op terug te kijken. Op 
1 april a.s. valt het doek definitief 
voor de Rovenians. De baten waar-
over de vereniging nog beschikt 
zullen geschonken worden aan een 
aantal door de koorleden aange-
dragen goede doelen. Bij deze wil-
len de koorleden iedereen die het 
koor een warm hart toedraagt van 
harte uitnodigen om nog éénmaal 
te komen luisteren op zondag 5 
maart a.s. om 10.00 uur in 'De Mor-
genster' aan de Herenweg 253 te 
Vinkeveen.

Vrije School telt 
aanmeldingen op 1 mei
Regio - De plannen voor een Basis-
school voor Vrijeschoolonderwijs in 
de omgeving Wilnis/Mijdrecht/Uit-
hoorn zijn in een vergevorderd stadi-
um. Op 1 mei van dit jaar worden de 
aanmeldingen geteld en naar aanlei-
ding hiervan wordt besloten welke 
klassen naar alle waarschijnlijkheid 
zullen starten in augustus 2017. Op 
woensdagavond 8 maart is de eerst-
komende informatie-avond om ou-
ders te informeren over dit initiatief 
voor vrijeschoolonderwijs.
Op 1 mei van dit jaar wordt bepaald 
of er voldoende definitieve inschrij-
vingen zijn om de Basisschool voor 
Vrijeschoolonderwijs  in regio Wil-
nis/Mijdrecht/Uithoorn, door veel 
ouders gewenst, te starten. Om ko-
mende augustus te beginnen met 
een kleuterklas zijn 18 definitieve 
aanmeldingen nodig van 4- en 5- ja-
rigen. Zijn er hiernaast voldoende in-
schrijvingen van kinderen in hogere 
leeftijdsgroepen, dan kunnen daar 
mogelijk één of twee klassen boven-
op gezet worden. De volledige uit-
werking van de plannen wordt be-
kend gemaakt als deze definitief is. 
Op woensdag 8 maart zal al één en 

ander uit de doeken worden gedaan 
op de informatie-avond van dit ini-
tiatief, om 20.00 op Pieter Joosten-
laan 28a in Wilnis. Sascha Holthaus, 
schoolleider van een vrijeschool in 
Amsterdam-Noord, zal deze avond 
ingaan op de manier van werken in 
een vrijeschool, met zowel oefen-
uren als periode-onderwijs, en ook 
de leerdoelen komen aan de orde. 
Aanmelden voor de avond via vrije-
schoolgroenehart.wordpress.com.

Theatervertelling De Mier
Op vrijdag 3 maart wordt er een kin-
deractiviteit georganiseerd door de 
initiatiefgroep. Nienke Wiesenfeld 
van het Utrechtse theatergezelschap 
Koffie & Kaas vertelt De Mier, een 
beeldende vertelvoorstelling geba-
seerd op het boek ‘het vertrek van de 
mier’ van Toon Tellegen. Na afloop 
zal Nienke met het jonge publiek 
nog wat moois maken. Geschikt voor 
alle leeftijden. Vrijdag 3 maart 15.45 
uur, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. 
Bijdrage 5,- euro per kind, inclusief 
drinken en iets lekkers. Meer info en 
aanmelden via vrijeschoolgroene-
hart.wordpress.com





‘Voor de voorjaarsvakantie’-minitoernooi
Vinkeveen - Volleybalvereniging 
Atalante heeft vrijdagavond 24 fe-
bruari het “Voor de voorjaarsvakan-
tie-minitoernooi”.
Deze vrijdagavond net voor de va-
kantie loopt het aantal spelers op de 
training vaak terug.
Om ook aan deze avond toch voor 
de aanwezigen een leuke draai te 

geven zijn een aantal aspiranten uit-
genodigd om zo gekoppeld aan een 
mini een 2 tegen 2 toernooitje te 
spelen. Dat verliep boven verwach-
ting. De mini’s kunnen zich optrek-
ken aan de aspiranten en er werd 
veel verrassend spel getoond!
Op niveau 6 zijn eerste geworden, 
de combi Renske & Lisanne. Op ni-

veau 4 zijn eerste geworden het duo 
Renske & Noa. En bij de allerjong-
sten (niv 2/3) waren zowel Nefelli 
als Yorell de winnaar.
Maar omdat het meer om de gezel-
ligheid ging dan ranking, mochten 
alle deelnemers een prijs uitkiezen, 
wat allemaal in de trant stond van 
Volleybal/Carnaval.

Melissa van Pierre zet 
kroon op topseizoen!

De Ronde Venen - Marathon-
schaatsster Melissa van Pierre is 
bezig aan absoluut het beste sei-
zoen in haar loopbaan. De 24-jari-
ge Mijdrechtse heeft in haar twee-
de jaar bij Team Port of Amsterdam 
alle puzzelstukjes op haar plek ge-

kregen. Tijdens de laatste wed-
strijd van het seizoen heeft zij met 
een vijfde plek het eindklassement 
van het Zesbanentoernooi bij de da-
mes gewonnen! Het Zesbanentoer-
nooi is een klassement dat verre-
den wordt over zes ijsbanen en el-
ke ijsbaan wordt twee keer aange-
daan. De laatste wedstrijd werd af-
gelopen zondag 26 februari verre-
den bij de Vechtse Banen in Utrecht. 
Melissa verdedigde een voorsprong 
van 4.8 punt op haar directe concur-
rent Floor Besteman. Na een span-
nende wedstrijd bleef Melissa haar 
concurrente in de eindsprint net 
één plek voor en stelde hiermee 
haar leiderspositie veilig. Melissa 
is vanaf jongs af aan lid van IJsclub 
Nooit Gedacht uit Wilnis. Vanaf 2015 
komt Melissa uit voor Team Port of 
Amsterdam binnen het marathon-
schaatsen. Het hele seizoen stond 
de rijdster uit Mijdrecht bovenaan in 
het klassement. Na een ongelukki-
ge race in Rotterdam maakte ze het 
voor zichzelf weer even spannend. 

Gelukkig herpakte zij zich snel en 
stelde ze in Alkmaar en de laatste 
wedstrijd in Utrecht orde op zaken. 
Melissa demonstreerde de afgelo-
pen maanden haar vorm op kunst-
ijs, maar liet op de Weissensee zien 
dat ze op natuurijs ook een aardig 
potje kan schaatsen. De afgelopen 
editie van de Weissensee heeft Me-
lissa meegereden bij de landelijke 
wedstrijd dames en binnen de Re-
gio cup scoort ze regelmatig pun-
ten. Haar prestaties zijn niet onop-
gemerkt gebleven binnen de ijswe-
reld. Volgend seizoen maakt Melis-
sa de stap naar de landelijke A-da-
mes binnen Team Port of Amster-
dam. Hiermee promoveert ze naar 
het hoogste niveau van Nederland 
binnen het marathonschaatsen. 
“Ik ben superblij met mijn overwin-
ning binnen het Zesbanentoernooi 
en ik kijk er naar uit om volgend sei-
zoen bij de A-dames te mogen rij-
den.” Aldus de dolgelukkige winna-
res.

Volgend seizoen gaan we ongetwij-
feld meer horen van de marathon-
schaatsster uit Mijdrecht. Dan gaan 
wij zien of Melissa het hoogste ni-
veau binnen het marathonschaat-
sen aan kan. 

Atlantis d1 is kampioen!
Mijdrecht - Op zaterdag 18 febru-
ari speelde Atlantis D1 in de Phoe-
nix tegen Vlug & Vaardig D1 uit Am-
sterdam. Bij winst zou het team uit 
Mijdrecht zeker zijn van het zaal-
kampioenschap. Dat zorgde vóór 
de wedstrijd voor de nodige span-
ning op de volle tribune, mede om-
dat de uitwedstrijd op 28 januari erg 
moeizaam was verlopen. De wed-
strijd stond onder leiding van de de-
gelijk fluitende Lars Kuylenburg. In 
het aanvalsvak van Atlantis gingen 
Fabiënne Mayenburg, Lieke Post, Ti-
mo Dominicus en David den Boer 
zeer voortvarend van start. Met een 
doelpunt in de eerste minuut, strak-
ke passes en fraaie doorloopballen 
stond het team van PetrasPraktijk.nl 
binnen de kortste keren op een 4-0 

voorsprong, waarmee de 100ste tref-
fer van de competitie een feit was. 
Het publiek genoot van het team 
dat dit seizoen onder leiding van de 
coaches Petra Taal en Gita Geuse-
broek ongelofelijk veel progressie 
heeft gemaakt in de techniek, maar 
vooral ook in het samen spelen. De 
verdedigers Merel Koek, Suzan Taal, 
Jeffrey Valentijn en Jonas Kraaikamp 
hadden geen kind aan de Amster-
damse aanval zodat de ruststand 
een zeer verdiende 9-0 was.

Dominant
Na de rust bleef Atlantis D1 do-
minant. De wisselspelers Femke 
van der Molen en Bas Geusebroek 
brachten nieuwe energie, wat re-
sulteerde in de ene na de ande-

re prachtig uitgespeelde aanval. De 
korf werd gevonden met afstands-
choten, doorloopballen en uit vrije 
posities: het was vooral de team-
spirit bij de Atlantis-spelers die er-
voor zorgde dat alles leek te lukken. 
Toen Jeffrey 5 minuten voor tijd door 
Petra geblesseerd het veld uit werd 
gedragen klonk dan ook een dave-
rend applaus van de tribune. Vlug & 
Vaardig kwam in de slotfase nog tot 
een geslaagde aanval zodat de eind-
stand uitkwam op 14-1. Atlantis D1 
is daarmee met nog twee wedstrij-
den te gaan de terechte kampioen 
van de tweede klasse Noordwest. Op 
4 maart speelt de kersverse kampi-
oen tegen TOP/Quoratio D4 in Sas-
senheim, op 11 maart tegen Furore 
D1 in Krommenie. Op 8 april wacht 
dan de kampioenenparade tijdens 
de landelijke korfbalfinale in de Zig-
go Dome.

aangenaam dichtbij

18 maart 2017 | 10.00 - 16.00 uur
kijk voor het actuele programma op ziekenhuisamstelland.nl

DAG
Open

Maak kennis met kunde en neem een kijkje achter de 
schermen van het ziekenhuis. Kijk hoe het is om er te werken 

en oriënteer je op een baan of een opleiding in de zorg. Ga 
in gesprek met onze medewerkers en specialisten. Neem een 

kijkje in ons geboortecentrum. Laat je informeren over alles 
waar het ziekenhuis goed in is. Je bent welkom tijdens de

Open dag, zaterdag 18 maart a.s. in Ziekenhuis Amstelland.

Programma open dag Ziekenhuis Amstelland
18 maart 2017 van 10.00 - 16.00 uur

1. Werken in Ziekenhuis Amstelland: in het arbeidsmarktcafé is er de 
mogelijkheid in gesprek te gaan met onze medewerkers. Je kunt je 
er oriënteren op een baan of opleiding in Ziekenhuis Amstelland.

2. Bevallen in Ziekenhuis Amstelland: oriënteer je op de 
mogelijkheden die er zijn om volgens de laatste inzichten te 
bevallen.

3. Spataderzorg: het vaatlab is open en je kunt gratis een check laten 
doen of je aanleg hebt voor spataderen.

4. Op de foto als dokter? In de fotostudio kunnen de kinderen zich 
verkleden om als dokter of verpleegkundige op de foto te gaan.

5. Veel specialisten zijn aanwezig. De cardiologen maken een 
hartfilmpje en doen verschillende (fiets)testen.

6. Leren opereren? Er is een operatiekamer nagemaakt waar je in OK-
pak onder begeleiding aan de slag kan.

7. Een wond leren verbinden? Onze wondverpleegkundigen laten je 
alles zien. Maar eerst wordt de wond natuurlijk geschminckt.

8. Kinderopvang Hestia informeert over de mogelijkheden van 
kinderopvang in het gebouw van Ziekenhuis Amstelland. 

9. De gipsverbandmeester heeft het gips al in de week staan om de 
kinderen te voorzien van een gipsarm.

10. De diëtisten hebben een superweegschaal waar je een indicatie 
kunt krijgen van je lichaamsverhouding: vet, spieren, bot en vocht.

11. Verpleegkundigen van de poli pijngeneeskunde vertellen over pijn 
en wat mogelijkheden zijn om er iets aan te doen.

12. Leren reanimeren? Zelfs dát kan!

En er is nog veel meer: stands en demonstraties.
Gewoon komen, kijken en doen, zaterdag 18 maart 2017.

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Elke bijdrage, hoe klein ook, 
maakt de wereld van 
nierpatiënten weer groot.
Een dialyseapparaat is groots. Het houdt nierpatiënten in leven. Maar je zal er maar 
aan vastzitten, aan dat enorme apparaat. Dat is loodzwaar en het maakt je wereld heel 
klein. Daarom zijn de ambities van de Nierstichting groot. We maken de kunstnier klein. 
En we krijgen nierziekten klein. Met uw bijdrage, hoe klein ook, maken we de wereld van 
nierpatiënten weer groot. Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- 
(exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Elke bijdrage, hoe klein ook, maakt de 
wereld van nierpatiënten weer groot.

Sms NIER naar 4333 of geef 
via nierstichting.nl
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Voortaan ieder kwartaal in deze krant een weerrubriek met een terugblik 
op interessante weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, 
een vooruitblik op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp 
aangaande het weer. Reacties zijn welkom

Paul Dekkers

Veel hogedruk in de 
winter van 2016/2017

Met in Mijdrecht een gemiddelde tem-
peratuur van 2,3 gr. behoorde januari 
2017 tot  de 8 koudste januarimaan-
den van de laatste 35 jaar in De Ron-
de Venen. Op 7 januari zagen we voor 
het eerst deze winter, die meteorolo-
gisch op 1 december al van start  gaat, 
een laagje sneeuw. Een kleine, maar 
actieve depressie, die de barometer bij 
ons op 12 januari deed dalen tot 986 
hPc, veroorzaakte deze en de volgen-
de dag veel neerslag, totaal: 27,5 mm. 
Naast regen viel er ook sneeuw. Op 
de 14e tijdens een felle hagelbui te-
gen het middaguur, waarbij het sche-
merdonker werd, plotseling een fel-
le bliksemfl its, meteen gevolgd door 
een enorme donderslag. Onweer in 
de winter duidt op kou in de boven-
lucht en komt alleen voor bij een buiig 
weertype, vaak met een noordwesten-
wind. Rond het midden van de maand 
bouwde zich boven het Europese con-
tinent een omvangrijk en krachtig  ho-
gedrukgebied op. Dit systeem bleef 
tot de 27e bepalend voor het weer bij 
ons en zorgde voor licht winters weer 
met in 13 achtereenvolgende nach-
ten meest lichte vorst, te weinig voor 
een betrouwbare ijsvloer, alleen ge-
schikt voor waaghalzen. Op twee da-
gen (17 en 18 januari) bleef het ook 
overdag vriezen, zogenaamde ijsda-
gen. Als laagste temperatuur werd in 
Mijdrecht -5,2 gr. gemeten, op de 22e. 
Totaal kwam het hier tot 17 vorstda-
gen. Normaal is 12. Op de 18e  kwam 
het voor de tweede keer deze winter 
tot ruige rijp,een zeldzaam mooi win-
terplaatje. Tevens een bijzonder hoge 
barometerstand  die dag: 1040 hecto-
pascal.  Op het einde van de maand 
trad een verzachting op van het weer 
en werd op de 28e de hoogste tempe-
ratuur gehaald: 9,8 gr. De totale neer-
slagsom voor deze maand was 64 mm 
en dat is normaal. Februari ging zacht 
van start. Op 2  en 3 februari werden 
dubbele cijfers gehaald. Het werd in 
Mijdrecht respectievelijk 13,2 en 11,9 
gr. Vanaf 8 februari keerde een licht 
winters weertype weer terug. Van 8 
tot en met 14 februari vroor het elke 
nacht licht met twee ijsdagen en we 
konden bovendien vier sneeuwda-
gen noteren. Eerst bleef het bij enke-
le vlokjes. In het weekend van 11 en 12 
februari kregen we met sneeuw van 
betekenis te maken. Op zaterdag 11 
februari lag er in de ochtend een dun 
laagje sneeuw van 2 cm, wat veel leek 
op poedersuiker. De volgende och-
tend, op zondag 12 februari, bleek het 
sneeuwdek te  zijn aangegroeid tot 6 
cm. Echter, door de al weer snel oplo-
pende temperaturen - op de 15e werd 
het lente-achtig met 13,4 gr. op de 
thermometer - verdween de sneeuw 
al weer snel. Naar het einde van de 
sprokkelmaand toe werd het onstui-
miger. In de middag en avond van 
23 februari stormde het en in drie da-
gen viel met 28 mm in Mijdrecht bijna 
net zoveel regen als in de eerste twin-
tig dagen van de maand. De barome-
ter daalde  in onze regio tot 987 hPc. 
Dit instrument zullen we  de volgende 
keer wat nader bekijken.

Soms al vroeg mooie lentedagen
Maart prijkt op de kalender en hoewel 
we nog dichtbij de winter zitten kan 
de lentemaand al heel zachte, ja zelfs 
zomers warme dagen brengen. Dat 
laatste gebeurde op 29 maart 1968, 
een historische dag.  Naar ons land  
stroomde vanuit het zuiden lucht van 
subtropische oorsprong, waarin geen 
wolkje te bekennen was. In Zuid-Ne-
derland steeg het kwik tot ruim 25 gr. 
In Midden-Nederland werd met bij-
na 24 gr. de hoogste maarttempera-
tuur ooit geregistreerd. Dit keer dus 
geen maartse staart in de vorm van 
sneeuwbuien. In de tweede helft van 
maart neemt de kans op een tempera-
tuur boven de 20 gr. toe; in 34 jaar van 

waarnemingen konden we de eerste 
warme voorjaarsdag in Mijdrecht no-
teren op 17 maart 1990 met een maxi-
mum temperatuur van 21,4 gr. Maar 
op 17 maart 2006 werd het overdag 
bij een koude noordoostenwind niet 
warmer dan 2,9 gr. Over contrasten 
gesproken. Naast maart 1968 was ook 
de daaropvolgende aprilmaand een  
buitenbeentje. Eerst op 8 april vorst, 
tot -7 gr. langs de Duitse grens en ver-
volgens fraai warm voorjaarsweer op 
21 april met op veel plaatsen rond de 
30 gr. Mijdrecht kent als vroegste da-
tum  met een zomerse temperatuur 
van 25 gr. of meer 14 april 2007 met 
26,8 gr., meteen gevolgd door de eer-
ste tropische waarde van 30,7 gr. op de 
15e. Maar dan is het nachtvorstgevaar 
geenszins geweken. Op 20 en 21 april 
1991 vroor het in Mijdrecht respectie-
velijk -0,4 en -1,2 gr. In mei kunnen we 
genieten van een weelderig bloeien-
de natuur en laten we hopen dat de 
bloeimaand ons niet teleurstelt wat 
betreft de temperatuur en deze straks 
kan wedijveren met die van 1992.  De-
ze kwam weliswaar moeilijk op gang, 
maar vanaf de 14e konden we voor 
Mijdrecht liefst 16 zomerse dagen no-
teren, waarvan twee tropisch. De boer 
heeft zijn eigen voorkeur voor de len-
temaanden, getuige het volgende 
rijmpje: "Droge maart, natte april, koe-
le mei, vullen de schuur en kelder er-
bij". 

Menselijke invloed op het weer.
Menigeen zal het wel eens meege-
maakt hebben. Je rijdt je dorp uit, 
ogenschijnlijk niets aan de hand. Maar 
dan blijkt ineens  boven de polders 
een mistdeken te hangen. Of anders-
om, je hebt al die tijd op het platteland 
gereden, je rijdt het dorp binnen en de 
mist  lijkt grotendeels opgelost. Wat is 
hier aan de hand? De bebouwde kom 
van een dorp, maar nog veel meer 
geldt dat voor een stad, straalt warm-
te uit. Dat belemmert mistvorming.  In 
een stad en in mindere mate is dat van 
toepassing op  een dorp, is het altijd 
warmer dan op het platteland. Dat kan 
enkele graden schelen. In grote steden 
kan dat verschil zelfs oplopen tot 5 à 
8 graden. Men noemt dat wel het mi-
croklimaat. Op satellietfoto's zijn soms 
fraaie plaatjes te zien, waarop de tem-
peratuurverdeling duidelijk is af te le-
zen. Steden zijn hierop goed te her-
kennen. Een van de oorzaken 's win-
ters van de verhoging van de tempera-
tuur in een stad of dorp is het vele sto-
ken in huizen, bedrijven, winkels, enz. 
Warmte, waarvan een deel wordt over-
gedragen aan de lucht  boven de be-
bouwde kom. In de zomer nemen bak-
stenen, beton en asfalt overdag veel 
warmte op, die 's nachts weer wordt 
afgegeven aan de lucht. Daardoor ho-
gere minimum temperaturen in de 
stad, alsmede op weer(amateur)sta-
tions met tuineff ect. Die extra warm-
te in de stad zorgt ervoor dat bij een 
onstabiel weertype opstijgende lucht 
stapelwolken kan veroorzaken, die op  
een regenbui kunnen uitlopen. Wat 
vooral opvalt is dat de regio Rijnmond 
meer last van buien heeft dan de rest 
van Nederland. Waarschijnlijk helpt  
de extra warmte in combinatie met 
de  grote concentratie van stofdeel-
tjes in de lucht boven Rotterdam, die 
als  condensatiekernen fungeren,  een 
handje om wolkenvorming te doen 
ontstaan.
Hoge gebouwen kunnen lucht-
wervelingen veroorzaken, waar-
door de wind vlagerig wordt.                                                                                                                                           
Op deze manier creëren steden hun 
eigen mini klimaat. En let u ook eens 
op als u 's avonds in een bosrijke om-
geving een fi etstocht  maakt. Bij open 
stukken voelt het heel wat frisser aan 
dan vlakbij of onder het bladerdak van 
bomen. Deze houden de warmte nog 
een tijd vast.                                                                      
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Het weer

Raad De Ronde Venen biedt PAUW-
medewerkers geen hoop 
Vervolg van de voorpagina.

“Laat duidelijk zijn: de Gemeen-
schappelijke Regeling is voor ons 
geen doel op zich” gaf Wim Stam, 
fractievoorzitter, aan “Maar be-
houd van een bewezen goed func-
tionerende organisatie om juist een 
kwetsbare doelgroep zo goed moge-
lijk te ondersteunen met expertise, 
een goede infrastructuur en vertrou-
wen van werkgevers, zou wel ons 
belang moeten zijn. Heel bijzonder 
vinden wij dat het CDA een dag voor 
deze raadsvergadering  een persbe-
richt (in de Nieuwe Meerbode, red) 
uitbracht, waarin ze pleit voor om-
vorming van PAUW tot een zelfstan-
dige onderneming, maar dat we daar 
nu niets meer van merken.”, aldus 
Wim Stam. Ook de wethouder wilde 
hier niet op ingaan, hoewel diverse 
raadsleden hem daarover vroegen. 
Hij zag er zelfs niets in om dat seri-
eus te onderzoeken. En ook het CDA 
zweeg, 

Teleurgesteld
Een voorstel van ChristenUnie-
SGP, PvdA-GroenLinks-LokaalSoci-
aal, Lijst 8 Kernen en Lijst 30-11 om 
ook alternatieven uit te werken werd 
zonder opgaaf van redenen wegge-
stemd. Raadslid Pieter Kroon (PvdA-
GroenLinks-LokaalSociaal): “Wij zijn 
diep teleurgesteld dat CDA, VVD en 
RVB het voorstel om ook richtingen 
te onderzoeken waarbij PAUW Be-
drijven kan blijven bestaan niet wil-
den steunen. De fracties weiger-
den zelfs om aan te geven waarom 
ze dat niet wilden. Het is bijzonder 
pijnlijk dat drie van de grootste par-
tijen in de gemeenteraad een beslis-
sing nemen over het hoofd van een 
groep kwetsbare inwoners zonder 
daar verantwoording voor af te wil-
len leggen. De route die nu is inge-
zet, is een onzekere. Met name als 
het gaat om de vraag of iedereen zijn 
of haar huidige werkplek kan behou-

den. Het is volstrekt onduidelijk wat 
voor plan eruit moet komen. Het eni-
ge dat wel zeker is, is dat een toe-
komst met PAUW Bedrijven geen 
onderdeel van het plan zal zijn. Waar 
Simone Borgstede (CDA) in de ver-
gadering nog beweerde dat het om-
vormen van PAUW Bedrijven tot een 
sociale onderneming voor het CDA 
de ultieme oplossing zou zijn, werd 
dat enkele minuten later door wet-
houder Goldhoorn als onrealistisch 
afgedaan. En toch stemde het CDA 
zonder verdere kritiek voor het voor-
stel”, aldus Pieter Kroon. 

Badwater
D66 en alle andere partijen waren 
voorstander van een bredere oriën-
tatie, buiten de gemeentelijke orga-
nisatie, waarbij gekeken zou moe-
ten worden naar andere organisatie-
vormen en samenwerking op regio-
naal niveau. Ook een doorstart van 
Pauw had tot de mogelijkheden kun-
nen behoren. Van één ding zijn de 
oppositiepartijen overtuigd en dat is 
dat dit genomen besluit de opmaat 
is voor de liquidatie van Pauw. “On-
danks het onzorgvuldige proces, de 
hoge kosten die gemoeid zijn met de 
liquidatie van Pauw, de onduidelijk-
heid over de borging van kennis en 
het belangrijkste argument: de toe-
komst van de werknemers van Pauw, 
stemmen de coalitie partijen in met 
voorliggend voorstel. De rol van de 
VVD, een partij die anders struikelt 
over iedere euro die onverantwoord 
wordt uitgegeven, is in dit licht merk-
waardig te noemen. Daarnaast is on-
duidelijk waar het CDA nu mee heeft 
ingestemd, want de wethouder en 
de woordvoerder bleken elk een an-
dere uitleg te geven aan het raads-
besluit. De coalitiepartijen lijken de-
ze wethouder blijkbaar op de kleur 
van zijn ogen te vertrouwen. De ba-
sis van dat vertrouwen kan ech-
ter niet gebaseerd zijn op de resul-
taten die hij tot dusverre heeft ge-

boekt en de kosten die daarmee ge-
paard gaan. D66 is van mening dat 
de gemeenteraad er beter aan had 
gedaan eerst de resultaten van het 
participatiebeleid van deze wethou-
der te evalueren, de verschillende 
mogelijkheden tot uitvoering van het 
beleid voor de betreffende doelgroep 
af te wegen, om zo tot een gedegen 
oplossing te komen. D66 had hier 
verreweg de voorkeur aan gegeven, 
voor deze wethouder en de organi-
satie nog weer extra te belasten met 
nog méér en uitzonderlijk specifi eke 
taken”, aldus Eelco Doorn. 

Voor
De coalitie partijen VVD, CDA en 
RVB stonden voor de volle honderd 
procent achter het plan van wethou-
der Goldhoorn. De VVD had een bij-
zondere stemverklaring bij de stem-
ming voor het amendement van de 
oppositie: Men wilde het amende-
ment niet steunen, maar was het wel 
eens met de geest van het amende-
ment: “Waarom de VVD in die twee 
weken dan geen moeite heeft ge-
daan om samen met de Christen-
Unie-SGP tot een, voor de coalitie 
acceptabel, amendement te komen, 
blijft in raadselen gehuld”, aldus Wim 
Stam. De VVD ging op geen enkele 
vraag in. Yvonne Welter die voor de 

VVD het woord voerde weigerde ge-
woon om in een raadsdebat in debat 
te gaan. “ Wij staan positief kritisch 
tegenover dit voorstel. Helaas brengt 
het onrust. Maar de ontstane me-
dia hype is niet normaal. Wij zijn voor 
het voorstel omdat wij denken dat dit 
goed is voor de mensen met een be-
perking. Ook zonder PAUW kunnen 
wij hen aan het werk houden”, aldus 
Yvonne Welter

Onduidelijk
Lijst 8 vond het een onduidelijk voor-
stel en schaarden zich achter de an-
dere oppositiepartijen: “ We heb-
ben het hier over mensen en niet 
over poppetjes waarmee je zomaar 
wat kunt schuiven. Het is belache-
lijk wat er nu dreigt te gaan gebeu-
ren. De Fractie van Ronde Venen Be-
lang  stond pal voor hun wethouder 
Goldhoorn. Zij begrepen niet dat een 
deel van de raad PAUW wilde be-
houden: “Kost ons veel meer geld”. 
Simone Borgstede (CDA) was sinds 
het persbericht dat zij naar de pers 
had verzonden, 180 graden gedraaid 
en was nu helemaal voor het voorlig-
gende voorstel: “ Ons uitgangspunt 
is dat dit plan het realiseren is van 
maatwerk voor onze inwoners”. “Al 
met al een bedroevende uitkomst”, 
aldus Wim Stam, fractievoorzitter.  

Het enige lichtpuntje is de aange-
nomen motie van PvdA/GroenLinks/
LokaalSociaal over het informeren 
van de OR en andere stakeholders 
over de ontwikkeling van het trans-
formatieplan en hen de gelegenheid 
te geven daar input voor aan te leve-
ren. “Maar dat is dan wel bijna wal-
mend kaarspitje”, vervolgt Stam. Ge-
lukkig zijn er in een aantal andere 
gemeenten verdergaande toezeg-
gingen gedaan en is de besluitvor-
ming in IJsselstein en Stichtse Vecht 
nog niet afgerond. Maar van De 
Ronde Venen moet PAUW het niet 
hebben”, aldus Stam.

Wat is nu precies de WSW?
De Wet Sociale Werkvoorziening 
(WSW) is in 1997 ingegaan. Deze wet 
regelt dat mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, omdat zij licha-
melijk of psychisch iets mankeren 
toch kunnen werken. Er zijn in Ne-
derland ongeveer 90 WSW-bedrijven 
die deze taak op zich hebben geno-
men. Pauw Bedrijven is er een van.

Wat doet Pauw?
Pauw is een samenwerking tussen 
zes gemeenten en zorgt voor werk 
en begeleiding voor ruim 500 men-
sen. Deze mensen kunnen om de 
één of andere reden niet bij een ge-
wone baas terecht. Ze hebben meer 
aandacht nodig dan mensen zonder 
beperking en soms ook aangepas-
te werkplekken. Pauw ondersteunt 
deze mensen met een groot sca-
la aan deskundigen, de begeleiders. 
Die hebben verstand van psychische 
problemen zoals autisme, ADHD, de-
pressie en lichamelijke en verstande-
lijk beperkingen. De zwakste men-
sen krijgen een ‘beschut werk’ plek. 
Zij mogen simpele klusjes doen waar 
ze heel weinig mee verdienen. Toch 
zijn ook deze mensen blij dat ze werk 
hebben. De mensen die via Pauw 
werken vallen onder de gemeente en 
hebben een eigen cao. De gemeen-
te is nu dus al verantwoordelijk voor 
deze mensen.

Krijgt de gemeente hier geld 
voor?
Ja, de gemeente krijgt geld vanuit het 
Rijk voor iedereen die bij Pauw werkt. 

Waarom moet er iets veranderen?
Tot 1 januari 2015 werden mensen 
getest of ze in aanmerking kwamen 
voor de WSW. Als dat zo was, kre-
gen ze een indicatie en stroomden 
ze automatisch door naar een werk-
voorziening zoals Pauw. Daarna is de 

wet veranderd. Mensen worden niet 
meer getest voor de WSW. Ook een 
andere groep, de WAJONG (jong-ge-
handicapten) wordt niet meer getest, 
behalve als ze helemaal niet kunnen 
werken. Als ze nog iets kunnen, val-
len ze nu ook onder de gemeente. 
Tegelijkertijd wordt het geld dat ge-
meente voor de cao van de WSW-ers 
krijgt, afgebouwd. De gemeente blijft 
wel geld krijgen voor de uitkering 
(WWB, ook wel bijstand genoemd) 
van de nieuwe mensen. Er komen 
dus meer mensen in de bijstand.

Welke gevolgen heeft deze nieu-
we wet?
De nieuwe Participatiewet wil ervoor 
zorgen dat iedereen aan het werk 
komt. Hiervoor moeten er veel meer 
banen komen voor mensen met een 
beperking. Zowel het bedrijfsleven 
als de overheid zijn hier op dit mo-
ment druk mee bezig. Een deel van 
de mensen krijgt recht op ‘beschut 
werk’. De gemeente is wettelijk ver-
plicht deze mensen een plek te ge-
ven. 
In De Ronde Venen zijn deze plek-
ken alleen bij Pauw te vinden. Ver-
der worden de bijdragen van het Rijk 
aan de WSW afgebouwd. Omdat er 
geen nieuwe mensen instromen, is er 
minder geld nodig. Mensen mogen 
nog wel naar Pauw, maar krijgen hier 
geen cao-loon meer voor. Het geld 
dat zij verdienen wordt in mindering 
gebracht op de uitkering.

Wat wil Wethouder Goldhoorn?
Wethouder Goldhoorn wil Pauw op-
heffen en de mensen die daar van-
uit De Ronde Venen werken zelf gaan 
begeleiden en aan werk helpen. Hij 
heeft hier een Werkcentrum voor op-
gericht. Wethouder Goldhoorn wil 
vooral werk zoeken binnen De Ron-
de Venen. Hij noemt dit het ‘Regie-
model’.

Is dit een goed plan?
Hierover verschillen de menin-
gen. Feit is dat de ontmanteling van 
Pauw veel geld kost en de opbouw 
van een Werkcentrum ook veel geld 
kost. In feite betaald de gemeente 
dus twee keer voor iets dat nu al be-
staat, namelijk een plek waar men-
sen begeleid werken. Verder is het 
nog maar de vraag of iedereen met 
een beperking werk zal vinden in De 
Ronde Venen. De meeste banen lig-
gen buiten de gemeentegrenzen. 
Ook het verplichte beschut werk is 
nog niet geregeld. Een ander punt is 
de begeleiding van de mensen. Het 
werkcentrum heeft hier maar 1 tot 2 
mensen voor beschikbaar. Terwijl er 
in de Ronde Venen zeker 70 men-
sen begeleiding nodig hebben. Als 
wethouder Goldhoorn zelf mensen 
aan het werk gaat helpen, is er geen 
markt meer voor Pauw. De zorg en 
begeleiding van kwetsbare mensen 
is geen ‘markt’. Iedereen die hulp 
nodig heeft zal bij de gemeente een 
uitkering aanvragen en is daarmee 
automatisch ‘van de gemeente’.

Wat vinden anderen van dit plan?
Uit verschillende onderzoeken komt 
een beeld naar voren dat het ophef-
fen van Pauw een slecht idee is. De 
OR is het hier mee eens en ook het 
Participatieplatform heeft haar be-
denkingen. Maar ook veel bedrijven 
geven aan dat zij alleen werk kun-
nen geven aan mensen met een be-
perking als de begeleiding goed ge-
regeld is. Zij zien dat Pauw hier goed 
in is, maar hebben weinig vertrou-
wen in de gemeente. Als de bedrij-
ven niet meewerken aan het plan 
van Goldhoorn zullen er te weinig 
werkplekken zijn om mensen werk 
te geven. Terwijl de gemeente wel 
verantwoordelijk is voor de doorbe-
taling van het cao-loon. Hier ligt een 
groot fi nancieel risico voor de ge-
meente.

Maar de mensen krijgen toch 
een baan-garantie?
De werkgevers zijn nog altijd zelf 
verantwoordelijk voor hun perso-
neel. De gemeente kan nooit af-
dwingen dat mensen ergens moe-

ten werken. En kunnen daarmee ook 
geen baan-garantie afgeven. 

Wat gaat er nu gebeuren?
Wethouder Goldhoorn is niet erg 
duidelijk over de volgende stap-
pen. Aan de ene kant zegt hij dat hij 
een breed onderzoek een goed idee 
vindt, maar tegelijkertijd zegt hij dat 
hij alleen zijn Regiemodel gaat on-
derzoeken, dus opheffi ng. In een 
maandag verzonden persbericht van 
het college staat hierover: “In de ko-
mende maanden gaat de gemeen-
te De Ronde Venen aan de slag het 
transformatieplan verder uit te wer-
ken. In dit plan wordt beschreven 
hoe de onderdelen van de Wsw-uit-
voering georganiseerd gaan worden, 
hoe het proces gaat verlopen en wat 
de te verwachte fi nanciële en juridi-
sche consequenties zijn. Onderdeel 
van het transformatieplan wordt een 
communicatieplan waarin duidelijk 
staat omschreven hoe de vorderin-
gen in de planvorming worden ge-
deeld met alle betrokkenen. Het uit-
gewerkte transformatieplan wordt in 
de eerste helft van 2017 aangebo-
den aan de gemeenteraad. De voor-
naamste reden om de manier waar-
op de WSW wordt uitgevoerd aan te 
pakken, is de overgang naar de Par-
ticipatiewet. Door deze nieuwe wet-
geving, die is ingegaan op 1 januari 
2015, komen er geen nieuwe WSW-
ers meer bij. Het aantal medewerkers 
met een WSW indicatie die via PAUW 
werken, krimpt daardoor jaarlijks met 
zes procent. Voor de WSW-ers ver-
andert er niets. Zij houden het con-
tract dat ze hebben en kunnen het-
zelfde of vergelijkbaar werk blijven 
doen.  Bij PAUW werkt, naast men-
sen met een WSW-indicatie, ook veel 
personeel dat WSW-ers begeleidt. 
Voor deze groep en de medewerkers 
van PAUW in een ondersteunende of 
management functie onderzoekt het 
college in de komende maanden of 
een werkgarantie mogelijk is. Op de-
ze manier kan er voor gezorgd wor-
den dat waardevolle kennis over het 
begeleiden van WSW-ers niet verlo-
ren gaat.”, aldus het persbericht. De 
tijd zal het leren. We blijven het op de 
voet volgen.

Wim Stam CU/SGP:  “Van De Ronde 
Venen moet PAUW het niet hebben”

Simone Borgstede CDA: “ We willen 
maatwerk voor onze inwoners?”

Eelco Doorn D66: ”Coalitiepartijen ge-
loven wethouder op zijn blauwe ogen”

Pieter Kroon ( PvdA.GL-LC): “Diep 
teleurgesteld  in VVD,CDA en RVB”

Yvonne Welter VVD: “Media hype 
onbegrijpelijk”

Reactie van de redactie
De verwarring, miscommunicatie en spraakverwarring is groot, merkt onze re-
dactie. Er leven heel veel vragen, ook bij onze lezers. Daarom proberen wij de 
vragen, die ons de laatste weken bereikte te beantwoorden. 
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, 
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat 
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Heeft u wel enig idée wat 
u deze mensen aandoet?
Deze reactie heb ik naar wethou-
der Goldhoorn en naar de ge-
meenteraad gestuurd t.a.v. van de 
laatste besluiten over Pauw be-
drijven in de gemeenteraad 23 fe-
bruari jl. Een brief met dezelfde 
strekking heb ik naar de wethou-
der van de gemeente Nieuwegein 
gestuurd.

Geachte Hr.  Goldhoorn
Met spijt en grote zorg, volg ik de 
ontwikkelingen in de diverse ge-
meenteraden t.a.v. Pauw bedrij-
ven. Al 40 jaar tijdens mijn werk-
zame leven was ik betrokken bij de 
wsw, waarvan 30 jaar bij pauw be-
drijven. In de 10 jaar dat ik gepen-
sioneerd ben heb ik zoveel moge-
lijk de ontwikkelingen van de wsw 
gevolgd. Ook mij is duidelijk ge-
worden dat de wsw anders geor-
ganiseerd moet/kan worden ge-
zien de maatschappelijk ontwik-
kelingen. De wsw is ooit opgericht 
voor de zwakste mensen in de sa-
menleving. De ontwikkelingen in de 
diverse colleges van de GR Pauw 
bedrijven laten zien dat men zeker 
oog heeft voor de werknemers van 
Pauw bedrijven, men ziet mogelijk-
heden om dat in eigen beheer te 

doen en wil graag van de expertise 
van Pauw bedrijven gebruik blijven 
maken. Nu valt mij op (en ik ben 
niet de enige) dat u en ook de ge-
meente Nieuwegein het dan over 
de goed verdienende werkzaam-
heden hebben en ook wat duide-
lijker formuleren hoe u dat denkt 
te realiseren. Over de “nieuw be-
schutte doelgroep” worden alleen 
mooie intenties uitgesproken, maar 
concreet of een richting zelfs hoe 
dat zou moeten heb ik nog niet ge-
hoord of gelezen. Het zijn juist de-
ze mensen waar de maatschap-
pij verantwoording voor moet dra-
gen. Kennelijk heeft men daar geen 
geld voor over. Dit bevreemd mij 
trouwens daar er al kapitalen zijn 
uit gegeven aan onderzoeken rap-
porten en aan te trekken ambte-
naren, diverse project- leiders en 
het einde is niet in zicht. De on-
rust die ontstaan sinds novem-
ber 2016 heeft u ook niet kunnen 
wegnemen. Ook vraag ik mij af of 
u het college en de raad wel enig 
idee heeft wat er nodig is om de 
zwakste doelgroep recht te doen 
als verantwoordelijk bestuurder.

J. Hemelrijk
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NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Kippen zijn aardige en slimme 
dieren. Ze laten met hun kok-
kokjes horen of ze tevreden zijn, 
boos of bang. Onze krielkip-
pen laten ook weten of ze spe-
ciale wensen hebben. Dan staan 
ze ’s ochtends voor de voordeur. 
Meestal willen ze voer. ’s Winters 
leggen ze niet. Maar zodra de 
lente nadert en het weer 10 uur 
licht is beginnen ze; luid kuke-
lend laten ze dat weten. Dan ra-
pen we de eieren. Maar opeens 
zit er een kip op: die is broeds 
en de eieren zijn niet meer ge-
schikt om te eten. Als de kip het 
aantal eieren genoeg vindt stopt 
ze met leggen en gaat de hele 
dag broeden. Een krielkip wil wel 
graag zoveel eieren als er net 
onder haar passen. Dat kunnen 
er tien maar ook twintig zijn. Wij 
vinden twintig erg veel: dan heb-
ben we ieder jaar 60 kuikens van 
onze drie kippen en die eten heel 
wat. Dus als de kip even uit het 
leghokje is halen we wat eieren 
weg. Een broedse kip gaat zit-
ten op de eieren die er zijn. Dat 
gaat altijd goed en na een tijdje 
verschijnen er 6 kuikens. En dan 
het volgende jaar is er opeens 
een kip weg. Nergens te vinden. 
Meegenomen door een kat? Een 

buizerd? Een paar weken la-
ter zien we de kip door de tuin 
scharrelen, 18 kuikens achter 
zich aan. Ze heeft “weggelegd”, 
zo heet dat als ze ons te slim af 
wil zijn. De kuikens moeten toch 
wel een paar weken de ren in, 
want ze zijn snel het slachtof-
fer van eksters, buizerds, katten 
en zo. De zaterdag daarop pa-
niek in de ren: de kip met de ve-
le kuikens pikt naar de haan en 
laat alarmgeluiden horen. Geen 
wonder, want de haan is bezig 
het ene kuiken na het andere in 
de waterbak te gooien. En kui-
kens kunnen niet zwemmen….
Het kippenhok wordt in twee-
en gedeeld. De haan wordt naar 
het kleinste deel verbannen. Ha-
nen houden niet van kuikens: 
zolang de hen ze grootbrengt 
heeft ze geen enkele belangstel-
ling voor de haan. De kuikens 
worden langzaam groter. Negen 
haantjes dat jaar. Als de haantjes 
gaan vechten moeten ze weg. En 
ook een paar hennetjes, we heb-
ben ruimte voor 5 kippen. Dit 
jaar is er maar één persoon blij: 
onze zwager. Wij eten onze eigen 
kippen niet.

Catherine

Een haan houdt niet 
van kuikens

Haat en liefde in de polder

Help de weidevogels 
beschermen
Regio - De eerste kieviten buitelen 
al weer boven de akkers. En de eer-
ste grutto’s zijn ook al gearriveerd 
in Nederland. Het voorjaar komt er 
aan! De weidevogels horen bij het 
Nederlandse landschap, ze horen 
bij het voorjaar. Geniet u ieder voor-
jaar ook van de roep van de grut-
to en de duikvluchten van de kievit? 
Om de weidevogels te helpen bij het 
overleven in ons drukke landschap 
zetten honderden Utrechtse vrijwil-
ligers zich in. Ook u kunt een bijdra-
ge leveren om deze cultuurvogels te 
behouden. Op 9 maart a.s. is er een 
startbijeenkomst in Wilnis bij IVN 
De Ronde Venen & Uithoorn.

Wat doet een 
weidevogelbeschermer?
Als weidevogel vrijwilliger leert u de 
weidevogels goed kennen. Op ba-
sis van hun gedrag leert u waar zij 
hun nest hebben gemaakt. De nes-
ten worden opgespoord en gemar-
keerd met 2 stokken. De boer of 
loonwerker kan zo de locatie van 
het nest zien, zodat hij er rekening 
mee kan houden bij de werkzaam-
heden op het land. Goed overleg 
met de boer is een belangrijk onder-
deel van de werkzaamheden. Daar-
door kunnen meer weidevogels 
overleven. IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn heeft als werkgebied Am-

sterdam, Mijdrecht, Vinkeveen, Uit-
hoorn, Abcoude, Baambrugge, Wil-
nis en Breukelen. Vanaf eind maart 
tot in juni beschermt u de nesten. 
En houdt u in de gaten hoe het met 
de jonge vogels gaat. In deze perio-
de bent u minimaal 4 uur per week 
in het veld om de nesten te zoeken, 
meestal in kleine groepjes. 

Aanmelden startavond
Heeft u nog geen ervaring? Geen 
enkel probleem. Landschap Erf-
goed Utrecht organiseert cursus-
sen voor beginnende weidevogel-
vrijwilligers. Via de lokale weidevo-
gelgroep kunt u aangemeld worden. 
Ook krijgt u begeleiding van een er-
varen weidevogelbeschermer als u 
het veld in gaat. Heeft u interesse? 
Kom dan op 9 maart van 20.00-22-
00 uur naar de startbijeenkomst in 
Wilnis. Locatie: Geerkade 10, 3648 
NX Wilnis. Voor aanmelding of meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Flip ter Heide, ph.ter.heide@
gmail.com. In de provincie Utrecht 
zijn 13 verschillende weidevogel-
groepen actief. Landschap Erfgoed 
Utrecht ondersteunt de werkzaam-
heden van al deze werkgroepen met 
materialen en cursussen. Kijk voor 
meer informatie over weidevogelbe-
scherming ook eens op www.land-
schaperfgoedutrecht.nl.

Gilde De Ronde Venen
Vrijwilligers gezocht die 
kunnen coachen
De Ronde Venen - Gilde De Ron-
de Venen is een vrijwilligersorga-
nisatie met momenteel zo’n 80 en-
thousiaste vrijwilligers. Het Gilde 
kent globaal drie soorten coachen-
de vrijwilligers. Allereerst de brug-
klassercoaches (Coach4You). Elk 
jaar melden de groep 8 leerkrach-
ten van de basisscholen uit De Ron-
de Venen weer leerlingen aan voor 
coaching in de brugklas. De coach 
komt tijdens de brugklas periode el-
ke week een uurtje langs om naar 
de leerling te luisteren en te stimu-
leren om het beste uit zichzelf te ha-
len. Onderwerpen zoals huiswerk-
planning, assertiviteit, ontspanning 
en omgaan met mensen in je omge-
ving komen langs. Het coachtraject 
loopt vanaf de start van de brugklas 
tot de kerstvakantie in het twee-
de jaar. Jongerencoaches richten 
zich, als ‘personal coach’, op jonge-
ren in een hogere leeftijdscatego-
rie. Zij helpen de jongere om hun 
problemen te lijf te gaan. Dat kan 
gaan over gamen, schoolproblema-
tiek, op jezelf wonen, een baan vin-
den, vrienden maken, en nog veel 
meer. De begeleidingstijd is meest-
al korter dan bij de brugklascoa-
ches: vaak drie maanden of een half 

jaar. Taalcoaches (SamenSpraak) 
richten zich op de taalontwikke-
ling van anderstaligen die in Ne-
derland wonen. In nauwe samen-
werking met het taalpunt coachen 
zij wekelijks een ‘nieuwe Nederlan-
der’ die de Nederlandse taal beter 
wil spreken. De taalcoaches functi-
oneren niet als opleiders, maar on-
dersteunen het leerproces. Het gaat 
meestal om het durven Nederlands 
te spreken; ‘om zinnen te maken in 
die moeilijke taal’ en om in contact 
te komen met Nederlanders. In de 
praktijk betekent dit wekelijks een 
goed gesprek van een uur, met aan-
wijzingen en adviezen die de taal-
klant helpen om beter Nederlands 
te spreken. Gilde De Ronde Venen 
zorgt dat de coaches goede bege-
leiding ontvangen. Dat gaat van de 
koppeling tussen coach en klant, 
tot opleiding, begeleiding en inter-
visie. Het vrijwilligerswerk als coach 
geeft voldoening en het zorgt voor 
het verbreden van je horizon. Ook al 
ben je maar één mens in een gro-
te wereld: je kunt de wereld beteke-
nen voor één ander mens! Meer in-
formatie vindt u op de website: ht-
tp://gildedrv.nl of neem contact op 
via info@gildedrv.nl Raad in gesprek met 

inwoners over hulp en zorg
De Ronde Venen - Op zaterdag 25 
maart organiseert de gemeenteraad 
van De Ronde Venen de derde editie 
van de ‘Dag van de Zorgvrager’. De 
raadsleden willen op deze dag van 
inwoners horen wat zij vinden van 
de zorg en hulp die zij krijgen. Wat 
gaat er goed? En wat zou beter kun-
nen? Welke ideeën zijn er ter verbe-
tering? De gemeenteraad hoort het 
graag! 

De gemeente zorgt sinds 1 januari 
2015 voor een groot deel van de zorg 
en hulp in de gemeente. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om huishoudelij-
ke hulp, jeugdzorg, het vinden van 
werk, woningaanpassingen, rolstoe-
len en rollators, beschermd wonen, 
uitkeringen, mantelzorgondersteu-
ning en bijzondere bijstand. Met de 
ervaringen van inwoners kan de ge-
meenteraad bekijken of de gemeen-
te bepaalde zaken anders zou moe-
ten doen om de zorg en hulp beter te 
maken. Bijvoorbeeld door het beleid 
of de uitvoering van beleid aan te 
passen. Wat op papier namelijk goed 
lijkt te werken, kan in de praktijk 
soms toch anders uitpakken! Maar 
ook horen we graag de voorbeelden 
van dingen die goed gaan. Ook daar 
kunnen we van leren.

Bijeenkomst
De dag bestaat uit een ochtendbij-
eenkomst (10.00-12.00 uur) en een 
middagbijeenkomst (13.00-15.00 
uur). Het programma van beide bij-
eenkomsten is hetzelfde. De bijeen-
komsten beginnen met een korte 
uitleg en vervolgens kunnen inwo-
ners met raadsleden in gesprek over 
hun ervaringen met de hulp of zorg 
in De Ronde Venen. Daarna zullen 
de raadsleden vertellen wat zij zo-
al gehoord hebben. Inwoners kun-
nen zich aanmelden via griffi er@
derondevenen.nl onder vermelding 
van hun naam, telefoonnummer en 
voor welke bijeenkomst (ochtend 
of middag) zij zich aanmelden. De 
raad ontvangt deze aanmeldingen 
graag voor maandag 20 maart. Voor 
inwoners van Abcoude of Baam-
brugge die de Dag van de Zorg-
vrager bij willen wonen maar geen 
vervoer hebben kan de Plusbus van 
Tympaan de Baat uitkomst bieden. 
Bij aanmelding kan doorgegeven 
worden of u daar gebruik van wilt 
maken en of er rekening gehouden 
moet worden met een eventuele rol-
stoel. De kosten hiervan bedrag 3,- 
euro per persoon. De raadsleden 
hopen op zaterdag 25 maart veel in-
woners te mogen ontmoeten! 

Vlinderfeest op Vlinderbos
Wilnis - De laatste donderdag voor 
de voorjaarsvakantie werd op Vlin-
derbos traditioneel het Vlinder-
feest gevierd! Iedereen mocht die 
dag verkleed naar school komen. 
Zo kwamen er heel wat verschillen-
de en originele kostuums langs, van 
prinsessen en brandweermannetjes 
tot draken en cheerleaders. Aan het 
begin van de ochtend was er tijd om 
lekker te hossen op gezellige feest-
muziek, iedereen deed lekker mee 
met de polonaise. Prins en prinses 
Vlinderfeest mochten natuurlijk niet 
ontbreken! Er werd een aantal kan-
didaten uit het publiek gekozen die 
meededen in het spel ‘So You Think 

You Can Be a Prince or a Princess’. 
De kandidaten moesten verschil-
lende opdrachten doen om de titel 
prins en prinses Vlinderfeest te ver-
dienen, waaronder koninklijk zwaai-
en en chips eten met mes en vork. 
En zo werden uiteindelijk Rens en 
Olivia tot prins en prinses Vlinder-
feest gekroond! De rest van de dag 
stond in het teken van spelletjes en 
activiteiten door de kinderen zelf 
georganiseerd. Zaklopen, gooche-
len, schminken, ballon scheren en 
nog veel meer. Een gezellig feest 
écht voor en door de kinderen. Wij 
kijken met elkaar terug op een ge-
slaagde dag! 

Lezing over bijen
Regio - Op dinsdag 7 maart or-
ganiseert IVN De Ronde Venen en 
Uithoorn een lezing over bijen. De-
ze lezing wordt verzorgd door Frans 
Wolfkamp. Frans is sinds 2015 zelf-
standig imker met 4 bijenkasten in 
Bijenpark Osdorp en 8 kasten in 
Uithoorn. De lezing wordt gehou-
den in het NME-centrum De Woud-
reus, Pieter Joostenlaan 28a in Wil-
nis. De lezing begint om 20.00 uur. 
Voor de toegang wordt een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd van 2,50 eu-
ro. De bij is vooral bekend van de 
honing die hij maakt. Maar een bij 
doet veel meer zoals het bestuiven 

van fruit. De laatste jaren was de bij 
vaak negatief in het nieuws doordat 
er zoveel stierven onder mysterieuze 
omstandigheden. Inmiddels lijkt het 
wat beter te gaan met onze bijen. 
Hoe ziet het leven van een honing-
bij eruit? En wat doen deze zo be-
langrijke insecten voor ons? Als je 
nieuwsgierig bent naar verhalen en 
feiten over deze insect, kom naar de 
lezing van Frans Wolfkamp. Hij ver-
telt je er graag meer over. 

Zie voor meer informatie de websi-
te: https://afdeling.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn 

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 3 maart 2017 om fraaie prij-
zen in Café de Merel, Arkenpark 
MUR no 43 te Vinkeveen. Er worden 
vier ronden van zestien giffi es ge-
speeld en dan worden de punten bij 
elkaar opgeteld en is de winnaar of 
winnares is bekend, aanvang 20.00 
uur, aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur. Ook zal er een tom-
bola gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Telefoon van Café de 
Merel is 0297-263562, Arkenpark 
Mur 43, Vinkeveen, E-mail: thcw@
xs4all.nl. Hier volgen de datums voor 

de nieuwe prijsklaverjas competitie 
voor 2017, 3, 17 en 31 maart, 14 en 
28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 ju-
ni en 7 juli. Alle datums onder voor-
behoud. 
De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. Greet v. Scheppingen  7007 pnt
2. Cor de Beer  6808 pnt
3. A. van Scheppingen 6710 pnt
4. Greet Veraar  6695 pnt
5. Mia Kenten  6647 pnt
En de poedel prijs was deze avond 
voor Wim v. Scheppingen met 5227 
punten.





Regio - Bijna twintig jaar geleden 
werd Paul Vloothuis slechtziend en 
sinds vijf jaar is hij volledig blind. Hij 
woont zelfstandig in het Seringen-
park en kan zich prima redden sa-
men met zijn blindengeleidehond. 
Omdat Paul merkte dat het moeilijk 
was om aansluiting te krijgen in re-
guliere sportclubs is hij met het ge-
weldige idee gekomen om zijn ei-
gen club te beginnen. Hij vertelt 
hier enthousiast over in zijn knus-
se woning waar hij al een aantal ja-
ren met plezier woont. “Het is een 
fijne buurt en ik heb zeer behulpza-
me, lieve buren.” begint hij. “Aan de 
overkant van het grasveldje staan 
twee garageboxen. Van één daarvan 
ben ik inmiddels de trotse eigenaar, 
nou ja, ik huur hem van de woning-
bouwvereniging en ik ben er super-
blij mee. Door middel van een ge-
spannen touw tussen mijn woning 
en de garagebox kan ik deze be-
reiken. (Bovendien heeft wethouder 
Ad Verburg een vergunning afgege-
ven om een paadje te creëren, wel-
ke tevens toegankelijk wordt voor 
rolstoelers.) Met hulp van familie, 
vrienden en vrijwilligers hebben we 
de box omgetoverd tot een fantas-
tische fitnessruimte.” Paul heeft uw 
verslaggeefster de ruimte laten zien 
alvorens het gesprek plaatsvond. 

Verlichting
Er zijn kozijnen in gemaakt, er is in-
directe verlichting aangebracht, de 
muren zijn fris gesaust, er ligt nieuw 
zeil op de vloer, de ramen zijn ver-
stevigd tegen inbraak en er hangt 
een heater voor warmte. Verschil-
lende halters liggen op zwaarte net-
jes gesorteerd, er is een roeiappa-
raat aanwezig, twee drukbankjes 
en er staat een professionele loop-
band, die speciaal voor blinden en 
slechtzienden geschikt is. “Wij heb-
ben natuurlijk niets aan meter-
tjes en extra leesinformatie. Deze is 
ontzettend handig bedienbaar. Een 
aan-, uit- en snelheidsknop en lo-
pen maar!” Het apparaat wordt even 
gedemonstreerd. “Ik heb nog een 
aantal krachttrainingsbenodigd-
heden besteld, maar ben ook nog 
op zoek naar een spinningfiets en 
een hometrainer, dus als iemand 
iets heeft staan, ik houd me aanbe-
volen.” In een afsluitbaar gedeelte 
links achterin de garage is er ruim-
te gemaakt voor een massagetafel. 
Paul Vloothuis is namelijk afgestu-
deerd sport- en ontspanningsmas-
seur (NGS) en wil de combinatie 
sporten en masseren in de praktijk 
brengen. “Nog wel leuk om te ver-
tellen is het feit dat ik op zondag 26 
maart deel uitmaak van het massa-
geteam van NGS bij De Zandvoort 
Circuit Run. Het is voor het tweede 
jaar en ik ben een van de tien mas-
seurs. We doen ons best om de dag 

voor de lopers op een prettige ma-
nier af te ronden en houden daar 
zelf ook een goed gevoel aan over.” 

Gastsporters 
Paul gebruikt de sportruimte in de 
garage nu vooral voor zichzelf, maar 
zegt: “Ik wil zo graag dat gelijkge-
stemden, dus visueel gehandicap-
ten, er ook gebruik van kunnen ma-
ken. Sporten is een geweldige kata-
lysator naar energie en je goed voe-
len is zo belangrijk voor deze doel-
groep. En hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd.” Hij is dus op zoek naar ern-
stig slechtziende en/of blinde gast-
sporters die affiniteit met sport heb-
ben, gemotiveerd en positief inge-
steld zijn en, niet onbelangrijk, toe-
stemming van hun arts hebben om 
(kracht)sport te mogen beoefenen. 
“Ik start tweewekelijks (op maan-
dag en woensdag) met kleine groe-
pen van maximaal vier personen zo-
dat ik een ieder voldoende aandacht 
kan geven. En neem gerust je blin-
dengeleidehond mee, ik maak ruim-
te voor twee honden in een afge-
schermde hoek en zorg uiteraard 
altijd voor een bak vers water. Na 
de les is er voldoende tijd om na 
te praten onder het genot van een 
kop koffie of thee.” Aanmelden kan 
via het volgende emailadres: park-
sportmassage@gmail.com “Na 
een intake gesprek, waarin je aan-
geeft wat je wensen zijn qua spor-
ten, gaan we lekker aan de slag, 
want relaxt sporten in een ontspan-
nen sfeer en veilige omgeving, wie 
wil dat nou niet?” Vloothuis zit boor-
devol ideeën voor de toekomst. “Er 
zijn zoveel mogelijkheden. Ook voor 
ons visueel beperkten.” Kent u ie-
mand die blind is en graag wil spor-
ten (kosteloos), lees dan dit artikel 
even voor. Voor meer informatie kan 
er ook telefonisch contact opgeno-
men worden met ParksSportMassa-
ge Aalsmeer via 06-25226227 (tus-
sen 12.00 en 14.00 uur en tussen 
19.00 en 20.00 uur).
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Klaverjasmarathon
Regio - Zaterdag 18 maart 2017 is 
er in het Buurthuis van Amstelhoek 
weer een klaverjasmarathon. In-
schrijven is verplicht en kan tot 15 
maart bij Leny Jansen (jansenleny@
hotmail.com ; 06-50282282).

De inschrijfkosten bedraagt 8,- eu-
ro p.p.. We kaarten van 10.00-22.00 
uur.
Wanneer: 18 maart 10.00 uur (zaal 
open 9.15 uur) Waar: Engellaan 3a, 
Amstelhoek.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Voor even was het stenen 
bridgetijdperk aangebroken: de 
bridgemates lieten het afweten. En 
nu bleek weer eens hoezeer we aan 
de ‘kastjes’ gewend zijn. Scorebrief-
jes invullen! Dat ging gepaard met 
de nodige foutjes, verschrijvingen 
en ander geklieder. De meeste Har-
tenvrouwen zijn dat gewoon ont-
wend. Dus ook geen uitslag aan het 
eind van de middag. Maar dankzij 
onze onvolprezen wedstrijdleiding 
die alle hiërogliefen ontcijferde en 
in de computer invoerde kreeg ie-
dereen de uitslag een paar uur la-
ter op per mail. Alle respect voor 
Renske, Hans, Ria en Tina. Deze zit-
ting, de laatste van de derde com-
petitieronde, werd in de A-lijn ge-
wonnen door Geke Ludwig & Ger-
da Bosboom met 65,42%. Op de 
tweede plaats eindigden Guus Pie-
lage & Renske Visser met 60,83% 
en op drie Mieneke Jongsma & Hil-
ly Cammelot met 53,33%. De B-lijn 
werd aangevoerd door Bep Verleun 

& Hans Warmenhoven met 62,20%. 
Op twee Ted Brand & Alice Oost-
endorp met 55,36% en derde wa-
ren Arna Kroon & Bets van de Berg 
met 54,76%. De top van de B-lijn zal 
met spanning naar de uitslag heb-
ben uitgekeken want wie gingen er 
promoveren? Dat zijn Bep & Hans 
geworden (met ruime voorsprong), 
gevolgd door Ted & Alice, Thea Elias 
& Elly van Brakel en als vierde paar 
Matty Overwater & Loes Wijland. 
Gefeliciteerd dames. De top vijf van 
de A-lijn wordt gevormd door Geke 
& Margo, Guus & Renske, Kitty van 
Beem & Janny Streng, Ria Verkerk 
& Ineke van Diemen en tenslotte El-
ly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar. 
Voor de vier paren die naar de B-lijn 
degraderen: leuk toch om het weer 
eens tegen andere Hartenvrouwen 
op te nemen!
Voor informatie over Harten-
vrouw: bel Sandra Raadschelders 
0297-569910 of mail naar harten-
vrouw2015@gmail.com

Sporten voor visueel 
gehandicapten

Greet & Henk 
periodekampioen BVU
Regio - Maandag 20 februari werd 
de slotzitting gespeeld van de vier-
de parencompetitie van de BVU. De 
topscore van de avond was voor Bep 
& John de Voijs (58,75%) in de A-
lijn. Daarmee stegen ze een plaats-
je en eindigden ze op plaats 3 met 
53,32% gemiddeld. Monique Ver-
berkmoes & Jan van Beurden wer-
den tweede met 55,9% en Jan van 
Schaik & Marcel Dekker werden 3 
met 55,56%, maar hen vinden we 
niet in de top. Dankzij een forse dip 
zakten Tineke van der Sluis & An-
ke Reems naar plaats 2 (53,62%) en 
misten zij na promotie de titel. Die 
ging dus naar Greet & Henk Stolwijk 
met 55,34%. Van harte.
Onderin viel het doek voor Marjan 
& Ben en Riki Spook & Hans Geels. 
Zij gaan de B-lijn onveilig maken. 
Daar wonnen Thea Stahl & Rine-
ke van Pesch met 58,63% en stel-
den zo hun tweede plaats veilig met 
57,25%. Ludy Bonhof & Joke Morren 
werden tweede (58,33%) en Jean-

nette Das & Bep Braakman der-
de (54,38%) en zij stelden daarmee 
hun derde plaats in de einduitslag 
veilig (52,9%). De eerste plaats in de 
B-lijn was voor de vanavond afwe-
zige Nelly Jansen & Jaap Bark met 
57,62%. Zij promoveren dus, evenals 
Thea & Rineke. Voor Rineke en Nelly 
is dat de eerste keer en dus een he-
le uitdaging. De BVU wenst ze hier-
bij succes. En heus, die A-tjes ma-
ken ook fouten, hoor.
De BVU wil een platform blijven bie-
den voor starters. Zo geven wij ook 
bridgelessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om bijvoorbeeld vrij-
blijvend een paar keer mee te spe-
len en de sfeer te proeven. Voor na-
dere informatie, opgeven en/of lid 
worden van de BVU kunt u contact 
opnemen met Hans Wagenvoort tel. 
06 53 368 948 of via de mail: wagen-
voorthans@gmail.com.

Start derde ronde bij 
Bridgeclub de Legmeer
Regio - Cees Bergkamp en Ruud 
Lesmeister begonnen gelijk goed in 
de A- lijn door zich met 58,33% de 
sterkste te tonen. Ook Johan Le Fe-
bre & Wim Slijkoord plaatsten zich 
met 57,99% in het vertrouwde rij-
tje favorieten. Ben ten Brink & Jan 
Bronkhorst horen hier veelal ook bij 
en kunnen dus tevreden zijn met 
hun derde plek van 54,51%. Joop 
van Delft & Lijnie Timmer, idem met 
een sterretje, kwamen netjes op vier 
met 54,17% en Stenny & Herman 
Limburg, inmiddels ook in dit illus-
tere rijtje gevoegd, werden nu vijf-
de met 52,78%. De percentages wa-
ren echter niet bijzonder hoog, dus 
voor de achterblijvers nog alle kan-
sen! In de B-lijn een toch wel ver-
rassende overwinning voor Tini Ge-
ling & Jo Wevers met 59,52%. Hel-
een & Mees van der Roest verkeer-
den weer eens in hun bridgeperihe-
lium en scoorden 57,14% als tweede 
paar. Ze moesten deze plek wel de-
len met Greet van den Bovenkamp 
& Wim Röling die dus net zo goed 
waren. Marijke & Ger van Praag de-
den leuk mee met 56,55% als vier-

de en dat geldt eveneens voor Riet 
& Wim Beijer die met 55,95% vijfde 
werden. In de C-lijn vielen de hoog-
ste uitslagen te bewonderen waar-
mee To van der Meer & Elly Belder-
ink met 61,25% het langste applaus 
oogsten. Voor Adrie & Ko Bijlsma 
kon de vlag ook uit door hun zes-
tiger van 60,42%, goed gedaan. Tini 
Lotgerink & Jeanet Vermeij moesten 
het met hun 56,67% met wat minder 
doen, maar werden hier toch maar 
mooi derde mee. Irene Hassink & 
Henriëtte Omtzigt werden keurig 
vierde met 55,83%, ondanks een in-
formatiedoublet missertje!
De top vijf werd hier afgesloten door 
Froukje Kraaij & Rini Tromp die op 
53,33% eindigden. Wilt u ook nog 
aanhaken bij de tweede helft van 
de parencompetitie, meld u zich dan 
bij het secretariaat van Bridgeclub 
De Legmeer, E-mail: gerdaschave-
maker@live.nl of per telefoon 0297-
567458. Er wordt gespeeld op de 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
het onvolprezen Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn.

Opnieuw wisseling van de 
wacht
Regio - Speelt de druk om mee te 
blijven doen om het kampioenschap 
of het vermijden van degradatie 
mee in je spel? Denk het wel. Bij de 
ene speler misschien wat meer dan 
bij de ander maar als je de punten 
moet halen dan knaagt het “moeten 
halen van punten” toch in je achter-
hoofd. Kun je daar wat aan doen? 
Soms wel en soms ook weer niet. 
Een mogelijkheid is dat je als spe-
ler niet naar de stand op het score-
bord kijkt, zodat de stand in de partij 
voor de speler eigenlijk niet meetelt 
in de tactiek wat hij/zij op dat mo-
ment speelt. Win je? Dan heeft het 
gewerkt maar verlies dan werkt het 
dus niet. Een ander trucje proberen 
dan maar? Ook daar is het weer zo 
dat iedere speler daar op zijn eigen 
manier de weg in moet vinden. Hoe 
dan ook, winnen wil elke speler en 
dan maar hopen dat je teamgeno-
ten dat ook doen.
In de eerste divisie was het weer 
stuivertje wisselen in de kop. Kop-
loper DIO had een hele zware dob-
ber aan de Merel/Heerenlux 1. De 
koploper was niet in staat de nodi-
ge vuist te maken om de winst in 
een partij te halen, de Merel had die 
echter wel en won alle partijen en 
liet er slechts 31 voor DIO over. Bar 
Adelhof 3 profiteerde gretig van de-
ze misstap in de uitwedstrijd tegen 
Lutis/de Springbok. Donny Beets 
was de enige van Lutis die zijn par-
tij kon winnen maar daarmee was 
het opnieuw over voor Lutis en wa-
ren de andere drie partijen van 
Bar Adelhof 3, 30-39. Die 39 pun-
ten waren weer genoeg om de eer-
ste plaats in de stand over te nemen 
van DIO. Wat deed nummer drie de 
Kuiper/Stee Inn uit tegen Bar Adel-
hof 1. 

Niet slecht
Eigenlijk, met twee maal winst en 
twee maal verlies, niet heel slecht 
maar in de verloren partijen wer-
den minder punten gesprokkeld 
dan door Bar Adelhof 1 en daar-
mee werd het 39-35. Hiermee zit 
de Kuiper, wat behaalde punten be-
treft, net tussen DIO en Bar Adel-
hof 3 in. Voor Bar Adelhof 1 was het 
een goede winst want hierdoor heb-
ben zij inmiddels aansluiting bij de 
top drie gevonden. CenS heeft een 
moeilijk seizoen en tegenstander de 
Merel/Heerenlux 3 doet het goed 
de laatste weken. Dat was ook weer 
terug te zien in de partijen. Sander 
Pater (CenS) was de enige die zijn 
partij wist te winnen, de andere drie 

verdwenen in de tas van de Merel 
3, 33-42. De Merel/Heerenlux 2 was 
gastheer voor de Biljartmakers. Hier 
was het een gelijk opgaande strijd 
waarin de thuisploeg net iets meer 
caramboles maakte en daarmee de 
38-36 winst binnenhaalde. In de 
eerste divisie zijn nog drie wedstrij-
den te spelen en het verschil tussen 
de nummer één en de nummer tien 
is maar 52 punten. Er is dus nog van 
alles mogelijk!
In de tweede divisie mocht de 
Springbok 1 het tegen de Kromme 
Mijdrecht 1 opnemen. De gastheer 
moest winnen om zicht te houden 
op de kop. Helaas is er in 1 partij een 
vergissing gemaakt met het aan-
tal caramboles dus de 37-31 winst 
is nog een voorlopige uitslag. ASM 
speelde tegen Stieva/Aalsmeer. Bei-
de teams haalden twee maal de 
winst maar Stieva scoorde een stuk 
beter dan ASM en won daardoor 
met 33-38. Bar Adelhof 2 liet zich 
tegen de Kromme Mijdrecht 2 (in de 
top drie) weer van zijn goede kant 
zien. De Kromme Mijdrecht verzette 
zich flink, twee maal bijna een ge-
lijkspel, maar was toch niet in staat 
om de winst naar zich toe te halen. 
Flink gescoord werd er echter wel, 
42-38. The Peanutbar 2 was gast-
heer voor de Springbok 2. Een be-
langrijke wedstrijd voor de Spring-
bok want de kans op de nummer 
één positie in de tussen stand lag bij 
een flinke winst in het verschiet. He-
laas is van deze wedstrijd geen for-
mulier ontvangen. Kees de Zwart en 
John Vrielink lieten deze week weer 
eens zien waartoe zij in staat zijn. 
Kees (de Kuiper/Stee Inn) maakte 
zijn 130 caramboles in 15 beurten 
en John Vrielink (de Merel/Heeren-
lux 1) maakte een serie van 66 ca-
ramboles (41,25%).

Oproep om te helpen bij NL. Doet:
Klussen voor terrein 
kanovereniging KVDRV
De Ronde Venen - In het kader 
van de landelijk actie NL.Doet orga-
niseert de kanoclub De Ronde Ve-
nen een werkdag. Belangstellenden 
om te komen helpen met de “klus-
sen” zijn van harte welkom.
De vereniging doet mee met de lan-
delijke actie op 11 maart van het  
Oranje Fonds. Deze actie laat zien 
hoe belangrijk actieve burgers zijn 
voor de samenleving. Met hun bij-
drage vormen zij het kloppend hart 
voor de samenleving en houden de 
clubs draaiende. Naast vrijwilligers 
van buiten de club zijn natuurlijk 
de ouders van de jeugd; de oude-
re jeugd zelf en de eigen leden zeer 
welkom. 
Het accent op deze werkdag ligt 
op het wee in orde maken van de 
containers waar de kajaks in lig-
gen opgeslagen. De containers 
staan er vanaf het begin op de-

ze locatie in 2009 en zijn toe aan 
een grote schoonmaakbeurt. Als 
het weer het toestaan, kunnen de 
containers worden schoongespo-
ten en opnieuw in de verf worden 
gezet. Gezien het grote aantal con-
tainers/m2 oppervlak is dit een flin-
ke klus. Daarnaast wordt het terrein 
na de winter weer opgeknapt voor 
het nieuwe seizoen dat er aan zit 
te komen. Zo zal ook de kanostei-
ger weer algenvrij worden gemaakt 
en de doelen van het kanopolo weer 
worden voorzien van netten. Ook 
het clubhuis wordt onder handen 
genomen. Vrijwilligers kunnen zich 
melden bij het clubhuis op de Heen-
weg 196 Vinkeveen of zich aanmel-
den via de website van het Oranje-
fonds. Als tegenprestatie mag elke 
vrijwilliger een keer meekomen va-
ren op de woensdagavond als het 
seizoen weer is begonnen.

Atalante dames 3 niet 
schoon, toch fris!
Vinkeveen – Afgelopen vrijdag 
speelde dames 3, gesponsord door 
GT.Bunck, zo aan het begin van de 
voorjaarsvakantie een thuiswed-
strijd tegen Oradi/Omnia D2. Vol-
gens de altijd kloppende prognose 
(not!) van de NeVoBo zou het een 
vijfsetter worden met winst voor 
Atalante. Een interessante prog-
nose, aangezien dames 3 de twee-
de plek bezet en Oradi op de elfde 
plaats staat met ruim 50 punten ver-
schil. Atalante was van plan er al-
les aan te doen deze prognose niet 
te volgen. Na een kleine anderhalf 
uur mocht Atalante wederom een 
4-0 overwinning bijschrijven; soepel 
ging het echter allerminst.
De eerste set kwam Atalante niet 
heel goed uit de startblokken. Het 
team oogde nerveus en speelde niet 
zuiver. Zowel de service- als de ral-
lypass waren niet netjes en dus was 
het spel aan het net ook voorspel-
baar. Atalante kwam onvoldoen-
de tot scoren en verdedigde veel 
te traag. Zo kon het gebeuren dat 
Oradi geheel tegen de verwach-
ting in op voorsprong kwam. Ge-
lukkig kan Atalante altijd terugval-
len op een sterke service. Atalan-
te kwam langszij, maar moest he-
laas direct weer toezien hoe Oradi 
met een goede service nogmaals de 
voorsprong nam. Het verschil in er-
varing bracht Atalante naar de over-
winning in deze eerste set (25-19).

Tweede set
De tweede set was het spel niet 
veel beter. Atalante bleef veel te 
traag bewegen en de passing bleef 
ver ondermaats. In goede doen zou 
Atalante over de tegenstander heen 
moeten walsen, maar net als de uit-
wedstrijd eerder in het seizoen, ver-
zaakte Atalante ook dit keer weer 
het voortouw te nemen. De thuis-

ploeg ging mee in het tempo van 
de tegenstander en dat ligt Atalan-
te niet. Time-outs en wissels wa-
ren nodig om het tij te kunnen ke-
ren. Deze set zorgden twee goede 
servicebeurten voor het verschil aan 
het einde van de set. Met hangen en 
wurgen nam Atalante een 2-0 voor-
sprong (25-21).

Derde set
De derde set kwam Atalante beter 
uit de startblokken. Helaas kon het 
goede spel niet vastgehouden wor-
den en ging Atalante weer mee in 
het tempo van Oradi. Aan het einde 
van de set zorgde een verrassende 
positiewissel bij de thuisploeg voor 
de winst in de set. Eer dat de tegen-
stander het door had, was de set 
beslist in het voordeel van de Vin-
keveense equipe. Met 25-20 ging 
ook set drie naar Atalante. De vier-
de set speelde Atalante met twee 
spelverdeelsters, waardoor er con-
stant drie aanvalsters aan het net 
waren. Daarnaast werd de pass be-
ter gebracht en kwamen de aanval-
sters beter tot scoren. Het spel was 
nog steeds niet altijd om over naar 
huis te schrijven, maar het was in ie-
der geval weer stabiel. Dankzij goe-
de aanvallen en wederom een ster-
ke service pakte Atalante de laatste 
set met 25-14.
Door deze 4-0 overwinning neemt 
Atalante de koppositie weer over 
van VCH D3.
Met één wedstrijd minder gespeeld 
en twee punten voorsprong ziet het 
er nog altijd rooskleurig uit voor de 
Vinkeveense dames. Er zijn nog ze-
ven wedstrijden te spelen, waarin 
nog 35 punten te verdienen zijn.
Het team heeft nu bijna twee weken 
vrij en speelt op woensdag 8 maart 
de volgende wedstrijd in Haarlem 
tegen Spaarnestad D9.

Ruimschoot en Eijsker 
kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Me-
rel 2017 zijn er kwart finalisten bij 
gekomen, in het afgelopen week-
end speelden zaterdag zich naar 
de kwart finales nieuwkomer Ger-
ry Ruimschoot en Jan Eijsker tevens 
de winnaar van vorig jaar Frank van 
Schaik en Gijs Rijneveld.
Verdere kwart finalisten tot nu toe 
zijn Maarten Dulmus, Hans Bras, 
Martien Heijman, Ray Kramer, Ri-
chard Schreurs, Bas Krabbendam, 
Mees Brouwer, Jos Boeijen, John 

Vrielink, Coen Stevens, Eduard van 
Heuven, Herman van Woudenberg, 
Bart Hoffmans, Jeroen Vis, Bert 
Dijkshoorn, Paul Schuurman, Cor 
Bavinck, Ad Wolfs, Bram Koning en 
Siep Raap
Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zon-
dag 12 maart wordt het Open Rond 
Venen libre kampioenschap ge-
speeld, inlichtingen en opgeven kan 
op onderstaand adres.
Dit alles in Café de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen, tel. 
0297-263562 en 0297-264159.



Vorig jaar was er een actie van de Weight Watchers, 
waarbij je als deelnemer een geheel verzorgde 
reis naar Weight Watchers Amerika kon winnen 
en daarbij ook een bezoek aan Oprah Winfrey. 
Uit de stapel deelnemers in Nederland werd de 
Mijdrechtse Monique eruit gehaald. Zij mocht 
naar Amerika. Exclusief voor de Nieuwe Meerbode 
schreef zij onderstaand dagboekje en maakte zij 
bijgaande foto’s...

Na bijna 3 maanden van wachten in spanning was 
het eindelijk zo ver. Op weg naar het Weight Watchers 
Better Together Retreat. Vanaf Schiphol naar Los 
Angeles. Op het vliegveld stond er een chauff eur klaar 
die ons, via de kustweg, naar Santa Barbara bracht. 
Aangekomen naar een lange reis stonden er op onze 
prachtige kamer bloemen en goodiebags op ons te 
wachten. Daarna een cocktailreceptie en diner waar 
wij kennis maakten met de andere gasten. Heerlijk 
gegeten maar na ruim 28 uur was het ook fi jn om te 
gaan slapen.

De volgende dag eerst rustig ontbijten in de Villa 
die ons de gehele trip ter beschikking stond. Daarna 
richting de haven van Santa Barbara voor een cruise 
langs de kust. Onderweg heerlijke sapjes en een 
lunchbuff et. Helaas geen walvissen kunnen spotten 
maar wel zeehonden en dolfi jnen. ‘s Middags wijn 
proeven bij The Valley project. En ook daar werden we 
weer verwend met hapjes.

Vrijdag werden we verwacht voor een bijzondere 
lunch. Tijdens de drankjes werden we verrast door 
Oprah Winfrey zelf, waarmee we gingen lunchen. 
Wat een bijzondere, inspirerende vrouw! Het eten 
werd verzorgd door haar persoonlijke chef’s Sonny 
en Mei. Gerechten uit het kookboek van Oprah. Nog 
nauwelijks bekomen van dit alles konden we even 
bijkomen van een massage van 80 minuten. Vervolgd 
door een mind, body, spirit class van Jules Davis.

Zaterdag na het ontbijt hadden we een prachtige 
wandeling onder leiding van fi tnesscoach Jenny 
Schatzle. In de middag hebben we Santa Barbara 
verkend. En toen was het alweer tijd voor het 
afscheidsdiner. Zowel buiten als binnen zag alles er 
weer prachtig uit en moesten dan echt afscheid gaan 
nemen na wederom een geweldig diner.

De laatste dag ontbijten en afscheid nemen van alle 
andere gasten. Emotioneel en soms even slikken. 
Ongelofelijk wat voor band je met mensen kan 
opbouwen in maar een paar dagen. Verschillende 
mensen maar allemaal met hetzelfde, herkenbare 
verhaal qua eten en afvallen. Heel bijzonder en toen 
was het toch echt tijd om richting huis te gaan. Terug 
naar het echte leven.

Een reis om nooit meer te vergeten. 
Met de belangrijke boodschap; Better Together

OPEN AVOND  
DONDERDAG 16 MAART 
Kom vrijblijvend een kijkje nemen 
tussen 19.00-19.30 uur bij de 
cursus van Weight Watchers 
bij Optisport te Mijdrecht.

Naar Weight 
Watchers USA
Wat een belevenis!
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