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Morgen in de Openbare raadsvergadering

VVD: “Geen onderzoek, maar per
direct de winkels open op zondag!”
De Ronde Venen - Tijdens de commissievergadering van 19 februari is
Raadslid Van Olden: Laat ondernemers het zelf bepalen

De Ronde Venen
Derk Boswijk Nr. 6

de zondagsopenstelling inhoudelijk besproken. Voor- en tegenstanders kwamen aan het woord en er
zijn veel inhoudelijke vragen gesteld. Wethouder Anco Goldhoorn
van Ronde Venen Belang heeft met
frisse tegenzin een onderzoek beloofd. Wat de VVD betreft hoeft dit
onderzoek er niet te komen. Dit kost
veel tijd en geld en iedereen weet
op voorhand wat de uitkomst hiervan is. De VVD wil nu actie en dient
daarom een initiatief raadsvoorstel
in om per direct ondernemers zelf
de mogelijkheid te geven om te bepalen of ze op zondag open willen
zijn of niet. De VVD is blij dat tijdens
de commissiebehandeling bleek
dat het CDA niet meer per definitie tegen de zondagsopenstelling is.

Het CDA stelde zich constructief op
en wil meedenken om tot een oplossing te komen. Los van de coalitieafspraken heeft ook de PvdAGroenLinks-LokaalSociaal zich positief over een zondagsopenstelling uitgelaten. Het onderzoek dat
werd aangevoerd als mogelijke bijdrage aan de oplossing lijkt echter
een strategie van vooruitschuiven
en rekken. De VVD vindt dit onwenselijk. “Van uitstel komt afstel, er liggen stapels onderzoeken bij Shopping Mijdrecht in de la en de wethouder weet al zeer geruime tijd
dat 70% van de ondernemers zelf
wil kunnen bepalen of ze open zijn
op zondag ja of nee.” Aldus VVDraadslid Rudolf van Olden.
(Vervolg elders in deze krant).

Verdwijnen
onze eilanden?
Kom ook naar
De Boei!

”Ons wensenlijstje is
zeker niet overdreven”

Provinciaal
verkiezingsdebat
Woensdag 11 maart - 20.00 uur - De Boei Vinkeveen

Burgemeester optimistisch over medewerking van provincie

Geen krant?

0297-581698

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

De Ronde Venen - Op woensdag
18 maart vinden de verkiezingen
voor de Provinciale Staten plaats.
Voor De Ronde Venen zijn ze nog
belangrijker dan anders. De besluiten van de nieuwgekozen provinciebestuurders kunnen namelijk forse
consequenties hebben voor de gemeente. In een korte serie gaan de
leden van het Rondeveense college van B en W daar nader op in. In
het laatste deel is het de beurt aan
burgemeester Maarten Divendal.
Hij benadrukt dat het gemeentelijke
wensenlijstje voor de provincie realistisch is en ‘zeker niet overdreven’.
Op 11 maart houdt de gemeente in
De Boei een provinciaal verkiezingsdebat. Waarom doet de gemeente
nu eigenlijk zo veel moeite voor de
totstandkoming van het bestuur van
een ander overheidsorgaan?
“Ik vind het belangrijk om onze eigen inwoners, bedrijven en organisaties de gelegenheid te geven zich
te informeren over wat het provinciebestuur doet. Want dat neemt,
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Veerpont kan drukte niet aan

net als de gemeenteraad, besluiten die belangrijk zijn voor onze gemeente. Ik zie ook een wisselwerking. Wanneer provinciale politici uit
de eerste hand vernemen wat voor
onze inwoners van belang is, kunnen die beter hun werk doen. De fy-

sieke afstand tussen het Utrechtse provinciehuis en De Ronde Venen maakt dat we het risico lopen
dat het provinciebestuur ons wat uit
het oog verliest. Dan is het goed om
juist hier een debat te organiseren.”
(Vervolg elders in deze krant).

Uithoorn/Amstelhoek - De veerpont Paddegat III die elders in deze
krant als oplossing voor het voet-/
fietsverkeer wordt genoemd als deze week de Prinses Irenebrug wegens onderhoud voor alle verkeer
is gesloten, blijkt volgens de laatste
berichten de drukte totaal niet aan
te kunnen.
Toen de veerpont afgelopen maandag met de dienstverlening begon
bleek het vaartuig in het geheel
niet toereikend te zijn voor inwoners, scholieren en andere forenzen
die de Amstel heen en weer moeten oversteken om op hun plaats
van bestemming te komen. Kennelijk heeft niemand er enig idee van
gehad in welke mate van het pont-

veer gebruik gemaakt zou worden.
Volgens omwonenden bleken er op
de oever al snel wachttijden van een
half uur(!) te ontstaan. Veen scholieren kwamen die maandag te laat
op school en mensen niet op tijd
op hun werk. De Paddegat III heeft
weliswaar capaciteit voor 50 voetgangers, maar als daar fietsen en
scooters bij komen daalt dat in rap
tempo. Dan is het op de kant wachten geblazen. De bijgaande foto
geeft een beeld van maandagmiddag rond kwart voor vijf bij de boodschappensteiger aan de Schans.
Volgens betrouwbare berichten is er
een tweede pont in de vaart genomen om de drukte het hoofd te bieden.

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN? Kaalslag langs de N212 bij
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

GEVONDEN
De Hoef - Kleine cyperse kat
met blauwe ogen, ong. 5-6
mnd jong. Hij is erg lief. Ten opzichte van buiten nu schuw, tegenover mensen niet. Het katertje is gevonden ter hoogte van Pondskoekersluis, oostzijde De Hoef. Voor meer info:
0297-593450

Wilnis Dorp
Wilnis - Tussen de nieuwe rotonde in de N212 op de kruising met
de Pastoor Kannelaan en de verkeerslichten bij de Dorpsstraat/
Oudhuijzerweg zijn langs de N212
flink wat bomen gekapt ter hoogte van de gemeentelijke werf. Die is
nu naast de weg duidelijk zichtbaar
aan de Ringdijk. Kort geleden werd
de werf nog door veel groen aan het
gezicht onttrokken. Veel passanten
vinden het nu maar een ‘rommelig’
gezicht. De ‘kaalslag’ blijkt bij navraag echter een provinciale aangelegenheid te zijn en noodzakelijk in

het kader van de veiligheid. Uit de
bomen waaiden bij harde wind vaak
veel takken op de weg. Een aantal
bomen in de berm is mede daarom
drastisch gekortwiekt en al doende
is ook het ‘hakhoutbosje’ zoals dat
wordt genoemd, stevig uitgedund.
‘De bomen zijn kort gezaagd, maar
niet gerooid’, zo laat een woordvoerster van de Provincie ons weten. ‘De
wortels zitten nog in de grond en de
overgebleven stammen hebben een
hoogte van 20 tot 40 cm boven de
grond. Daar groeit weer nieuw hout
op.

Na een jaar zijn de bomen al weer 1
tot 2 meter hoog. Het afzagen is een
beheermaatregel. Het bosje werd
te groot en te zwaar. Een dergelijke beheermaatregel wordt regelmatig toegepast bij dit soort hakhoutbosjes die bestaan uit (een mix van)
snelgroeiende bomen.’ Kortom, de
‘kaalslag’ was dus een noodzaak.
Het wachten is nu op het nieuwe
ontluikende groen in de berm en
de strook grond achter en naast de
werf. Dat heeft echter zijn tijd wel
even nodig alvorens dit weer ‘dichtgegroeid’ is.

Natuurplan Reservaat
Demmerik
Vinkeveen - Op 9 maart a.s. kunt
u tijdens een inloopavond van 19.30
tot 21.00 uur in zaal Demmerik van
dorpscentrum de Boei in Vinkeveen kennisnemen van het Natuurplan voor Reservaat Demmerik.
Voor het Reservaat Demmerik heeft
Programmabureau Utrecht-West in
nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, de gemeente De Ronde
Venen, AGV/Waternet en de Agrarische Natuurvereniging de Utrechtse Venen, Recreatie Midden Nederland en de provincie een Natuurplan opgesteld. Dat is een concrete uitwerking van de Inrichtingsschets waarvoor begin 2014 ook inloopavond heeft plaatsgevonden.
De natuurontwikkeling in Reservaat Demmerik omvat naast baggerwerkzaamheden o.a. het realiseren van nat schraalland en plas

drassituaties in het deel ten zuiden van de voormalige spoorbaan.
Ten noorden van de spoorbaan worden ook wetlands aangelegd. Draslandnatuur was vroeger alom aanwezig in veenweidegebieden: natte en bloemrijke graslanden, oevers
en sloten, die goed samengaan met
weidevogels. Reservaat Demmerik
is onderdeel van de polder Groot
Wilnis-Vinkeveen. In 2010 spraken
partijen in het gebied in het convenant Groot Wilnis-Vinkeveen af vitale landbouw, veelzijdige natuur,
schoon water, beperking bodemdaling en weidse recreatie te realiseren. Dit leidt tot een opgave van
bijna 200 ha natuurontwikkeling en
eenzelfde aantal ha voor de landbouw. Meer informatie over Groot
Wilnis-Vinkeveen kunt u vinden op
www.utrecht-west.com.
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Burgemeester optimistisch over medewerking van provincie

‘Ons wensenlijstje is zeker
niet overdreven’
vervolg van de voorpagina

De waterschapsverkiezingen vinden
ook op 18 maart plaats. Waarom zoveel Rondeveense aandacht voor de
provincie en zo weinig voor het waterschap?
“De waterschapsverkiezingen zijn
we zeker niet vergeten. Ik maak
graag van deze gelegenheid gebruik om te wijzen op het belang
daarvan. Zonder het werk van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ontstaan grote problemen, maar het is
minder veelomvattend dan dat van
de provincie. Het provinciebestuur
gaat over uiteenlopende onderwerpen die ons raken in het dagelijks
functioneren. In de eerdere interviews in deze krant kwamen daarvan al drie naar voren: het behoud
van de eilanden in de Vinkeveense Plassen, een sterk OV en de infrastructuur op doorgaande wegen.
En er is een overkoepelend thema:
de provincie bepaalt mede waar wij
ruimte krijgen voor versterking van
de natuur, nieuwe woningbouw en
recreatieontwikkeling. Dat komt zeker ook ter sprake in het debat.”
Wat staat bij u bovenaan het
verlanglijstje voor de provincie?
“Ik vind ze alle drie even belangrijk.
Maar, als ik puur kijk naar de be-

slistermijn, hebben de Vinkeveense Plassen de hoogste prioriteit.
Daar is op korte termijn nodig dat
de provincie met ons meewerkt, gelet op de afspraken die wij hebben
met Amsterdam. Die gemeente wil,
net als wij, meebetalen aan het behoud van de eilanden, maar stelt als
voorwaarde dat Utrecht ook meebetaalt. Dus is het van het grootste belang dat daar snel duidelijkheid over
komt. Over de nieuwe aanbesteding
van het OV neemt de provincie pas
in de loop van 2016 een besluit. De
aanpak van files en de wegenstructuur is ook een zaak van de lange
termijn. Maar dat maakt deze investeringen dus niet minder belangrijk.”
Wat zijn de consequenties als
het nieuwe provinciebestuur
deze drie Rondeveense
verlangens niet honoreert?
“Ik voorzie een verschraling en het
risico dat De Ronde Venen een aantal functies niet waar kan maken die
van belang zijn voor de regio. Dan
doel ik bijvoorbeeld op de verdere ontwikkeling van de recreatie en
de natuurbeleving in het Vinkeveense Plassengebied. Verder komen de
gemeente, inwoners en bedrijven
geïsoleerd te liggen ten opzichte
van voorzieningen en activiteiten elders in de provincie, als gevolg van

het slechte OV en de slechte bereikbaarheid over de weg. Die geïsoleerde ligging is ook slecht voor de
economische ontwikkeling.”
Met het totale Rondeveense wensenpakket zijn miljoenen euro’s gemoeid. Hoe groot acht u de kans dat
de provincie zich – in tijden van financiële krapte – iets gelegen laat
liggen aan deze kostbare wensen?
“Vrij groot. Het is een realistisch
wensenslijstje, zeker niet overdreven. De investeringen waar we om
vragen hebben voor een lange termijn een positief effect en hoeven
niet allemaal in één keer betaald te
worden. Als de provincie – net als
wij – haar bijdrage aan het onderhoud van de plassen uitsmeert over
veertig jaar, is de financiering redelijk te overzien.
Het totaalplaatje voor de oplossing
van de verkeersproblemen is misschien wel fors, omdat het de verbreding van de Loenerslootsebrug
omvat. Maar het Rijk betaalt daaraan wellicht ook mee. Bovendien
is dat ook een project dat over een
langere periode gefinancierd wordt.
Ik kan me goed voorstellen dat de
provincie deelplannen naar voren
haalt om de ergste fileproblemen op
te lossen. Verder zijn we met de provincie aan het kijken naar een sy-

VIOS seizoenpresentatie
Mijdrecht - Terug van even weggeweest. VIOS in de Meijert. We
moesten even in de (foto)archieven duiken om te achterhalen wanneer dat even weggeweest ook alweer begon. Het was toch alweer
van februari 2011 dat de VIOS-sterren schitterden tijdens de jaaruitvoering in het Party- en Congres-

centrum aan de Van der Haarlaan
in Mijdrecht. Op zondagmiddag 8
maart is het om 1uur dan tóch weer
zover. De insteek is wat anders dan
in het verleden. In het drukke verenigingsprogramma is te beperkt
ruimte om nog eens met veel spektakel uit te pakken. Dat was dé reden om in 2011 voorlopig een punt

achter de jaaruitvoering te zetten.
Dit jaar wordt het geheel dus in
een nieuw jasje gestoken. Een seizoenpresentatie van alle onderdelen van de vereniging. Misschien
minder spectaculair, maar niet minder ‘des VIOS’. Werd er in het verleden, vaak met een knipoog, “naar
het verleden opgetreden”, nu blik-

steem om reizigers via lokale lijnen snel te vervoeren naar regionale vervoersknooppunten die aansluiting geven op Amsterdam en
Utrecht. Als de provincie het openbaar vervoer werkelijk belangrijk
vindt, zou ze geld beschikbaar moeten stellen voor de kwaliteit ervan.”
Tot slot, voor de inwoners van De
Ronde Venen die erover twijfelen
om het debat bij te wonen: Waarom
is het zo belangrijk dat ze daar aanwezig zijn?
“Het is dé kans om zelf te horen wat
er speelt binnen de provinciale politiek en hoe de partijen denken over
thema’s die hen als inwoner rechtstreeks raken. Dat kan helpen om
een goede keuze te maken tijdens
de Statenverkiezingen op 18 maart.
Wie, om wat voor reden dan ook,
niet naar De Boei komt, kan het debat ook rechtstreeks volgen op RTV
De Ronde Venen.”
De gemeente houdt op 11
maart in De Boei (Kerklaan
32 in Vinkeveen) een verkiezingsdebat. Lijststrekkers van
verschillende provinciale partijen gaan het gesprek aan
met, onder meer, lokale bewoners-, belangen- en ondernemersverenigingen. De
Boei is open om 19.30 uur,
het debat begint om 20.00
uur. Belangstellenden zijn
van harte uitgenodigd. Bezoekers wordt verzocht zich
tevoren aan te melden bij
Heleen Boot via h.boot@derondevenen.nl of 0297 29 15
74. De organisatie kan dan
zicht houden op de zaalcapaciteit.

ken we vooral vooruit. Alle afdelingen komen deze middag voorbij en
laten zien en horen waar ze op dit
moment mee bezig zijn en wat zij in
de nabije toekomst zullen brengen.
Kortom, wat mag men het komende seizoen van VIOS op het artistieke en opleidingsvlak verwachten.
En geloof ons, het wordt weer meer
dan de moeite waard!
Druk
Achter de schermen zijn tal van leden en vrijwilligers druk bezig de
laatste hand te leggen aan deze seizoenpresentatie. Ook het kader is
druk met het voorbereiden van muzikanten, twirlsters, leerlingen en
VIOSKidz. Natuurlijk zal dweilorkest DORST optreden. Want waar
een feestje is, daar is DORST graag
van de partij.
Naast muziek en show is er ook
weer die grandioze verloting. De organisatie heeft nog maar eens alle registers opengetrokken en een
prachtig prijzenpakket bij elkaar
geharkt. De seizoenprestatie is zoals gezegd op zondag 8 maart aanstaande in De Meijert en begint om
13:00 uur. De zaal gaat om 12:15
uur open. De entreeprijs is 7,50 per
persoon. Kinderen tot 12 jaar krijgen korting en betalen slechts 5,00.
Wees er op tijd bij. Je mag er maar
zeker van zijn dat je “op de eerste
rang zit” en later kunt vertellen dat
jij erbij was!

Circus Belly Wien komt
naar Uithoorn!
Regio - Prachtige paarden, statige kamelen, pony’s, lama’s en stieren zorgen samen met internationale artiesten en clowns voor een
reeks spetterende circusoptredens
in Uithoorn. Een betaalbare circusshow voor de hele familie! Het circus staat op het evenemententerrein aan de gelijknamige Evenementenlaan. Vanaf de maandagmiddag in de voorstellingsweek is
de reizende dierentuin al gratis te
bezichtigen.
Internationaal
De totaal vernieuwde circusshow
wordt verzorgd door een team van
jonge en enthousiaste artiesten van
verschillende nationaliteiten.
De Familie Zinnecker uit Duitsland
heeft een groot aandeel in de 2,5
uur durende circusshow, en toont
sensatie op de strakke draad, razendsnelle jonglage en bijzondere vormen van luchtacrobatiek. De
echte passie van de familie ligt echter bij het optreden met dieren.
Zo presenteert Marlon zijn unieke en met een speciale circusprijs bekroonde – paardendressuur; maar
liefst acht Friese hengsten draven
samen door de piste, om al dansend
weer afscheid te nemen van het publiek. Zijn vader Roman neemt u
mee naar het verre Siberië, en toont
prachtige, statige Steppekamelen
samen met stieren en lama’s.
Zonder vangnet of zekeringkabel
Het onbetwiste hoogtepunt van de
voorstelling is het Duo Sifolinis uit
Hongarije. Ze werken geheel zonder vangnet op het ronddraaiende

‘Rad des Doods’, en maken hierop
–al dan niet geblinddoekt – excentrieke sprongen en salto’s. Hun levensgevaarlijke optreden wordt telkens weer beloond met een staande ovatie! Eveneens uit Hongarije
komt het duo Masquerade, zij verbazen met hun razendsnelle quickchange (kostuumwissel). Niet alleen
verbazen, maar ook nog eens ontroeren, doet het jonge talent Desiré
Chaves. Deze charmante verschijning uit Portugal toont als waar circussprookje een handstandact van
absolute topklasse. Om het geheel
af te maken en de show ook voor
kleinere kinderen boeiend te houden, worden de grote optredens afgewisseld met komische intermezzo’s van onze nieuwe repriseclown
Angelo. Hij weet overigens ook de
oudere bezoekers aan het lachen te
brengen.
Aanvangstijden en kaartverkoop
Op woensdag 11 maart speelt het
circus om 15.00 en 19.00 uur, donderdagavond om 19.00 uur, vrijdag
om 16.15 en 19.00 uur, zaterdag om
15.00 en 19.00 uur en tenslotte zondagmiddag om 14.00 uur de afsluitende show. De kaartverkoop is nu
al online via de circuswebsite, en
op alle speeldagen vanaf één uur
voor aanvang van de show aan de
circuskassa op locatie. Meer informatie en toegangsprijzen vindt u op
www.bellywien.nl
Bij verschillende winkels in de regio
zijn reductiekaarten verspreid, hiermee wordt een bezoekje aan het circus wel heel goedkoop!

Morgen in de Openbare raadsvergadering

VVD: “Geen onderzoek, maar per
direct de winkels open op zondag!
Vervolg van de voorpagina.
De VVD begrijpt dat de partijen die
nu het college vormen een coalitieakkoord hebben getekend. De vorige coalitieperiode zat de VVD ook
een in coalitie met de ChristenUnie/SGP. Bij aanvang van die coalitie stond landelijke wetgeving een
algehele zondagsopenstelling voor
winkels in De Ronde Venen nog in
de weg. De landelijke wetgeving is
inmiddels gewijzigd en verruimd en
de maatschappelijke omstandig-

heden zijn veranderd. Bij aanvang
van de huidige coalitie was het misschien vijf voor twaalf voor de winkeliers, inmiddels is het vijf over
twaalf voor de ondernemers in De
Ronde Venen en dit vraagt om actie!
Tijdens de laatste raadsvergadering in de gemeente Aalsmeer heeft
de gemeenteraad daar besloten om
over te gaan tot algehele zondagsopenstelling.
De Ronde Venen is hiermee de laatste gemeente in de omgeving waar

winkels op zondag niet open mogen.
Het CDA heeft in Aalsmeer verdeeld
gestemd een deel van de fractie
heeft in Aalsmeer voor de zondagsopenstelling gestemd. Het zou getuigen van daadkrachtig bestuur als
de coalitie in De Ronde Venen zich
in haar keuze niet alleen laat leiden
door een coalitieakkoord, maar ook
rekening houdt met de veranderende maatschappelijke omstandigheden, de nood van ondernemers en
haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dienaangaande.

Concert bij Zangschool Greetje de Haan
De Ronde Venen - Vrijdag 6 maart
is in de studio van zanglerares Greetje de Haan een afwisselend zangconcert. Het repertoire is erg breed
en varieert van klassieke zang tot
knallende jazz en musical. Het thema van de avond is ‘Fly like a dove in
a colored orange sky’. “Mijdrecht, de
Ronde Venen en muziekliefhebbers
van ver daarbuiten mogen zich verheugen op veel sprankelende klankjuweeltjes,” aldus De Haan, “onder
anderen Annemarie Stolwijk, Jeroen
Kolkmeijer, Wilma Schoenmaker, Helen Jansen en Cathelijne Gelderloos
gaan de avond in vuur en vlam zetten.” Het Ave Maria van Giulio Caccini, O for the wings of a Dove van
Mendelsohn en Ach, ich hab’ sie ja

nur auf die Schulter geküsst van Carl
Millöcker staan op het programma.
“Maar het zal een mengelmoes worden van zangstijlen, genres en artiesten met, zoals tijdens ieder concert, een professionele musicus als
gast op het open podium,“ zegt de
Mijdrechtse zangdocente. Totaal
komt een tiental zang- en muziekstukken aan bod. In allerlei stijlen
en variaties. Het concert duurt ongeveer twee uur en begint om 19.30
uur. Het kost 7,50 per persoon, inclusief een drankje en hapje (kinderen
5,-). Kaarten zijn nog beschikbaar en
via e-mail of telefonisch te bestellen: g.w.dehaan@outlook.com (0620743560). Zangschool Greetje de
Haan, Bozenhoven 128A, Mijdrecht.

Ronde Venen Belang wethouder
Anco Goldhoorn zelf heeft al meerdere keren aangeven dat híj zich
aan het coalitieakkoord houdt. De
bal ligt dus bij de gemeenteraad.
De oppositiepartijen VVD, D66 en
Lijst 8 Kernen zijn voor de zondagsopenstelling. Wilt u als inwoner dat
de winkels op zondag open gaan?
Spreek dan een raadslid hier op aan
of kom naar de raadsvergadering in
het gemeentehuis op 5 maart a.s.!
Alleen dan wordt De Ronde Venen
niet de “Stille Venen.”

Reumafonds zoekt
collectanten
Mijdrecht - Wilt u zich inzetten voor
de reumabestrijding in Mijdrecht en
heeft u daarvoor een paar uur per
jaar beschikbaar? Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds van
16 t/m 21 maart 2015. U kunt hiervoor contact opnemen met mevr. L.
Hereijgers, tel. 0297-286350.
Televisiepresentatrice Anita
Witzier ondersteunt de oproep
“Toen het Reumafonds mij vroeg
om ambassadeur te worden, heb ik
meteen ‘ja’ gezegd. Ik zet mij graag
in voor de bijna 2 miljoen mensen in
Nederland die leven met reuma, zoals artrose. Ouderen, maar ook jonge, werkende mensen of zelfs kinderen kunnen reuma krijgen. Hun
aandoening is niet altijd zichtbaar;
voor de buitenwereld lijkt er vaak
niets aan de hand. Uit eigen ervaring weet ik dat reuma een wrede
ziekte is: de ene dag kan je alles en
de volgende dag doet alles pijn. Leg
dat maar eens uit! Inmiddels heb ik
goede medicijnen en is mijn reumatoïde artritis onder controle, maar

niet bij iedereen gaat dat zo. Het
kan een jarenlange zoektocht zijn,
vol pijn en frustraties.”
Reumafonds
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma nu en een leven zonder reuma in de toekomst.
We geven voorlichting, ondersteunen patiëntenactiviteiten en komen
op voor de belangen van mensen
met reuma bij politiek en zorg. Het
fonds krijgt hiervoor geen subsidie
van de overheid en is dus volledig
afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.
Als collectant of mede-organisator van de collecteweek bent u dan
ook van groot belang. Geef het Reumafonds zo snel mogelijk door dat
u wilt meehelpen aan ons doel om
mensen met reuma een beter leven
te geven. Bel voor meer informatie
met: naam en telefoonnummer organisator of met het Reumafonds in
Amsterdam: 020-5896471. U kunt
ook een mail sturen naar: vrijwilligers@reumafonds.nl.

18 MAART:
VERKIEZINGEN
Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen.

Waarom ga je stemmen? Omdat het gaat over jouw buurt, dorp of stad!

Er valt meer te kiezen dan je denkt
In provincie Utrecht doen 15 politieke partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Alle partijen hebben hun
eigen standpunten over een reeks van regionale onderwerpen. Om een bewuste keus te kunnen maken, biedt de
provincie Utrecht verschillende kies-hulpen. Op www.kiesjouwutrecht.nl vind je de Stemwijzer, het Kieskompas en een
standpuntenschema. In dit schema zie je in één oogopslag wat de meningen van de partijen zijn over vijf provinciale
onderwerpen. Ook kun je op www.kiesjouwutrecht.nl een samenvatting downloaden van de verkiezingsprogramma’s.

Stempassen
niet ontvangen?

WELKE KEUS
MAAK JIJ?

Uiterlijk 4 maart krijg je twee stempassen in de
brievenbus. Op 18 maart mag je namelijk twee
keer stemmen. Naast de verkiezingen voor
Provinciale Staten, kies je 18 maart ook voor een
nieuw bestuur van het waterschap in jouw buurt.
Heb je beide of één van de stempassen nog niet
ontvangen? Neem dan contact op met je gemeente.
Kijk op www.kiesjouwutrecht.nl voor een
overzicht van alle gemeenten in provincie Utrecht.

Alle buslijnen behouden of buslijnen met weinig reizigers schrappen? Een typisch voorbeeld van een keus die
Provinciale Staten moeten maken. De provincie is er om het zo goed mogelijk te regelen voor de inwoners van
regio Utrecht. Maar wát het beste is, dat is een politieke keus. En die wordt bepaald door hoeveel zetels een
politieke partij heeft in Provinciale Staten. Hoe meer zetels een partij heeft, hoe meer invloed die partij heeft op
de beslissingen die de provincie neemt. Ook jouw stem op 18 maart bepaalt hoe de 49 zetels straks verdeeld
worden in de provincie Utrecht. Op www.kiesjouwutrecht.nl zie je een aantal voorbeelden van provinciale
keuzes en lees je de standpunten van de politieke partijen hierover.

“

Woensdag 18 maart is
een bijzondere dag.
U kunt die dag twee keer
gebruik maken van uw
recht om te stemmen.
Voor Provinciale Staten
én de Waterschappen.
U gaat toch ook?

TOP 3 REDENEN OM TE STEMMEN
Waarom je gaat stemmen is persoonlijk. Dat bepaal je zelf.
De provincie Utrecht geeft je graag 3 redenen mee om
18 maart naar de stembus te gaan.

1
”

Willibrord van Beek
Commissaris van de Koning van
de provincie Utrecht

Omdat het gaat over
jouw buurt, dorp of stad.
De provincie is dichterbij
dan je denkt. Wandel
je weleens in de natuur? Grote
kans dat het recreatiegebied is
aangelegd in opdracht van de
provincie. Vraag jij je ook weleens af
waarom kantoorpanden leeg staan
en er toch nieuwe bedrijventerreinen
worden aangelegd? De provincie
zoekt samen met de regio naar oplossingen.

2

Met jouw stem bepaal
je welke politieke kleur
Provinciale Staten de komende vier jaar hebben.

Want hoe meer stemmen een
politieke partij krijgt, hoe meer
zetels die partij krijgt in de Staten.
En Provinciale Staten zijn de baas
van de provincie en bepalen hoe
het dagelijks bestuur eruitziet.

3

Provinciale Staten kiezen
de Eerste Kamerleden.
Zo heeft jouw stem ook
invloed op de landelijke
politiek. Want bij alle besluiten
in Den Haag is een meerderheid
nodig van de Tweede Kamer én de
Eerste Kamer. En de mening van
de Eerste Kamerleden wordt steeds
belangrijker om echt besluiten te
kunnen nemen.

AGENDA

04 MRT

Debat over duurzame
energie, Breukelen, georganiseerd
door Natuur en Milieufederatie Utrecht

04 MRT

Debat, De Bilt

07 MRT

U Kiest: tv-debat lijsttrekkers

10 MRT

Interactief debat, Provinciehuis
Utrecht, georganiseerd door VNO-NCW

12 MRT

Debat over mobiliteit, OV en
fietsen, Amersfoort, georganiseerd
door Natuur en Milieufederatie Utrecht

13 MRT

Lijsttrekkersdebat, Dierenpark
Amersfoort, georganiseerd door O-Gen

18 MRT

Provinciale Statenverkiezingen

19 MRT

Uitslagenontbijt met lijsttrekkers,
uitgezonden door RTV Utrecht

19:30 uur

20:00 uur

19:30 uur

19:30 uur

15:00 uur

07:30 uur –
21:00 uur

08:00 uur

Elke dag zijn er andere activiteiten rondom de verkiezingen,
check de agenda op www.kiesjouwutrecht.nl.

REACTIE VAN EEN LEZER

06 Nieuwe Meerbode

• 4 maart 2015

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of 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 verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Geschiedenis herhaalt zich
Het is 2 december 1999. In het gemeentehuis kabbelt een raadsvergadering. De perstribune zit vol en
luistert weer eens naar de klaagzangen van oppositiepartijen die in
de oren van de ambtenaren vol zitten met dissonanten. Immers, zelden of nooit neemt een lid van een
van die partijen de moeite om eens
met de verantwoordelijke ambtenaar te praten over de details
van een raadsvoorstel. Kennelijk
is men bang met feiten te worden
geconfronteerd die niet passen
in het geluid dat een oppositiepartij dient voort te brengen. Kijk
naar klein rechts. De combinatie
van kleine christelijke partijen die
in de landelijke politiek steevast
ter linkerzijde van het CDA aanleunt. Klein rechts in De Ronde Venen wordt rond die tijd aangevoerd
door Cees Schouten. Hij is lid van
het Gereformeerd Politiek Verbond
(GPV). Zijn fractiegenoot Peter Koning is lid van de Reformatorisch
Politieke Federatie (RPF). Daarnaast is fractieassistent Arie Vossestijn lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).
Consequent zijn is het credo
Anno 1999 werken de drie genoemde partijen gebroederlijk
met elkaar samen. Om de vier jaar
wordt van fractievoorzitter gewisseld en krijgt een andere partij het
voorzitterschap. Waarom niet samengaan met het CDA, dat betekent toch meer macht? Volgens
de fractievoorzitter gaat het bij samenwerking voornamelijk om het
consequent zijn. Abortus en euthanasie kan niet volgens de bijbel. Het CDA neemt daarover een
nogal los standpunt in. Bovendien
is het CDA een partij waar iedereen lid van kan worden en dat is
bij het GPV niet het geval. En bij
de SGP speelt nog steeds de rol
van de vrouw en het rentmeesterschap. Het is Gods wil dat de
vrouw onderdanig is aan de man
en met Zijn schepping moet je zuinig omgaan. Het zijn allemaal landelijke verschillen, die plaatselijk
niet echt spelen, maar wel bepalend zijn voor de rol van de combinatie. Afwijken van wat in de bijbel
gelezen kan worden bestaat in hun
ogen niet en samenwerken kan alleen als de een zich confirmeert
aan de ander. Derhalve staan vrouwen niet op de kandidatenlijst van

RPF/GPV/SGP, die door onwrikbare standpunten gedoemd lijkt altijd
oppositie te voeren.
CDA blijft stil
In tweede termijn van de algemene beschouwingen over de gemeentebegroting van 2000 veinst
Cees Schouten boosheid. Hij leest
in het gemeentelijk beleidsplan dat
luisteren naar elkaar een kritische
succesfactor is en als hij dan de
antwoorden leest die B en W geven op de gestelde vragen vraagt
hij zich af of het college niet te kort
schiet in het waarmaken van deze succesfactor. “U geeft geen antwoord op een aantal door ons gestelde vragen, en dan is het moeilijk discussiëren”, stelt de fractievoorzitter vast. Hij gelooft niet in
arrogantie, maar schrijft het woord
wel op papier. Zo stelt de gemeente dat sociale woningbouw speerpunt is van beleid, maar RPF/GPV/
SGP merken daar in de praktijk
niets van. Niet zo maar geld inzetten voor een zwembad, zoals
de coalitie wil, maar eerst denken
aan sociale woningbouw en geen
overschotten in het parklandschap
stoppen. Het zijn geluiden die je uit
CDA kelen niet zult horen. Zij hebben destijds met de coalitievorming afspraken gemaakt waardoor
ze nu min of meer monddood zijn
en door andere christelijke partijen
de les gelezen krijgen.
Schouten is het met het CDA eens
dat de 24-uurs economie een bedreiging vormt voor de kwaliteit van de samenleving. Zijn partij is daarom tegen een koopzondag. Het CDA moest een compromis sluiten. In 1999 zat de combinatie RPF/GPV/SGP met twee zetels in de oppositie. Het CDA zat
met vijf zetels in de coalitie. Anno 2014 is de nieuwe combinatie
ChristenUnie/SGP met twee zetels
toegetreden tot de coalitie en mag
meepraten. Dit als gevolg van onderlinge afspraken en het geven
en nemen zoals dat bij coalitievorming hoort.
Het CDA (links en rechts) zit in de
coalitie met zeven zetels en worstelt weer met het dilemma dat tot
wet verheven standpunten geen
compromissen toelaten, zoals de
koopzondag.
Joop Frankenhuizen uit Wilnis

Het dagelijks brood van
de Ronde Venen
’Geef ons heden ons dagelijks
brood.’’ Ik bid het niet dagelijks,
maar ik bid het wel. ‘’Ons dagelijks brood’’ is niet vanzelfsprekend. Ik weet dat omdat ik, toen
ik dit gebed leerde, met ons gezin
afhankelijk was van elke dag geopend zijn van ons familiebedrijf,
een benzinestation. Dat was in onze omgeving en voor de Hervormde kerk, waartoe wij toen behoorden, geen probleem. Wij gingen
naar de kerk en tegelijk was de
zaak open. Zo simpel was dat, en
zo nodig was dat. Niet alleen voor
ons, ook voor de gemeente. En onze zondagsrust was er evengoed.
Ik ben nog steeds lidmaat van de
kerk. Maar ik begrijp geen jota van
de uitvoering van de winkelsluitingswet in onze gemeente. Ja en
dat bedoel ik dubbel, in onze kerkelijke en in onze wereldse gemeente.
Een letterlijke uitvoering van de
heilige schrift: daar kunnen theologen boeken over schrijven, kerken kunnen er van scheuren,
schisma’s, harde tegenstellingen,
ik ga me er hier niet aan wagen.
Wel aan iets anders: De theorie
van de mogelijkheid om dat dagelijks brood te mogen ontvangen.
Als je ervoor bidt. De zevende dag
is bedoeld om te rusten en God te
dienen, vertaald of in onze seculiere samenleving: Niet te werken
maar te rusten, die te beleven in
familiekring, of te recreëren, zoals
de natuur in te gaan (dat is immers
ook in contact zijn met God), na te
gaan of je nog op koers bent. En
de keuze van die dag in de weekkalender is in mijn ogen, en die van
velen, aan de dienaar van God. (nu
heb ik toch anderen de les gelezen, het zij zo).
Een economie is gestoeld op de
landbouw, daarom heet het de primaire sector. Geen eten, geen leven. Veel (ik weet het, niet allen)
van onze landbouwers en veehouders stemmen op christelijke partijen, die nu de zondagsopening tegenhouden. Dat lijkt een eenvoudige principiële keuze, want er zijn

de Kwikstaart en de Proostdijschool
aan de Proostdijstraat in Mijdrecht

Rob Evers
Zorggras 64, 3648 HW Wilnis
Robbert.evers@gmail.com

Vrouwenvereniging
Passage Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdag 26 februari jl. heeft Marja Boer tijdens de
jaarvergadering van de “Vrouwenvereniging Passage Mijdrecht” van
haar bestuursfunctie afscheid genomen. Zij was de afgelopen 6 jaar
bestuurslid en verzorgde o.a. de PR
en de notulen. Zij werd in het zonnetje gezet en bedankt voor haar
enthousiaste inzet en als dank hiervoor werd haar een presentje en
een mooi boeket aangeboden.

Passage hoopt haar plaats weer
snel op te vullen. Nieuwe leden zijn
van harte welkom en misschien
bent u wel geïnteresseerd in een
bestuursfunctie? De volgende Passage-avonden zijn: donderdag 26
maart 2015 en donderdag 23 april
2015. Deze avonden worden gehouden in gebouw Irene (naast de
Janskerk) Kerkstraat 9 te Mijdrecht.
Aanvang: 20.00 uur. Voor niet-leden
vragen wij euro 2,50.

O.K.K. presenteert
‘Gevaarlijk snoepgoed’
Mijdrecht - Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart opent toneelvereniging O.K.K de deuren voor
een nieuwe voorstelling ‘Gevaarlijk snoepgoed’. Dit toneelstuk gaat
over een gezin dat wordt meegesleurd in vierentwintig waanzinnige
uren na een gemaskerd bal, waar
ze allen zwaar ‘in vorm’ waren. Vader vond moeder zo goed bezig dat
hij zichzelf weer twintig jaar waande, grootvader ging op de drinken versiertoer en bracht een groen
blaadje mee naar huis, en de stapelverliefde dochter wilde van de gelegenheid gebruikmaken om de liefde
met haar vriendje een stuk te offi-

cialiseren. Maar één en ander loopt
mis... een persoonsverwarring zorgt
voor een lawine van misverstanden. En bovendien blijkt daarna nog
veel meer aan de hand dan die persoonsverwarring: het gezin staat
plots midden in een heuse ontvoeringszaak waarin niemand uiteindelijk blijkt te zijn wie hij/zij eerst leek
te zijn... Nieuwsgierig?
O.K.K. hoopt u harte welkom te heten op haar nieuwe locatie De Boei
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
De deur is open vanaf 19.30 uur,
de voorstelling begint om 20.00 uur.
www.toneelverenigingokk.nl

Artikel stroomstoringen
N.a.v. artikel in de Nieuwe Meerbode over stroomuitval het volgende...
Zelf ben ik verpleegkundige en
weet dat velen, met name ouderen, afhankelijk zijn van bijv. zuurstof i.v.m. copd, een longziekte.
Hoeveel mensen in onze gemeente dit betreft weet ik niet, maar de
gemeente moet dit wel in kaart
hebben. Daarom is de regelmatige stroomuitval onacceptabel voor

Fusieplannen RK-basisscholen
nog in wording
Mijdrecht - Het blijft voorlopig
even stil rond de verdere plannen
om de twee Rooms-katholieke basisscholen Proostdijschool en de
Twistvliedschool met ingang van het
schooljaar 2016/2017 samen te voegen. Bovenschools directeur Onno
Stokhof laat ons desgevraagd het
volgende weten: “Het proces is in
gang gezet door het stichtingsbestuur en dat heeft tijd nodig om het
op de rails te krijgen. Naar mijn mening is het dus niet alleen te vroeg,
maar ook niet correct om uitspraken
te doen. Dat zou de voortgang alleen maar doorkruisen. Bovendien
is de feitelijke beslissing nog niet
eens genomen. We zijn voornemens
het te doen, dus nog geen feit”.
Voordat het bestuur een definitief
besluit neemt om beide scholen te
fuseren zal eerst onderzocht worden onder welke condities de fusie
meerwaarde creëert voor leerlingen,
ouders en personeel van de twee
scholen Een definitief besluit tot fusie volgt pas na instemming van de
medezeggenschapsraden van beide
scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de
stichting. Het definitieve besluit zal
begin 2016 genomen worden. “Zodra er meer bekend is en het bestuur meent dat de voortgang als
een nieuwswaarde in de krant kan,
zullen we dat zeker laten weten,” aldus Stokhof.
Het bestuur van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius is voornemens per 1 augustus
2016 een nieuwe school te beginnen door de Twistvliedschool aan

inmiddels melkrobots die de koeien automatisch melken. (hoe deden ze dat 20 jaar geleden eigenlijk? Toen moesten ze zeker toch
ook werken op zondag?) En: het
land kan ook wel een dagje blijven liggen, het ploegen of bemesten kan morgen ook. Onze primaire sector is hypermodern en kan
een dag rusten, net als de boeren
die veelal christelijk stemmen.
De primaire sector wordt aangevuld met, en in zekere zin ook bediend door, de secundaire sector:
die van de handel en nijverheid. Nu
is het typische van de handel dat je
je hebt te richten naar de wens van
de klant. Als je niet verkoopt, dan
gaat de klant op zoek naar een ander, want er is altijd wel iemand
te vinden die verkoopt. Die is wel
even verderop, maar toch. Er bestaan geen geautomatiseerde winkels. Ja, die bestaan wel, op Internet. Waarvan de winkelier, die zondag wil openblijven, om zijn klant
nog iets extra’s te bieden, zoals
winkelbeleving en service, enorm
veel last heeft. En het lijkt alsof het
de agrarisch ondernemers, diegenen die het hart vormen van de
stemmers op de christelijke partijen, aangevuld met de ‘’sympathisanten’’ van die harde kern, koud
laat. De broeder-ondernemer, de
hardwerkende winkelier, staat in
de kou. Beste agrariër, broeder,
ik schrijf u dit: Als u uw broeder
in de kou laat staan, dan zal eerdaags uw dorp en omgeving ook
leeg en koud worden. Dan raken
de straten leeg, de scholen leeg, ja,
uw kerk raakt leeg. Een woestenij
rest. Leeg en koud. Wilt u uw gezin en bedrijf daarin voortzetten? Is
dat uw bedoeling van de principiële zondagsrust?
Ik bid deze zondag maar weer eens
voor mijn dagelijks brood. En voor
wijsheid voor mijn medegelovigen,
stemmers, raadsleden en wethouders. En voor brood voor iedereen.

in elkaar te laten opgaan. Dit voornemen is onlangs aan het perso-

diegene, die afhankelijk zijn van
stroom. Daar dit veelal ouderen
zonder internet zijn neem ik het nu
ook voor hen op.
Ik probeerde het reeds bij Stedin,
via een contactformulier neer te
leggen, maar hun site kan dit kennelijk niet verzenden momenteel?
Ik hoop dat de gemeente dit snel
gaat oppakken voor hun burgers
Met vriendelijke groet
M. Raymakers

neel van beide scholen en de ouders van de leerlingen bekend gemaakt. Aanleiding hiervoor is de
wens voor één goede school met
een gezond leerlingenaantal en onderscheidend onderwijs dat leerlingen opleidt voor de samenleving
van de 21ste eeuw.
Zodra er meer over bekend wordt
zullen wij u daarover informeren.

Bijeenkomst voor supporters
van een schone buurt
De Ronde Venen - Pakt u wel eens
zwerfafval op en stopt u het in de
prullenbak? Wilt u meepraten en
-denken over het opruimen van
zwerfafval? Dan bent u op dinsdagavond 10 maart van harte welkom.
De gemeente en NME-centrum de
Woudreus willen graag kennis maken met mensen in De Ronde Venen die al de handen uit de mouwen steken om zwerfafval aan te
pakken in hun buurt, in het park, op
het sportveld of bij het schoolplein.
Bij de bijeenkomst zijn, naast inwoners die al actief zwerfafval opruimen, betrokken medewerkers vanuit de gemeente en NME-centrum
De Woudreus aanwezig. Het doel
van de bijeenkomst is kennis maken
en ervaringen en ideeën uitwisselen. Wethouder Anco Goldhoorn zal
aan het eind van de bijeenkomst de
aanwezige opruimers in het zonnetje zetten.

Vermiste Buggy
Mijdrecht - Vrijdagochtend 20 februari heb ik mijn buggy laten staan
op de parkeerplaats van De Lindeboom in Mijdrecht. Hij is als laatse gezien op zaterdagmiddag rond
sluitingstijd van alle winkels, ongeveer 17.00 uur. Hij stond tegenover
de Primera winkel. Ik ben afgelopen
maandag om 08.30 uur gelijk gaan
kijken, maar was toen verdwenen.
Ik hoop dat iemand hem toch nog
gevonden heeft en hem aan mij terug zou willen geven. Mijn telefoonnummer is 06-11760041.

Kom ook op 10 maart
De bijeenkomst is op dinsdagavond
10 maart 2015 van 19.30 tot 21.00
uur in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. Aanmelden, in verband met de
organisatie, vóór 9 maart 2015 via
nmederondevenen@odru.nl of via
tel. 0297-273692. NME De Ronde Venen is onderdeel van de Omgevingsdienst regio Utrecht en is
gehuisvest in NME-Centrum De
Woudreus. NME De Ronde Venen
werkt in opdracht van de gemeente De Ronde Venen.

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
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08IVN-meldpunt
Nieuwe Meerbode
natuurwaarnemingen:
telefoon 0297-563183.
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NATUUR
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Concert voor ‘Stichting Gave’ door
Holland Concert Choir
Mijdrecht – Op zaterdag 14 maart
wordt in de Johannes de Doperkerk
een uniek concert gehouden. De
opbrengst van dit concert komt geheel ten goede aan Stichting Gave.

Stichting Gave ziet christenen en
kerken in de buurt van asielzoekers als de eerstverantwoordelijken
om hen gastvrij te ontvangen. Om
hen niet te zien als nummers, lasti-

ge probleemgevallen of bedreiging
van onze cultuur, maar wél als mensen in nood. Gave wil christenen en
kerken bewustmaken van hun Bijbelse roeping ten aanzien van de-

Het Holland Concert Choir staat onder leiding van Jan Verhoef.

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

Sputter, sputter, sputter,
ik ben een putter

Daarmee herken ik deze vogel
als ik een groepje puttertjes over
hoor vliegen. Gezellig onderling
kwetterend komt dan zo’n vlucht
van deze on-Nederlands mooie
vogeltjes voorbij. Het geluid is
makkelijk te verwarren met dat
van een groepje boerenzwaluwen
dat ook, al vliegend, onderling
contact houdt. In de winter is er
echter geen twijfel mogelijk. De
zwaluwen, insecteneters, zijn dan
naar warmere oorden terwijl putters het hele jaar door in Nederland te vinden zijn. Putters zie je
bijna altijd in groepjes, van boom
naar boom trekkend. En als dan
zo’n groepje in een boom is neergestreken, zitten ze zich al klessebessend tegoed te doen aan
alle zaden die ze uit de vruchten kunnen peuteren. Inderdaad
vaak met een sputterend geluid,
maar ze kunnen ook een heel
snel en afwisselend liedje zingen,
met een behoorlijk krachtig geluid. Natuurlijk heeft het beestje
niet zijn naam omdat hij zo sputtert. Vroeger werd hij veel in gevangenschap gehouden en vond
men hem onder andere zo bijzonder omdat hij behendig zijn drinken in een vingerhoedje omhoog
wist te halen, als een emmer uit
een put. In het Mauritshuis in
Den Haag hangt een schilderij
van Fabritius, waarop prachtig te
zien is wat er nog meer zo bijzonder is aan het beestje: zijn haast
tropische kleurenpracht. Alleen

al op zijn kleine koppie vechten
knalrood, diepzwart en hagelwit om de aandacht. Een groot
deel van zijn lichaam is een zachte kleur beige, afgewisseld met
wit maar op zijn vleugels steekt
dan weer een dikke band felgeel
scherp af tegen twee zwarte strepen. Dit schilderij was weer inspiratie voor het boek The Goldfinch
van Donna Tartt. Letterlijk vertaald in het Nederlands betekent
dit goudvink, maar voor de Britten is het de naam voor onze putter. De vogel die we in Nederland
kennen als goudvink heet in het
Engels dan weer bullfinch, oftewel stiervink, verwijzend naar zijn
dikke nek. Als u het allemaal nog
kunt volgen. In ieder geval kunnen we aan de Britse naam zien
dat de putter tot de vinkenfamilie
behoort. In het Nederlands noemen we de putter ook wel de distelvink omdat hij, zaadeter bij uitstek, graag op distels en andere
zaaddragende planten zit om er
de zaden uit te peuteren. Daar is
hij, met zijn puntige bek, dan ook
erg handig in.
Mijn achterbuurman zal niet zo
blij zijn met de puttertjes. Hij
heeft een werkelijk prachtige tuin
en keurig netjes onderhouden,
maar zeker in het voorjaar kijkt hij
lange tijd tegen mijn ongemaaide
grasveld aan.
De paardenbloemen krijgen zo de
kans om weelderig te bloeien en
grote kans dat een groepje putters neer zal strijken om zich tegoed te doen aan de zaden van
deze bloemen. En zo dicht bij
huis is dat een prachtig stukje
natuur: het frisgroene lentegras,
de warmgele paardenbloemen
en dan die gezellig kwetterende
roodgeelzwartwitte bolletjes. Ik
kijk er nu al naar uit!
Sep Van de Voort,
IVN natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Persoonlijke uitvaartverzorging De Witte Roos
Uithoorn - Wat direct opvalt in de
afscheidsruimte van uitvaartverzorging De Witte Roos in Uithoorn is
de huiselijke sfeer en knusse uit-

straling. Strak, maar toch sfeervol
gemaakt met gekleurde kaarsen. En
dat is nodig voor de verdrietige periode die men ondergaat tijdens de

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Fourtina meets PWR4men
Regio - Zaterdagavond 14 maart
wordt Studio’s Aalsmeer omgetoverd
in een stoer mannendecor. Na diverse ladiesnights en andere vrouwenavondjes wordt er nu ook een uniek
evenement georganiseerd voor de
heren! Fourtina meets PWR4men
gaat dit event heten en een van de
organisatoren, Aalsmeerse 4x4 Mercedes Benz dealer Cor Millenaar, legt
het een en ander hierover uit tijdens
een onderhoudend interview. Millenaar begint enthousiast: “Het wordt
echt fantastisch! Het idee is ontstaan tijdens de openingsact hier in
het Crown Theater. Stichting Make a
Wish stond met een show op de planken van Rob & Emiel en er werden
een aantal items geveild. Kunstenaar
Dion Varossieau (live painting artiest
DionV) maakte een prachtig schilderij voor het goede doel.
Tijdens een evenement bij mij op de
zaak heeft hij live een tweede schilderij voor mij gemaakt. DionV doet
dit op livemuziek en het is echt spectaculair om te zien. Toen we rondliepen tijdens mijn evenement en hij
een Mercedes motorblok zag hangen, riep hij spontaan: ‘Dat zou ik
nou wel eens willen beschilderen!’
en dus gaat dat tijdens PWR4men
geschieden. Dat wordt heel bijzonder en dat gaat gebeuren op de muziek van Fourtina. Misschien kan Dion daar zelf wat over vertellen.” Dat
wil Dion zeker wel. Hij is reeds bij
Fourtina geweest en geeft eerst een
positieve recensie over de voorstelling: “Het is echt sensationeel! Mensen stonden in de gangpaden en op
hun stoelen te dansen. Het is een
spetterende show boordevol soul,
rock en power, a tribute to Tina Turner, gespeeld door Nurlaila Karim,
vier ontzettend sexy danseressen,
drie backing vocals en een achtkoppige ijzersterke band. Je kunt gewoon niet stilzitten. En het wordt ab-

soluut nergens een parodie op Tina,
maar een ode aan de geweldige zangeres. Het is een interactieve show.
De zaal wordt er echt bij betrokken.
Alles klopt aan de voorstelling. Het
is een must-see! Nurlaila, bekend
van diverse musicals, heeft alle kostuums zelf gemaakt en verkleed zich
een aantal keren tijdens de show.
Het leuke is dat ik de opdracht heb
gekregen om haar schoenen te beschilderen voor het finalestuk in de
theatershow. Daar ben ik natuurlijk bijzonder trots op. Dus let allemaal op! Oh en je hoeft beslist geen
fan van Tina Turner te zijn om deze
voorstelling geweldig te vinden. Als
ik dit geweten had.. Ik ben blij dat ik
hem nog eens kan zien.” De naam
DionV kunnen we in de gaten houden. Hij is bezig met verscheidene
projecten, waaronder de shows van
Brooklyn Nights. Om hem te volgen
kijk eens op zijn website www.dionv.
nl en bedenk daarbij dat zijn carrière een flinke boost heeft gekregen
hier in Aalsmeer. En u kunt hem natuurlijk live aan het werk zien tijdens
PWR4men.

uitvaart van een dierbare. “Een uitvaart is zo individueel als het leven
zelf en uw dierbare is een uniek persoon die absoluut een persoonlijke
uitvaart verdient.” Aldus Francisca Stoffels, oprichtster en het gezicht van de De Witte Roos. Francisca is haar uitvaartbedrijf tien jaar
geleden gestart in Amstelveen. En
opende nu een tweede vestiging in
Uithoorn. Het ondernemerschap is
haar niet vreemd. Ze vertelt: “Ondernemen zit inderdaad in de familie. Ik heb een drogisterij gehad en
een slender-you zaak in Amstelveen.
Die heb ik op een gegeven moment
verkocht en ben wat rond gaan reizen en na gaan denken wat nu eigenlijk echt bij mij past. Een kennis, die in de uitvaartbranche werkte, kwam met het idee om in deze branche te beginnen. Natuurlijk
moest ik even aan dat idee wennen,
maar ik ben mee gaan lopen bij verschillende uitvaartorganisaties om

ervaring op te doen, heb vervolgens
de STIVU vakopleiding afgerond en
ben tien jaar geleden opnieuw voor
mezelf begonnen. Het is een prachtig vak. Dit past bij mij. Ik begon
met een ruimte aan de buitenzijde
van zorgcentrum Klaasje Zevenster
in Amstelveen en heb er nu tevens
één op de Ondernemingsweg in Uithoorn.” Francisca praat met veel enthousiasme en passie over het vak
en haar onderneming. “Als mensen komen te overlijden ga ik naar
de nabestaanden toe. Dat werkt het
prettigst.

Actie Lions Clubs levert 120.000
pakken koffie op voor voedselbanken!
Vinkeveen - In de maand December
hebben meer dan 5.000 vrijwilligers
van ruim 90 Lions Clubs in heel Nederland DE-waardepunten ingezameld. Deze actie heeft bijna 60 miljoen koffiepunten opgeleverd. Goed
voor 120.000 pakken koffie ten behoeve van de voedselbanken in Nederland. Ook in onze gemeente is
massaal gehoor gegeven aan de oproep van de Lions club Vinkeveen om
de DE punten te doneren aan onze
lokale voedselbanken. In totaal zijn
er meer dan 570.000 punten binnengehaald, die verzilverd zijn bij Douwe
Egberts voor bijna 1.200 pakken kof-

fie! Dankzij dit overweldigende succes konden vorige week donderdag
26 februari de koffiepakken afgeleverd worden bij de Voedselbank de
Ronde Venen en de recent opgerichte voedselbank in Vinkeveen. ‘Wij zijn
blij met de koffie want we kunnen nu
alle klanten daarmee bedienen. Ontzettend bedankt dat jullie deze actie voor ons hebben uitgevoerd.’, aldus de reactie van Rinze Jellema
van de voedselbank de Ronde Venen. En ook Rolf Halie die recentelijk
de voedselbank in Vinkeveen heeft
opgericht is zeer dankbaar voor de
koffiepakken. Hij heeft bij de Lions

club Vinkeveen een enthousiaste lezing gegeven omtrent zijn motieven
en doelstellingen om als vrijwilliger
de voedselbank in Vinkeveen op te
richten, wat in samenwerking zal gedaan worden met de reeds bestaande voedselbank de Ronde Venen. De
Lions club Vinkeveen zal zeker ook
in de toekomst materiële en immateriële steun verlenen aan de voedselbanken waar mogelijk. Hartelijk
dank aan alle donateurs van de DE
punten en de inzamelpunten Jumbo, Albert Heijn, De Bron en MariaOord voor hun medewerking aan deze prachtige actie!

ze ontheemden. Daartoe inspireert,
traint en ondersteunt Gave de vrijwilligers die zich aanmelden om aan
deze roeping gestalte te geven. Zoals bij elke stichting kan ook Stichting Gave niet bestaan zonder financiële steun van buitenaf.
Jan Verhoef organiseert daarom op
zaterdag 14 maart een concert dat
haar weerga niet kent.
Muzikanten, voor velen bekend van
onder andere het EO programma
Nederland Zingt, zoals onder meer
André van Vliet (orgel), Jan Lenselink (piano), Arjan en Edith Post
(trompet) en l’Orchestra Particolare begeleiden het Holland Concert Choir tijdens het concert ‘Van
het oude naar het Nieuw Jeruzalem’.
Het koor en de muzikanten staan
onder de bezielende leiding van Jan
Verhoef. Kaarten voor het concert
zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij de leden van het Chr. Mannenkoor Immanuël, Boekhandel Mondria te Mijdrecht, Evangelische boekhandel ‘Kom en zie’ te Wilnis en
Drogisterij de Bree te Vinkeveen.
Aanvang concert 20.00 uur, kerk
open om 19.15 uur. Kaarten kosten 12,50 per stuk, inclusief koffie of
thee in de pauze. Voor meer informatie: www.cj-productions.nl

act. De geheel mooi aangeklede studio’s worden erbij betrokken;
In de lobby staan vele stands, rockband de Hucksters treden op in de
Big Apple Nightclub, er is een DJ
in DownTown Diner en je kunt een
gokje wagen in het net geopende
casino.” Volgens Cor zullen er nog
meer verrassingen zijn op de gezellige avond die gratis toegankelijk is
vanaf 21:00 uur. Slechts de kaartjes
van Fourtina zullen moeten worden
aangeschaft met een speciaal tarief
voor bezoekers van het event.
Informatie over prijzen en arran-

gementen kun je vinden op www.
crowntheateraalsmeer.nl of via medeorganisator Kirsten Verhoef van
Sylt Support. Je kunt je aanmelden
via www.pwr4men.nl en kans maken op gave prijzen zoals, door Tim
en Tom Coronel beschikbaar gestelde, kartarrangementen en een VIP
drift-experience op Circuit Zandvoort. Cor Millenaar tot slot: “Neem
gezellig een vriend, je vrouw/vriendin mee naar het theater en beleef
aansluitend samen dit unieke Fourtina meets PWR4men event. Wij maken er een topavond van!”

ik zeven dagen per week beschikbaar voor de familie. Men krijgt gewoon de sleutel, zodat u vierentwintig uur per dag nog bij uw dierbare
kunt zijn. Dat hoeft hier niet op afspraak. Er is een keuken waar koffie
en thee gezet kan worden, er staat
een koelkast en magnetron tot hun
beschikking. Een bezoek brengen
in alle intimiteit, daarin onderscheiden wij ons.” Uitvaartverzorging De
Witte Roos werkt samen met overige uitvaartcentra in de regio en alle wensen zijn bespreekbaar. Van
het uitzoeken van een uitvaartkist,
de verzorging van de overledene, tot
rouwbrieven, dankbetuigingen, advertenties, noodzakelijke formaliteiten, eventuele catering, afhandeling
van verzekeringspolissen, bloemstukken, volgauto’s of rouwvervoer
per koets, boot en zelfs uitvaartbus. Alles is mogelijk. Naast traditionele uitvaarten organiseert De Witte Roos tevens uitvaarten op ande-

re locaties. Francisca: “U hoeft niet
perse gebruik te maken van een
aula van de begraafplaats of het
crematorium. Het kan ook een afscheid zijn in vertrouwde omgeving.
Dat kunnen wij regelen.”

Stoere mannendingen
Op de vraag wat we nog meer kunnen verwachten tijdens het mannenevent PWR4men (spreek uit als;
Power for Men), antwoordt Cor Millenaar: “Nog veel meer stoere mannendingen, zoals off-road-, rally- en
driftauto’s, speedboten en powermachines. Ik heb natuurlijk een aantal
speciale Mercedessen staan, er komt
een Rib powerboot te staan, je kunt
de originele Dakar buggy van Tim
Coronel aanschouwen, Club Afrika
Reizen is aanwezig, 4WD Nederland
en SUP venture staan met een stand
en Grandprix radio is aanwezig met
BN-er Allard Kalff. Natuurlijk zullen
de pitspoezen niet ontbreken en we
zijn nog bezig met een bodypainting

Persoonlijk
Die persoonlijke betrokkenheid. Ik
begeleid hen door het gehele proces. Voor, tijdens, maar ook na het
afscheid. Men heeft gedurende de
uitvaartverzorging te maken met
slechts één contactpersoon en de
afscheidsruimtes in zowel Amstelveen als hier in Uithoorn stel

Laatste reis verzorgen
Francisca geeft alles om een uitvaart zo goed mogelijk te laten verlopen. “Mijn bedoeling is om mensen aan de hand te nemen en te begeleiden en waar nodig te adviseren en assisteren. Om mijn dienstverlening dag en nacht te kunnen
waarborgen doe ik dit tegenwoordig overigens samen met Anne-Jan
Jongbloed.” De Aalsmeerder AnneJan zit al jaren in de uitvaartbranche en werkt sinds kort als ZZPer mee in het bedrijf. “We zitten op
dezelfde golflengte.” Aldus AnneJan. En: “De persoonlijke aandacht
die ik aan onze klanten kan schenken en de bewegingsvrijheid die
ik hier bij De Witte Roos krijg, bevalt me uitstekend. Francisca geeft
mensen de ruimte voor wensen.” Er
zijn in de tien jaar van het bestaan
slechts positieve reacties. Zodoende kan De Witte Roos terugkijken
op mooie uitvaarten. Tot slot zegt
Francisca: “Verdriet doet natuurlijk
zeer, maar wij vinden dat je het met
een uitvaart niet alleen zwaar hoeft
te maken.
Het leven mag gevierd worden met
een lach en een traan. Door er meer
lucht en licht in te brengen lukt dat.
Een uitvaart verzorgen is voor mij
de ultieme manier van serviceverlening. Wat is er mooier dan iemand
de laatste eer te bewijzen door tot
in detail de laatste reis te verzorgen?” Uitvaartverzorging De Witte Roos is dag en nacht bereikbaar
op 06-24612180. Kijk voor meer informatie en adressen op www.uitvaartdewitteroos.nl

10 Nieuwe Meerbode

• 4 maart 2015

INFORMATIEF
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.

COLOFON
sinds 1888
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Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 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

Studiekeuze advies voor
jongeren
Regio - Rose-Marie Lucas van
Rooskleurig Coaching in Uithoorn
heeft als Noloc erkend loopbaanadviseur en sollicitatietrainer al vele mensen in de regio rond Amstelland en De Ronde Venen begeleid in en naar werk. Vanaf 1 maart
2015 is zij ook actief als studiekeuze coach voor jongeren. Een logische zet, want een studie is het begin van je loopbaan. Het is best lastig om op jeugdige leeftijd te kiezen voor een studie en te bedenken wat voor werk je later wilt gaan
doen. Een studiekeuze maken is iets
heel persoonlijks en is een belangrijke beslissing.
Het gaat om jouw toekomst. Rooskleurig Coaching helpt jou daar
graag persoonlijk bij. Rose-Marie
“Er is veel aanbod en alles lijkt even
boeiend te zijn. Om te weten welke studie of opleiding het beste bij
jou past, is het belangrijk om te weten wie je bent, wat je kunt, motiveert en wat je nou echt wilt. Samen
gaan we uitzoeken welke opleidingen hierop aansluiten. Daarna kijken we of het beeld dat je van een

opleiding hebt klopt met de werkelijkheid, zodat je verzekerd bent van
een bewuste, weloverwogen studiekeuze en gemotiveerd bent om te
gaan studeren”. Zeker weten dat dit
is wat je wilt en er vol voor gaan, geven je toekomstperspectief. Het studiekeuze traject duurt circa 4 tot 6
weken en bestaat uit 4 gesprekken van 90 minuten. Het is geschikt
voor scholieren in de bovenbouw
VMBO|Havo of VWO, studenten bij
wie de huidige opleiding niet bevalt
en willen switchen, afgestudeerde
MBO’ers die naar het HBO willen,
afgestudeerde HBO’ers die een universitaire studie willen volgen, HBO
en WO studenten die moeite hebben met het kiezen van hun Master
of mensen die een periode gewerkt
of gereisd hebben en weer een studie willen oppakken.
Introductie prijs is 300,00 excl. btw
incl. toegang tot keuzegids.org en
begeleidingsmateriaal. Deze actie
loopt van 1 maart t|m 31 augustus
2015. Meer informatie vind je op de
vernieuwde website www.rooskleurigcoaching.nl of bel 06-53135015.

De Ronde Venen - Zaterdag 7
maart om 19.00 uur, zal er in de R.K.
Johannes de Doper kerk Driehuisplein 3 te mijdrecht de allereerste
ZaaZ viering door koor Progression gehouden worden. Een Zaterdag
Avond AnderZ viering is een viering,
die zoals de naam al zegt anders
in elkaar steekt dan dat u gewend
bent. Er is voor het thema “Wie ben
ik? ” gekozen. Want wie ben je, als je
opeens je baan verliest.. Of wie ben
je als je altijd tegen iedereen zegt
dat het goed met je gaat maar het
eigenlijk helemaal niet goed gaat.

Zo kunnen we allemaal wel voorbeelden noemen.
Samen met pastor Jos van Os zijn
de voorbereidingen gedaan. Jos zal
ook zijn steentje bijdragen in de viering. Het koor zal bekende nummers
zingen waarbij van harte meegezongen kan worden. Na de viering
wordt er achter in de kerk met elkaar koffie en/of thee drinken gedronken. Een ieder wordt hierbij van
harte uitgenodigd om deze ZaaZ
bij te wonen. Misschien voor u een
goede reden om deze mooie kerk
binnen te stappen.

Vinkeveen - Is werken als vrijwilliger iets voor u? Wij zijn op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Uw taken
bestaan onder andere uit het assisteren en wegwijs maken van de
klanten, het opruimen van teruggebrachte materialen en het controleren van de kasten op foutgeplaatste materialen. U werkt wekelijks in een klein team van vrijwillige medewerkers onder leiding van
een bibliothecaris. Vindt u het prettig om met klanten te werken, bent
u precies en vindt u opruimen geen
straf? Reageer dan snel op deze oproep! In een kennismakingsgesprek
zal verteld worden wat het werk inhoudt, wat er verwacht wordt en wat
er tegenover staat. Aan het werken
in de Bibliotheek zitten een aantal
voordelen. Je ontmoet veel mensen,
werkt met de nieuwste boeken en
films, raakt bekend met allerlei onderwerpen en krijgt een gratis Bibliotheekabonnement. Het is werk
waar je voldoening en waardering
voor terug krijgt. Wilt u daar één van
zijn? Neem dan contact op met de
bibliothecaris tijdens de openingstijden of stuur een e-mail.
Voor de Bibliotheek Abcoude naar
abcoude@bibliotheekavv.nl
Voor de Bibliotheek Vinkeveen naar
vinkeveen@bibliotheekavv.nl

Geslaagd project in ecuador
Onze stichting heeft een aantal
projecten in Ecuador financieel
ondersteund, een landbouwproject in Otavalo en twee kinderdagverblijven. Uit de nieuwsbrief
van de partnerorganisatie Ecassef volgt hierna een stukje tekst
over ‘Casita de Caramelo’, het
Snoepjeshuis. Daaruit blijkt hoe
blij iedereen is met onze steun.

Open Huis bij
het Johannes
Hospitium
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kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Eerste Zaaz viering koor Progression

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Wilnis - Op zaterdag 7 maart a.s.
van 11.00 – 13.00 uur staat de deur
van het Johannes Hospitium De
Ronde Venen weer open voor belangstellenden. In het ‘Buurhuis’,
gelegen naast het hospice, Vossestaart 2 in Wilnis, zullen medewerkers en vrijwilligers u, onder het
genot van een kopje koffie, graag
informatie geven over de organisatie, de opnamecriteria, de zorg aan
bewoners en het vrijwilligerswerk.
Op dit moment zijn er diverse plaatsen voor vrijwilligers. Er is foldermateriaal aanwezig en indien gewenst
is een rondleiding in ons pas verbouwde hospice mogelijk.
Wij nodigen iedereen graag uit eens
een kijkje te komen nemen in ons
huis, in het hart van de Ronde Venen. Kijk ook op onze website www.
johanneshospitium.nl of vraag nadere inlichtingen via info@johanneshospitium.nl

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Rommelmarkt voor
kindertehuis in Roemenië
Wilnis - Op zaterdag 2 mei 2015
zal vanaf 9.30 uur de 41e Wilnisse
Rommelmarkt plaatsvinden in Wilnis-Dorp. De opbrengst van dit jaar
is bestemd voor het kindertehuis in
Adob, Roemenië. Het kindertehuis
valt onder de Roemeense vereniging
Kerub, welke tot doel heeft om kinderen van het platteland in Roemenië - in de streek Transsilvanië - de
mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen en te bekwamen. Het dorp
Adob is een afgelegen dorp dat 44
kilometer van Tirgu-Mures gelegen.
Dagelijks rijdt tussen de hoofdweg
(Makfalva) en het dorp Adob een
schoolbus. Het dorp is niet dichtbevolkt, maar steeds meer toeristen
kopen in dit dorp een huis en verbouwen die tot vakantieverblijf.
Het kindertehuis
Het kindertehuis zal worden gebruikt om ongeveer 30 kinderen een
mogelijkheid te bieden. De kinderen krijgen onderdak, voedsel, onderwijs en begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling aangeboden.
Ook leren ze het land bewerken en
dieren te verzorgen. De dorpelingen
en de kinderen kunnen elkaar in vele dingen helpen. De ervaring is dat
de mensen uit de dorpen vaak zeer
positief en goede helpende handen
kunnen zijn. De kinderen leren hoe
ze het beste kunnen tuinieren en de

dieren onderhouden. Daar tegenover kunnen deze kinderen weer leven in dit verouderende dorpje blazen. In dit tehuis hopen ze de kinderen te leren hoe je eenvoudig kunt
leven van al de goederen die de natuur geeft. Zodat ze later misschien
wel kunnen werken in het boerenleven.
Doel
Achter het hoofdgebouw staat een
vervallen ruimte die gebruikt gaat
worden als eetkeuken en waar toiletten moeten plaatsvinden. Om deze eetkeuken en toiletten te realiseren is een hoop geld. Deze ruimte is
nu namelijk in slechte staat en kan
hierdoor nog niet gebruikt worden.
We hopen door middel van de Rommelmarkt genoeg geld te kunnen
ophalen om dit gedeelte voor onze
rekening te nemen. Om dit te realiseren hebben we uw spullen nodig!
Iedere dinsdagavond tot en met eind
april is er een sorteeravond. Heeft u
nog overbodige bruikbare spullen
thuis, spullen die u niet gebruikt?
Breng ze dan naar familie Meijers
op de Mijdrechtse Dwarsweg 19 te
Wilnis. Ook is het mogelijk om uw
spullen door ons op te laten halen.
Dit kan u aangeven via de site www.
rommelmarktwilnis.nl of door te bellen naar 06-29919175 tussen 18.00
en 20.00 (dit alles niet op zondag).

‘Het Snoepjeshuis’ in Otavalo
Hartelijk dank aan de organisatie OntwikkelingsSamenwerking
De Ronde Venen, die dit project
mogelijk maakte. De kleintjes van
het Snoepjeshuis brengen nu
hun dag door in een mooi, knus
en hygiënisch kinderdagverblijf.
De keuken is er helemaal geïnstalleerd, de peuters en kleuters
hebben meubeltjes op maat, er
is een grote voorraad didactisch
materiaal aangekocht, de gebouwen zijn zowel binnen als buiten netjes geschilderd, ... de lijst
is heel lang van alles wat er verwezenlijkt werd in de tijdspanne
van één jaar. De ouders en het

personeel van het Snoepjeshuis
zijn Ecassef zijn de Nederlandse sponsors uitermate dankbaar
voor dit prachtige resultaat.
De kinderen in het Snoepjeshuis
krijgen een warme maaltijd met
verse producten uit de streek,
zodat ze gezond groot groeien.
Dankzij het landbouwproject, dat
begon als strijd tegen de ondervoeding, is ook de kwaliteit van
het voedsel verbeterd. We zijn
trots op dit project en blij met de
reacties uit Ecuador.
Ria Waal

27 juni 2015

Nieuwe Kia Rio in de
showrooms
Regio - Kia Motors Nederland introduceert de nieuwe Kia Rio. De
Rio is al leverbaar vanaf 13.995,-.
Het is inmiddels een traditie geworden dat Kia een opvallende, speciale uitvoering uitbrengt van ieder nieuw model, een First Edition.
De Rio vormt daarop geen uitzondering en voor de snelle beslissers
komt er dan ook de speciale Kia Rio
First Edition.
Belangrijk kenmerk van de Rio is
zijn moderne en sportieve design.
Die uitstraling wordt met de nieuwe
Rio nog eens verder versterkt.
Aan de buitenzijde valt de vernieuwde Rio op door de tigernose grille, de gewijzigde voorbumper met mistlampen en de in een
diffuser-look uitgevoerde achterbumper. Het interieur is op diverse
aspecten vernieuwd waardoor het
moderner oogt en de kwaliteitsbeleving is vergroot. Wijzigingen zijn
terug te vinden in de middenconsole, uitgevoerd in hoogglans pianolak in combinatie met mat chromen accenten, in de stoelbekleding
en in de multimedia systemen. De
middenconsole is moderner vormgegeven rond het audiosysteem en
het nieuwe 7” navigatiesysteem met
achteruitrijcamera. Het navigatiesysteem is optioneel voor de Dynamic

-Line en standaard voor de ExecutiveLine. Voor diegene die prijsstellen
op een vijfdeurs versie heeft Kia ook
goed nieuws. Met ingang van de
nieuwe versie verlaagt Kia de meerprijs met 300,- naar 500,-.
First Edition
De introductie van de nieuwe Rio
wordt opgeluisterd met de tijdelijke beschikbaarheid van de aantrekkelijke First Edition, die gelijk is aan
de DynamicLine uitvoering en daarbovenop voor een geringe meerprijs
van slechts 495,- wordt voorzien
van een set 17” lichtmetalen velgen
(205/45 R17) ter waarde van 1.499,-.
Het klantvoordeel is hiermee ruim
1.000,-. De nieuwe Kia Rio vindt u
in de showroom van Kia Van Kouwen aan de Robijnlaan 2b in Hoofddorp en de Klokkenbergweg 15 in
Amsterdam Zuidoost.
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Paddegat III, uw veerpont
voor deze week

Atalante Dames 2 pakt
punten van de nummer 3

Uithoorn/Amstelhoek - Omdat
de Prinses Irenebrug vanaf 2 maart
een grote onderhoudsbeurt van een
maand door Dura Vermeer ondergaat en de brug in elk geval een
week lang ook voor voetgangers en
fietsers gesloten is, is er deze week
tot en met zondag 8 maart van 6 uur
’s morgens tot 23.00 uur ’s avonds
een veerdienst ingesteld. De veerpont Paddegat III van de firma Van
Leersum Maritiem B.V. uit Woubrugge zorgt voor een veilige ‘heen en
weer’ vanaf het oude brughoofd aan
de Mennonietenbuurt (bij de brug)
naar de boodschappensteiger bij de
Schans. Op het oude bruggenhoofd
mogen gedurende die tijd geen auto’s geparkeerd worden. De Paddegat III is 12.50 meter lang en 3.90
m breed. De boot kan maximaal 50
passagiers vervoeren. Maar dat is
zonder fietsen en/of brommers. Als
die ook aan boord gaan is de personencapaciteit natuurlijk minder.
Van Leersum heeft een vloot van
werkschepen, pontveren en zelfs
een traditionele partyboot in de verhuur. Alle schepen zijn gekeurd en

Vinkeveen – Zaterdag 28 februari speelde de tweede damesequipe
van Atalante (nr 11) tegen US dames 5 (nr 3) in een mooie nieuwe
hal de Amstelcampus in Amsterdam. Een absolute aanwinst daar
ten opzichte van de oude Wibauthal,
op de hoge parkeertarieven na dan.
Astrid (wintersport) en Saskia (verbouwing huis) waren verhinderd,
maar gelukkig wilden Mirjam en
Nancy het team versterken. En ook
nog met een jarige Joke in de gelederen, het kon niet op!
Na een imponerend inslaan van de
lange US meiden, waardoor direct
duidelijk werd waarom ze in de top
3 staan, begon die thuisploeg voortvarend. Atalante keek al vrij snel tegen een 0-6 achterstand aan. Maar
als een diesel kwam Atalante op
gang. US maakte de veldverdediging erg klein, waardoor de hoeken
achterin open kwamen te liggen en
de Vinkeveense dames maakten
daar goed gebruik van met bekeken
geplaatste ballen. Atalante kwam
langs zij en lange tijd ging het gelijk op. In de slotfase trok lang US,
vooral blokkerend, aan het langste
eind, niet geheel ondanks een paar
dubieuze beslissingen in het voordeel van Amsterdam. Hoezo pannenkoek?
In het tweede bedrijf maakte Nancy haar entree, en zette gelijk haar
beach techniek in om de hoeken
te bestoken. Net als de vorige set
speelde Atalante gedegen spel. Dit
keer meteen vanaf het begin goed
gestart en geen in te halen voorsprong van US. Slimme midden

gecertificeerd en de bemanning is
gediplomeerd. Van Leersum wordt
vaak gevraagd om bij renovatie en
onderhoud van bruggen het overzetten van het voet/fiets- en brommerverkeer te verzorgen. Het bedrijf
wordt daarvoor ingehuurd. Maar
ook bij evenementen zijn de boten
beschikbaar. In de afgelopen 18 jaar
heeft Van Leersum diensten verzorgd voor onder andere Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-Holland
en Noord- Holland, Dura Vermeer,
Bam Infra, Knook Staal Constructie,
Biggelaar Aannemers, Feijenoord
BV, Hollandia BV, Brandbase Events,
Rabobank, de gemeenten Kaag en
Braassem, Alphen aan den Rijn,
Rijnwoude, Boskoop en Leidschendam-Voorburg. Als de onderhoudswerkzaamheden volgens plan verlopen kunnen voetgangers en (brom)
fietsers vanaf 9 maart de brug wel
weer gebruiken om de Amstel over
te steken. Het gemotoriseerde verkeer kan dat pas vanaf 30 maart. Die
moeten tot aan dat tijdstip omrijden
via de N201 en het Amstel aquaduct
c.q. Vrouwenakker.

Waterwolftunnel dicht
wegens onderhoud
Aalsmeer - Regio. Behalve dat de
Prinses Irenebrug over de Amstel
in Uithoorn voor een onderhoudsbeurt deze maand gesloten is voor
het verkeer, zijn er in deze periode ook onderhoudswerkzaamheden in de Waterwolftunnel gepland.
Dat gebeurt in de nacht van 13 op
14 maart (tussen 21.00 uur en 06.00
uur) en de nacht van 14 op 15 maart
(tussen 21.00 uur en 06.00 uur). Gelukkig op ‘minder drukke tijdstippen’. Door de afsluiting kan het verkeer geen gebruik maken van het
N201-tracé tussen de Legmeerdijk
in Aalsmeer en de aansluiting met
de Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer vice versa. Met behulp
van borden worden omleidingsroutes aangegeven. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van de ‘oude’
N196. Het verkeer kan wel gebruik
maken van het Amstel aquaduct en
wordt dan omgeleid via Uithoorn
en Aalsmeer v.v. Voor een zo hoog
mogelijke veiligheid, beschikbaarheid en doorstroming is het nood-

zakelijk dat de Waterwolftunnel regelmatig wordt onderhouden. Deels
kan dit onderhoud plaatsvinden terwijl de Waterwolftunnel open is voor
verkeer. Anderzijds, 3 keer per jaar,
dient de tunnel te worden afgesloten voor het verkeer zodat de veiligheid van de weggebruiker en
het onderhoudspersoneel gewaarborgd is. Tijdens deze tunnelsluitingen moet het verkeer dus gebruikmaken van de daarvoor aanwezige
omleidingsroutes.

Landelijk Jeugdklassentoernooi Tafeltennis

Daarnaast merk je dat een aantal
tegenstanders veel gehaaider zijn
en de hele trukendoos opentrekken om de partij te winnen. Zo zag
ik dat in een 5e game bij 10-9 achterstand opeens de veters opnieuw
moesten worden gestrikt, terwijl ze
al goed gestrikt waren. Of er werd
er meerdere keren nadat het punt

eigenlijk al gemaakt was een Letbal
geroepen, terwijl het geen let was.
Of werd er zo geserveerd dat de tegenstander de bal tijdens de service niet kan zien. Tijdens het NK
zou het een gele kaart opleveren.
De scheidsrechter (één van de spelers uit het poeltje) weet in deze gevallen vaak ook niet wat hij/zij hiertegen moet doen en bezwaar maken levert weinig tot niets op. De
uitslagen van de door ons gespeelde wedstrijden vielen aan onze kant
een beetje tegen, geen van de spelers overleefde de 8-kampen. Alleen
de eerste 2 spelers gingen door
naar de afvalronde. Als cadeautje
kregen alle spelers nog een mooie
handdoek van één van de sponsoren van de NTTB.

Atalante niet meer te boven. Ook
nu weer een vroege achterstand
door eigen foutjes in pass en aanval. Met een aangepaste opstelling,
Leroy door het midden, Frans in de
diagonaal, was er bij 15-10 eindelijk weer eens een goede combinatieaanval. Dat gaf weer even moed

en Bas serveerde de gasten terug
in de set, 16-16. In deze fase werd
er goed verdedigd en leek het heilige vuur een beetje terug. Een killblock op Leroy brak echter het laatste stukje weerstand waardoor Unicornus met 25-19 een simpele 3-1
zege kon pakken.

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag werd voor de 8e keer het
Jeugdklassentoernooi tijdens het
Nederlands Kampioenschap Tafeltennis in Zwolle gehouden. Aan dit
toernooi doen uit elk van de 5 hoogste klassen de beste 4 spelers per
regio van heel Nederland mee. Door
de goede resultaten van afgelopen
najaar, mocht Veenland uit Wilnis
hier voor het eerst aan meedoen. In
eerste instantie met 2 spelers. Maar
daar aangekomen mocht ook onze
3e man nog invallen, waardoor het
hele eerste team (Denise, Martijn en
Victor) aan de slag mocht. Elke speler van Afdeling Midden kreeg een

shirt om in te spelen, zodat we als
afdeling goed zichtbaar waren.
De dag begon al vroeg, om 7:45
vertrokken we met 2 auto’s vanuit De Ronde Venen. De 3e speler (en auto) was met familie i.v.m.
de voorjaarsvakantie al wat meer in
de buurt. In de zaal aangekomen
was het wel even wennen. Eén grote zaal, met daarin 40 tafeltennistafels opgesteld! Er werd waar mogelijk gespeeld in 8-kampen. Dit betekend dat er in theorie 320 tafeltennissers aanwezig waren. Mochten we ooit weer mee mogen doen,
dan is het aan te raden om vooraf
meer toernooien te spelen om aan

Accu raakt leeg bij
Atalante heren 1
Vinkeveen - De (te) krappe selectie
gaat zijn tol eisen, zo lijkt het na de
derde 3-1 nederlaag op rij. De wedstrijd tegen Unicornus in Bunschoten-Spakenburg was eigenlijk een
kopie van de laatste wedstrijd tegen
Prima Donna Huizen. Weer kwamen
de Vinkeveners furieus uit de startblokken, maar na de gewonnen eerste set lukte er vrijwel niets meer. De
opening was wederom met een perfect uitgevoerde staffel, door Iwan
binnengeslagen. Toen daarna ook
de pass goed bleef lopen en de service scherp was, liep Atalante via
6-11 simpel uit naar 13-17. De jeugdige Remco (normaal zijn wedstrijden spelend in heren 5 in de vierde klasse!) draaide in deze fase uitstekend mee, zowel in de pass als
de aanval. Unicornus gaf echter niet
op, maar na een killblock van Iwan
en twee slimme plaatsballen van
Jeroen was het pleit toch snel beslecht, 20-25. Ondanks de waarschuwingen vooraf, begon de tweede set toch weer wat minder geconcentreerd. Door kleine foutjes
en wat pech keek Atalante al snel

tegen een 8-3 achterstand aan. En
time-out bracht de spirit weer een
beetje terug (10-8), maar de aansluiting kon niet meer worden gevonden. Ook omdat Unicornus zijn
kansen rook om revanche te nemen
op de eerdere 4-0 nederlaag in Vinkeveen. Wat Atalante via onder andere Bas en Leroy ook probeerde,
de thuisploeg pakte bijna alles van
de grond en de moed zakte Atalante een beetje in de schoenen, 20-12.
Aan het eind van de set konden de
gasten door hard werken van Erik
en Bas de schade nog beperkt houden, maar de set ging verloren, 2510. De derde set verliep volgens
eenzelfde scenario. Een vlotte achterstand, die gedurende de rest van
de set niet meer goedgemaakt kon
worden. Atalante speelde niet eens
heel slecht, maar Unicornius -dat
anders dan de Vinkeveners de laatste wedstrijden juist wèl goed op
dreef is - greep zijn prooi vast en liet
deze niet meer los. Bij 15-10 knakte
er iets bij Atalante waarna de thuisploeg probleemloos naar 25-14 kon
uitlopen. Deze teleurstelling kwam

zo een massa spektakel te wennen.
Het spelen op zo een groot toernooi
is heel wat anders dan de reguliere competitie. De tegenstanders zijn
onbekend, je speelt individueel en
last-but-not-least… de ballen vliegen letterlijk de hele dag om je oren.

Hertha F3 gaat door in
KNVB beker toernooi
Vinkeveen - De tegenstander voor
deze wedstrijd was de F2 van ’s Graveland, dat in de vorige ronde na
strafschoppen Hertha F2 had uitgeschakeld. De ietwat grotere tegenstanders begonnen een weg te
zoeken richting de goal. De straffe
wind speelde een grote rol. ’s Graveland probeerde met lange ballen
de spitsen aan het werk te zetten.
Hier kon Hertha een paar goede uitbraken via Kick, Bram en Mats tegenover stellen. Tijdens de rust konden de jongens even op adem komen. De tweede helft trapte Hertha af en ging er vol tegenaan. Het
spel speelde zich veelal af op de
helft van ’s Graveland, maar Hertha speelde nog slordig voor het

CSW F4M Mascotte bij Ajax-vrouwen
Wilnis - De meiden van F4M van
CSW waren uitgenodigd om bij een
wedstrijd van de Ajax vrouwen aanwezig te zijn.
Zaterdag 28 februari was het zover.
Bij de wedstrijd Ajax-Oud-Heverlee Leuven mochten de meiden als
mascotte van Oud-Heverlee Leuven het veld opkomen. Vooraf in de
kleedkamers mochten ze vragen
stellen aan de voetbalsters. Ze kwamen in een speciaal tenue op, aan
de hand van de Belgische voetbalsters.
Onder luid applaus van de supporters begon de wedstrijd. Het werd
3-0 voor Ajax. Hoewel het erg koud
was, bleven de meiden van CSW tot

het einde geboeid naar de wedstrijd
kijken. Na afloop werden er door de
Ajax vrouwen 18 voetballen het publiek ingeschoten. Een paar meiden

Op geruchten als zou de Prinses
Irenebrug in het onderhoudsweekend van de Waterwolftunnel ‘korte
tijd’ open zijn voor het verkeer, konden bij navraag zowel de gemeente als de Provincie geen bevestigend
antwoord op geven. Rekent u er dus
maar op dat de brug gewoon afgesloten blijft voor het (gemotoriseerde) verkeer en dat de aangegeven
omleidingsroutes in de avond- en
nachtelijke uren vooralsnog gevolgd
moeten worden.

van CSW hadden het geluk om een
bal te bemachtigen. De Ajax vrouwen waren daarna nog beschikbaar
voor het uitdelen van handteke-

doel. Bij een sporadische uitval
van ’s Graveland stond de invallende keeper Rens op zijn post Hertha kreeg steeds meer de overhand
en uiteindelijk was daar Tom die na
een mooie aanval, over verschillende spelers, de bal het goal in poeierde, 1-0. De jongens van Hertha bleven alert en hadden de drive om er
nog wat te scoren.
Er waren ook dit keer meerdere kansen die nèt niet benut werden. In de
laatste minuut van de wedstrijd wist
Kièro de bal aan te nemen en met
een mooi schot de 2-0 te scoren.
Hertha F3 heeft de volgende ronde
van de KNVB beker bereikt. Een hele mooie prestatie voor het eerstejaars F- team.
ningen op de speciale kaart die de
meiden van CSW, met andere leuke
Ajax spulletjes, hadden gekregen.
Ook de voetballen werden gesigneerd. Het was een zeer geslaagde
avond en het gaf nieuwe inspiratie
voor de volgende wedstrijd.

prikballen afgewisseld met de nog
steeds prima scorende hoekballen,
wat lekkere smashes, verder goed
serveerwerk en daar stond setwinst
op het telbord: 19-25.
Set drie was compleet anders, US
nam het heft in handen. De opstelling was enigszins aangepast zodat de hoeken beter bezet waren en
Atalante had veel moeite de bal op
de grond te krijgen. Een ruim verlies, 25-10.
Vakantieganger Malou kwam in de
gelederen voor een moe gestreden,
maar puik spelende Mirjam. Net als
in het tweede bedrijf deed een wisseling van de wacht goed. Het gaf
een omslag in het spel. Dit keer was
het weer Atalante die de dienst uitmaakte, mede aangevoerd door
Marjan die met haar serve en aanval veel punten binnen haalde. US
kwam echter puntje voor puntje
dichterbij, de 8 punten voorsprong
werd steeds kleiner.. Gelukkig haalden de Vinkeveense dames als eerste de finish! 24-26.
De vijfde set moest er aan te pas komen. Helaas kon de groengele gastploeg het spel niet vasthouden. Met
een sterke service reeks en hun
goede aanval haalde US de laatste
set vrij eenvoudig binnen, 15-7. Ondanks het grote verschil op de ranglijst hebben de dames goed tegenstand geboden en mooi weer wat
puntjes binnen gesprokkeld. Veilig
staan de dames echter niet met nog
slechts 5 wedstrijden te gaan. Vrijdag 6 maart speelt het team in De
Boei tegen de nummer 7.

Succevolle voetbal clinic
voor de Hertha meiden
Vinkeveen - Afgelopen zondag 1
maart verzamelden maar liefst 50
meiden uit verschillende teams van
Hertha om af te reizen naar Vleuten om daar de voetbalclinic van de
Utrechtse Vrouwen Voetbal Academie te gaan doen. Bij de evaluatie
van de trainers van de UVVA kwamen er al een paar punten duidelijk
naar voren. Alle meiden van Hertha waren leergierig, coachbaar, en
hadden allemaal een zeer goede instelling. Ook de meegereisde trai-

ner, leiders en ouders waren erg onder de indruk van deze bijzondere clinic. Hertha is nu al een paar
jaar goed op weg en heeft de intentie om deze tak van sport verder te
ontwikkelen. Buiten de meiden die
gewoon gezellig een balletje willen
trappen is er ook ruimte voor speelsters die op een hoger platform willen gaan sporten. Voor het komend
seizoen kan je je nu al aanmelden
als je ook bij Hertha wil gaan voetballen.

Atlantis E2 sluit seizoen
spetterend af
Mijdrecht - Zaterdag 28 februari speelde Atlantis E2 tegen Velocitas E1. Ze moesten de laatste wedstrijd helaas doen zonder coach Jelle van Wermeskerken, maar medecoach Aisha Keijman ging ervan uit
dat de kinderen het zelfs zonder Jelle top zouden doen!
De wedstrijd in Leiderdorp begon
om 09:30 met in de basis bij Atlantis: Robin van der Molen, Steijn
Rietveld, Maura Bos en Lotte Gortenmulder. En Femke van der Molen, die inviel voor Denise Veenboer, begon aan de kant om de rest
aan te moedigen. De wedstrijd begon wat moeizaam dus daar maakte Velocitas gebruik van en scoor-

de 1-0 na 5 minuten. Maar al snel
scoorde Atlantis 3 doelpunten, allemaal mooie afstandsschoten. Net
voor de rust maakte de tegenstander het nog 3-3. Aisha was al tevreden over de eerste helft en haar advies was dit doorzetten en dat deden ze. Er werden goede aanvallen
neergezet en naar elkaars kansen
gekeken. Al snel stond het opeens
4-8 voor Atlantis. Het werd alleen
maar beter want de toeschouwers,
coach en spelers gingen uit hun dak
toen de scheidsrechter affloot en
het scorebord een stand van 5-11
liet zien. En dat voelde voor het hele team als een goede afsluiting van
het binnenseizoen!
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The Dance Gathering
De Ronde Venen

ME1 speelster Renee Landman is pupil van de week

De Ronde Venen - Op 22 maart
2015 vindt de eerste Dance Gathering De Ronde Venen plaats, met
topdocenten voor élke workshop én
elke dansstijl. Vier fantastische docenten zijn uitgenodigd om die zondag in De Ronde Venen workshops
te geven. The Dance Gathering wil
dé dag zijn in het jaar waarop dansend De Ronde Venen elkaar ontmoet, gezamenlijk luncht, samen
workshops volgt, elkaars danservaringen deelt en vooral veel samen danst. Leerlingen en docenten van de verschillende dansscholen in de gemeente De Ronde Venen ontmoeten elkaar en werken
samen. De laatste ontwikkelingen
worden besproken en er wordt een
creatieve dialoog aangegaan met
bekende professionals uit het veld.
The Dance Gathering De Ronde Venen is geïnitieerd en gefinancierd
door Stichting Kunst Rond de Venen en is georganiseerd in samenwerking met Balletschool Abcoude,
Build Ya Skillz en Jazz en Showballet Nicole. Het concept is overgenomen van het Centrum Amateurkunst Flevoland. Iedereen vanaf 9
jaar kan meedoen met deze Dance
Gathering. Groepen worden zoveel
mogelijk ingedeeld naar leeftijd en
naar niveau. Hoe de groepsindeling
er uit gaat zien is afhankelijk van de
inschrijvingen. Op zondag 22 maart
krijg iedereen zijn of haar rooster eigen workshoprooster. Er zijn dansworkshops in vier disciplines:

Mijdrecht - Renee is 9 jaar en vanaf de Champions league trots lid van
Argon. Na haar eerste seizoen onder de bezielende leiding van Michiel van Aken werd het tijd voor
een klasse hoger.
ME1 werd haar stap omhoog en na
een prachtige eerste seizoenshelft
is Renee samen met haar teamgenootjes volop bezig om een mooie
plek te behalen in de ranglijst (liefst
bovenaan natuurlijk).
Renee is qua speelster een type Jan
Wouters, nooit opgeven en altijd bereid een stapje meer te doen. Ze is
niet het grootste voetbaltalent maar

Klassiek Ballet door Henna Lee:
Danseres Henna Lee behoort tot
de absolute top van de Nederlands
dans. Zij volgde haar opleiding bij
de Nationale Balletacademie in
Amsterdam en begon in 1993 haar
danscarrière bij Scapino Ballet Rotterdam. Na 10 jaar Scapino, begon
zij in 2003 aan haar freelance carrière. Daarnaast is zij als docent klassieke les verbonden aan de dansacademie van Rotterdam.
In 2007 is Henna Lee genomineerd
voor de Nederlandse dansprijs De
Zwaan.
Modern door Anna
Maria Suijkerbuijk
Anna Maria heeft gestudeerd aan
de ARTEZ Dansacademie. Na haar
deelname aan het eerste seizoen
van So You Think You Can Dance,
waar zij in de finale stond, is zij te
zien geweest in Footloose, The Ultimate Dance Battle en in producties van dansgezelschap ISH. In de

afgelopen jaren heeft Anna zich van
danseres ontwikkeld tot een choreografe met een eigen danstaal
en visie. Na twee theater producties (‘Three’ en ‘ID-ENTITY) presenteert Anna als nieuwe maker, onder de vleugels van ISH ‘The Gate’.
Een rode draad in de moderne lessen van Anna is verhaal, gevoel en
muzikaliteit.
Jazz door Uri Eugenio
Uri is een freelance danser, docent
en choreograaf. Hij heeft gedanst
voor o.a. Scapino Ballet Rotterdam,
voor Nanine Linning, David Middendorp en momenteel voor Leine Roebana. Van 28 maart t/m 26 mei is
hij te zien in hun nieuwe dansvoorstelling “Snow in June” te zien. Verder was hij ook te zien in diverse tv
programma’s waaronder Dancing
Queen en So You Think You Can
Dance. Uri was genomineerd voor
de Zwaan “meest indrukwekkende dansprestatie 2014” voor zijn rol
in “Smell of Bliss”. In zijn workshops
heeft Uri veel aandacht voor muzikaliteit en voor het uitbreiden van
bewegingsvocabulaire. Voor meer
zie urieu.com
Hiphop door Herrold Anakotta:
Meer informatie volgt, maar kijk al
vast op internet!
De workshops worden op de
volgende locaties gegeven:
- Kunst Rond de Venen, Wagenmaker 99, 3648 KV Wilnis
- Jazz en Showballet Nicole, Groot
Mijdrechtstraat 2, 3641 RW
Mijdrecht
- Build Ya Skillz, Rendementsweg
20, 3641 SL Mijdrecht
Inschrijven
Je schrijft je in voor de hele dag en
je kunt daarbij je voorkeur aangeven
voor twee verschillende workshops.
Voor de derde workshop word je ingedeeld. De kosten van deelname
zijn 15,00 voor de hele dag, dus voor
deelname aan drie workshops en
een lunch.
Je schrijft je in bij jouw dansdocent
en aan haar betaal je de 15,00. Als je
betaald hebt is je inschrijving rond.
Voor alle workshops geldt dat er een
maximum aantal deelnemers afgesproken is, dus wacht niet te lang
met inschrijven voor deze dag, want
vol is vol! Inschrijven kan t/m vrijdag
13 maart via je eigen dansschool of
via admin@kunstronddevenen.nl

Argon in tweede helft
langs Zeewolde
Mijdrecht - De eerste helft tegen
Zeewolde bleef doelpuntloos, Argon
speelde moeizaam en kreeg wel een
paar kansjes maar het was allemaal
net niet. Ook Zeewolde kon het Argondoelman Romero Antonioli niet
moeilijk maken. Pas in het vervolg scoorde Argon na tien minuten het bevrijdende doelpunt en met
nog een half uur te gaan viel Argon’s tweede doelpunt zodat er bij
het eindsignaal van scheidsrechter
Korbee een 2-0 stand op het bord
stond. Ook de gehele kopgroep
morste geen punten zodat de stand
bovenin onveranderd bleef.
De eerste was rommelig, het overspelen naar de blauwen was moeizaam en Argon kreeg sporadisch
echte mogelijkheden om de score te openen. Eerst was er wel een
mogelijkheid voor Zeewolde speler Hessel Korhuis maar die werd
verprutst. Daarna en tweetal acties
van Epi Kraemer maar zijn voorzetten hobbelden onaangeroerd voor
het doel langs. Een schot van Ilias el
Mazouji werd een prooi voor doelman Martin van Barneveld en een
omhaal van Bas Pel ging naast. Vlak
voor rust was er nog een mogelijkheid van Epi Kraemer maar de sluit-

post van Zeewolde stond op de goede plaats.
Snel doelpunt
In het vervolg viel er al snel het eerste doelpunt voor Argon, een voorzet van Bas Pel werd vervolgens
maar net aangetikt door Ilias el Mazouji en de bal verdween in de uiterste hoek, net op de plaats waar de
doelman niet stond 1-0. Even daarvoor ging Coker alleen op Antonioli af maar zijn schot ging ver naast.
Met nog een half uur te spelen viel
de 2-0 voor Argon, een mooie aanval via veel schijven door het midden werd door Ian van Otterlo beheerst afgerond. Daarna zagen Epi
Kraemer mistasten en ging keeper Van Barneveld gestrekt naar de
hoek bij een inzet van Soner Gedik. Ook Bas Pel vond de doelman
op zijn weg en Lorenzo Zorn mikte
te hoog. Zeewolde kreeg in de slotfase een tweetal vrije trappen maar
de ene leverde niets op en de andere was een schot van Van Scherrenburg die door Romero Antonioli gevangen. Een verdiende overwinning voor Argon dat aanstaande zaterdag op bezoek moet bij koploper
Veensche Boys.
Foto: sportinbeeld.com

De Schans ongenaakbaar
De Roinde Venen - Afgelopen
week stond de topper in de 1e divisie, nummer 1 tegen nummer 2,
op het programma, daarover verderop meer want als eerste moet
de wedstrijd en team van de week
genoemd worden. De Schans/Lutis
ventilatietechniek was, tegen DIO,
in topvorm. De langste partij was in
25 beurten (Donny Beets) daarna
kwam Piet Stokhof met 19 beurten,
Henk Doornekamp met 18 beurten en als laatste John Beets met
16 beurten en van John ook nog
eens de hoogste serie van de week
(45 caramboles en 40,91%). Dan zet
je individueel en als team een hele
knappe prestatie neer!
De Springbok 1 ontving koploper
de Merel/Heerenlux 3. Wilde de
Springbok 1 nog zicht houden op
het kampioenschap dan moest er,
als het ff kon met grote cijfers, gewonnen worden. Voldoende motivatie dus maar dan nog waarmaken op het biljart. Hans Bak won de
eerste partij van Hans van Rijn in 17
beurten, een lekker begin. Michel
Bak won de 2e partij en halverwege
de wedstrijd zag het er goed uit voor
de Springbok. Peter Stam won ook
zijn partij en Kees de Bruin sloot de
wedstrijd af door in 16 beurten van
Caty Jansen te winnen, 9-0. Daarmee komt de Springbok 1 weer in
de buurt van de koploper en het belooft weer een fraai en spannend
einde van de competitie te worden.
Wat gebeurde er nog meer?
De Kuiper/Stee Inn kreeg de Merel/Heerenlux 1 op bezoek. Een gelijk opgaande strijd met als uitblinker Kees Griffioen, die zijn partij in
slecht 14 beurten uitmaakte! Einduitslag 5-4. De Merel/Heerenlux 2
nam het op tegen Stieva/Aalsmeer.
Beide teams zitten in de buurt van
de nacompetitie zone en kunnen
beide een grote overwinning goed
gebruiken maar ook hier een gelijk
opgaande strijd met 5-4 als eindpunt. Bar Adelhof 1 zette een goede stap omhoog. Thuis ontvingen
zij de nummer laatst in de 1e divisie, de Paddestoel 2. De Paddestoel
stribbelde flink tegen maar kon toch
niet voorkomen dat Bar Adelhof 3
partijen won en slechts 1 verloor.
Het tegenstribbelen was echter zo
goed dat het extra punt toch weer
voor de Paddestoel was, 6-3. De

Kromme Mijdrecht 2 speelde tegen
de Springbok 2. De laatste weken
ging het wat minder met de Springbokkers maar tegen de Kromme
Mijdrecht ging het weer als aan het
begin van het seizoen. Alleen Peter
Langelaar moest 2 punten afgeven
aan Willem de Graaf, de andere 7
waren voor de Springbok 2. ASM 1
en CenS 2 staan dicht bij elkaar op
de ranglijst en de wedstrijd van deze
week was daar een mooie afspiegeling van. Ook hier een 5-4 overwinning voor de thuisploeg. De Kromme Mijdrecht 1 moet elke week winnen om bij de koploper in de buurt
te blijven. Afgelopen week moest
dat thuis, tegen Onze Vrijheid/de
Biljartmakers gebeuren en dat gebeurde dan ook. Alleen Nick van de
Veerdonk snoepte 1 punt van Gerrit Schuurman af, 8-1. ASM 2 ontving de koploper in de 2e divisie,
Bar Adelhof 3, een pittige opgave.
Dat bleek ook aan het biljart, alleen
Bertus Oostveen kon zich verzetten
en won zijn partij maar Bar Adelhof
3 blijft op kampioenskoers door de
andere 3 te winnen.
Als laatste was er nog een inhaalwedstrijd uit de 1e divisie, tussen
Bar Adelhof 2 en DIO. Beide teams
hebben de punten hard nodig in de
race om het kampioenschap maar
ook hier was de onderlinge strijd
zwaar er werden de punten, bijna
broederlijk gedeeld. DIO deed het in
totaal net iets beter en besliste de
wedstrijd daarmee met 4-5 in hun
voordeel.

wel een enorme teamspeelster, wat
haar dan ook een zeer waardevolle speelster maakt. Renee is naast
rechtsback ook keepster en volgt
ook daar met veel plezier haar trainingen. Ze heeft een oudere zus die
ook bij Argon speelt in de MC1. Afgelopen winterstop is Renee zelfs
2 dagen op stage geweest bij de
Utrechtse Vrouwen Voetbal Academie. In de pauze van de wedstrijd
ging Renee nog even op het hoofdveld op de foto met 1e elftal spelers
Wouter Winters, Rahim Gok en Stefan Tichelaar.
Foto: sportinbeeld.com

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 13 Maart
2015 is er in Café de Merel, Arkenpark MUR no 43 prijsklaverjassen
om fraaie prijzen. Het klaverjassen
start om 20.00 uur. Zowel dames
als heren welkom, aanwezig zijn om
19.45 uur voor de inschrijving. Er
zullen vier ronden van zestien giffies gespeeld worden en dan worden de punten bij elkaar opgeteld
en is winnaar of winnares bekend.
Er zijn fraaie prijzen te winnen. Ook
zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijs-klaverjas avond was:

1 Pleun Vis
2 Wim Hofsteatter
3 Greet Veraar
4 Martie de Kuijer
5 Frans Bierstekers

7098 punten
6970 punten
6879 punten
6823 punten
6719 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Kees Kooijman met 4587 punten.
Blijven oefenen Kees, dan kom je
er wel.
Hier volgen de data voor de prijsklaverjascompetitie 2014/2015.
Voor 2015 zijn de data: 13 en 27
maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 5
en 19 juni en 3 juli.
Dit alles onder voorbehoud.

Hendrikx en Gels kwart
finalisten
De Ronde Venen - In het driebanden toernooi van D.I.O./ Cafè de
Merel zijn alle kwart finalisten bekend, in het afgelopen weekend
speelden zaterdag John Vrielink,
Siep Raap,Bram Koning, Frank van
Schaik, en zondag Thijs Hendrikx,
Rob Gels, Herman van Woudenberg, Carlos van Oosterom, Maarten Dulmus en Hans Bras zich naar
de kwart finales, verdere kwart finalisten zijn ,Richard Schreurs,Cock
Verver Jan Eijsker ,Henny Versluis,
Bas Krabbendam, Joop Luthart, Jac
de Leeuw , Henk Doornekamp,Bert
van
Walraven,
Eduard
van
Heuven,Erik
Spiering,
Frank
Boelhouwer,Peter
Driehuis,Hans
Levy,Paul Huzemeier,Mees Brouwer,
Gijs Rijneveld,Wim Berkelaar,Paul
Schuurman, Bert Dijkshoorn,Jos

Boeijen en Desmond Driehuis. De
kortste partij in de voorronden was
voor Henk Doornekamp 9 caramboles in zeven beurten en de hoogste
serie was voor Paul Scuurman,John
Vrielink en Jac de Leeuw allen 5 caramboles in hun partij. De kwart finales worden op zaterdag 14 en
21maart en zondag 15 en 22 maart
gespeeld, de halve finale op zaterdag 28 maart en zondag 29 maart
waarna de finale gespeeld zal worden met 8 man op zaterdag 11 en
zondag 12 april . Op vrijdag 6 maart
en zaterdag 7 maart start het open
ronde venen kampioenschap libre
biljarten waarna de finale op zondag 8maart gespeeld zal worden .
Dit alles in Cafè de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297263562.

CSW ontsnapt aan puntverlies tegen Elinkwijk
Wilnis - Alhoewel de accommodatie een beetje vergane glorie is,
is Elinkwijk als tegenstander nog
steeds niet te onderschatten. Bijna
kwam die onderschatting CSW duur
te staan. Bijna is daarentegen niet
helemaal. Het duurde echter tot de
allerlaatste minuut en de allerlaatste aanval alvorens CSW de 2-3 overwinning in de wacht kon slepen. Het
basisteam was op twee plekken
aangepast ten opzichte van de vorige wedstrijd; Justin Blok verving
de geschorste Sander Kunkeler en
Bram Bode de zieke Berry Kramer.
Op het zware ongelijke veld met als
enige voordeel de geur van echt
gras, liep het bij beide elftallen niet
soepel in de eerste helft. CSW kreeg
in het eerste half uur twee mogelijkheden, maar Vincent van Hellemondt en Dave Cornelissen mikten respectievelijk over en naast
het doel. Uit een schijnbare buitenspelsituatie kopte Vincent van Hellemondt de bal door naar Bram Bode, die deze bekwaam over de uitgelopen keeper lobde en daarmee
de score opende. De 0-1 was ook
de ruststand, mede doordat keeper Jordy Wens in de laatste minuut
voor rust een inzet van Elinkwijk nog
net tot corner wist te verwerken.
Tweede helft
Het begin van de tweede helft kwam
Elinkwijk zeer goed uit de startblokken en dat resulteerde bij één van
de eerste aanvallen meteen in de
gelijkmaker. Nog geen vijf minuten
later kwam Elinkwijk zelfs op een
2-1 voorsprong, nadat in een scrimmage in het strafschopgebied de
bal uiteindelijk hoog in de touwen
verdween. CSW moest het van pure inzet hebben, want bijna alle spelers speelden onder hun normale niveau. Op één uitzondering na. Voorstopper Jelle van den Bosch was

duidelijk niet van plan om te verliezen en ontpopte zich als stuwende kracht voor elke linie. In de 70ste
minuut kon Nick van Asselen ternauwernood de bal op de doellijn
wegwerken, anders was de achterstand wellicht onoverkomelijk geweest. De laatste twintig minuten
liep de spanning op. Coach Dennis Sluijk bracht twee verse spelers
in; Matthijs Uytewaal voor Vincent
Wens en de van vakantie teruggekeerde Jay Klaas van Wijngaarden
voor Justin Blok.
Het was Jay Klaas die na een mooie
passeeractie goed voorgaf en de
overal aanwezige Jelle van den
Bosch kopte op doel, maar de keeper goed opgesteld stond. Tien minuten voor het einde van de wedstrijd draaide Mike Cornelissen
weg van zijn directe tegenstander,
had oog voor zijn broer Dave Cornelissen, die beheerst de bal inschoot. Na deze gelijkmaker zag je
even vertwijfeling bij de spelers. Nu
doorknokken voor de overwinning
of dit gelijkspel veiligstellen? Keeper Jordy Wens voorkwam in ieder
geval verlies toen hij op een Cillessen-achtige manier redding bracht
na een counter van Elinkwijk. Gelukkig trok de wisselvallig leidende
scheidsrechter voldoende blessuretijd bij, zodat CSW de winst alsnog naar zich toe wist te trekken. Na
goed doorzetten van Jay Klaas van
Wijngaarden liepen twee Elinkwijk
verdedigers elkaar in de weg en belandde de bal bij Vincent van Hellemondt. Hij tikte de bal met buitenkantje rechts beheerst in de verre
hoek, 2-3. Een zucht van opluchting
steeg op bij het aanwezige publiek
uit Wilnis. Alle overige kampioenskandidaten morsten ook geen punten, zodat de competitie erg spannend blijft.
Foto: sportinbeeld.com
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Zeer geslaagde handbalclinic
voor KDO handbaljeugd!
De Kwakel - Op 26 februari was
het dan eindelijk zover! Na maanden van voorbereiding was de dag

aangebroken voor de handbaljeugd
van KDO (leeftijdscategorie B- t/m
E-jeugd) om zich een hele dag met

Vijfde parencompetitie BVU
Uithoorn - In de vierde en voorlaatste zitting van de vijfde parencompetitie bij de BVU is de spanning zowel in de A- als in de B-lijn tot ongekende hoogte gestegen. Maandag 2 maart eindigden in de B-lijn
Bep en John met de topscore van de
dag: 68,75%! Marjan en Ben werden
tweede met een keurige 58,33% en
combipaar Hans en Theo veroverden de derde plaats met 57,08%. To
en Marja werden ‘slechts’ vierde en
zakken daarmee in de stand naar
plaats drie met 57,17%. Bep en John
schieten van vijf naar twee (57,84%).
Corry en Thea scoorden slecht maar
staan nog wel 0,06% boven hen.
Hoe spannend kan het worden?
Ook Cees en Jos, van 3 naar 4 gezakt, zijn met 56,38% nog lang niet
kansloos voor promotie. In de A-lijn
lijkt het doek gevallen voor Greetje
& Ria en An & Bert. Maar er moeten
drie paren degraderen! Wie gaan
dat worden? Ineke & Elisabeth of
Greet & Henk, beide paren iets boven de 48%? Of toch Hetty & Gerard
of Tineke & Anke, in de 49%? De tijd
zal het leren. En dan moeten we het
nog over de top hebben! De eerste
plaats moest worden gedeeld: Ans
Breggeman & Lia scoorden 59,17%,
net als Wim & Marcel. Marijke & Ger
werden derde met 55,83% en hand-

haven hiermee hun derde plaats in
de top (54,17%). Wim & Marcel lijken te laat op stoom te zijn gekomen om nog in de top 3 te kunnen
eindigen. Maar ja, waar heb ik zoiets meer gelezen? Ans & Lia stijgen
van vier naar twee (55,14%). Lambert & Huib scoorden matig en zijn
met 56,25% binnen handbereik van
de hongerige wolven. En daar rekenen we zeker ook Monique & Jan en
Marineke & Martin toe met hun ruime 53%. Volgende week de ontknoping! De BVU is constant op zoek
naar mogelijkheden om mensen enthousiast te maken voor het spelen
van bridge in clubverband. De BVU
doet dat onder andere door de mogelijkheid te bieden om in huiselijke sfeer (in overleg op dinsdag- of
woensdagmiddag/-avond) bridgelessen te volgen onder leiding van
Hans Wagenvoort. Daarnaast wordt
per 16 maart a.s. bij voldoende belangstelling gestart met een “beginnerslijn”. Aanmelden voor de beginnerslijn (en de lessen) z.s.m. per
mail wagenvoorthans@gmail.com
(individueel mogelijk, maar liefst per
paar) en/of informatie bij Hans Wagenvoort, mob. 06 53 368 948 of met
de secretaris van de BVU Marineke Lang tel. 0297 569 432 (na 18:00
uur) mail: bvu@telfort.nl.

TC Qui Vive sluit sponsorcontract met H. Blom & Zn.
De Kwakel - TC Qui Vive verwelkomt H.Blom & Zn als sponsor voor
de komende drie jaar. Vanzelfsprekend is TC Qui Vive al lange tijd als
klant verbonden aan H. Blom & Zn.
maar nu is de relatie als sponsor
ook zichtbaar op het tennispark in
de vorm van mooie scoreborden op
de banen.

Binnen dit familiebedrijf wordt zorgvuldig omgegaan met de relaties
met de klanten en het eigen personeel, waardoor in een goede sfeer
vakkundig werk wordt afgeleverd.
TC Qui Vive is zeer verheugd met
deze nieuwe sponsor.
H.Blom&Zn. www.hblomenzoon.nl
TC Qui Vive www.quivivetennis.nl

handballen bezig te houden. Er hadden zich maar liefst 45 meiden aangemeld. De dag begon om 09.00 uur

met het verzamelen in de KDO kantine. Na een korte inleiding van wat
de leden deze dag allemaal konden
verwachten, was het tijd om zich om
te kleden zodat om half tien het echte programma kon beginnen. Een
training en handbalwedstrijd begin je niet zonder een goede warming-up. Peter Versteeg, van Peter
Versteeg Fysiotherapie was bereid
gevonden om aan de deelneem-

sters het nut van een goede warming-up uit te leggen. Vervolgens
verzorgde hij een warming-up voor
de hele groep zodat iedereen gelijk warm was gedraaid voor het vervolg van het programma: de conditietraining. De grote groep werd in
tweeën gesplitst: de oudere jeugd
kreeg conditietraining van Hein Megens, hoofdtrainer van KDO handbal en de jongere jeugd kreeg een
soort gelijk programma voorgeschoteld door een andere KDO-trainer,
Henk van der Greft (sr.). Hierna was
het tijd voor een korte pauze waarna het programma weer werd hervat met een stevige handbaltraining. De keepsters volgden in deze tijd een aangepast programma,
natuurlijk met speciale keepers oefeningen, onder de deskundige leiding van keepstertrainer Amber
Groenheijde. Inmiddels was de ochtend alweer voorbij en werd het tijd
voor de jongsten om zich te storten
op de heerlijke lunch die door René, beheerder van de kantine, geregeld was. Het zag er allemaal top
uit en er is natuurlijk goed gegeten,
want van sporten krijg je honger! Er
was een jarige in het midden en dat
moest natuurlijk ook nog even gevierd worden.
Eten
Daarna konden de andere meiden
komen eten, terwijl de E-jeugd een
onderling partijtje ging spelen in
de grote sporthal. Ook deze groep
viel aan op de lunch als een troep
hongerige leeuwinnen! Na de lunch
werd een ‘rustmoment’ ingebouwd:
tijd voor de spelregeltest! De groep
werd in vijven gedeeld en de groepjes mochten in overleg met elkaar
vragen met betrekking tot de spelregels beantwoorden. De vragen waren zorgvuldig opgesteld door de
jeugdcommissie. Terwijl de antwoorden door hen werden nagekeken,
ging de groep de grote zaal in voor
weer een training. Deze keer werd
die verzorgd door verschillende trainers van Fiqas/Aalsmeer. Zij hadden een vijftal stations uitgezet die
door alle deelneemsters in hun eigen leeftijdscategorie en op hun eigen niveau enthousiast werden uitgevoerd. Er werden diverse tips en
aanwijzingen gegeven door de vakkundige Fiqas-trainers waar de meiden echt wel wat aan hebben! Na afloop van het hele sportprogramma
gingen de meiden moe maar voldaan naar de kantine, waar de dag
werd afgesloten met de prijsuitreiking van de spelregeltest. Al met al
werd het een super geslaagde dag,
die wat de organisatie betreft zeker
voor herhaling vatbaar is! De organisatie wil dan ook alle deelnemers
van harte bedanken: als jullie je niet
hadden aangemeld hadden we deze
dag niet kunnen organiseren!

Magere opkomst bij B.V.K.
De Kwakel - Slechts 20 paren gaven op donderdag 26 februari acte
de presence in Dorpshuis De Quakel, waaronder een aantal combiparen. Er waren dus nogal wat leden afwezig, sommige door vakantie of andere leuke redenen, andere
helaas door ‘ziek en zeer’ in diverse gradaties. Die laatste ‘categorie’
wensen wij beterschap en sterkte.
De wel aanwezige paren waren onderverdeeld in 12 paren in de A lijn
en 14 in zowel de B als de C lijn
en die zorgden met zijn allen weer
voor soms zeer verrassende uitslagen. Zo prijkten de namen van Tiny
en Adriaan Kooyman voor het eerst
dit seizoen bovenaan de ranglijst in
de A lijn met gelijk maar de hoogste score uit deze 3e cyclus van de
parencompetitie in de A lijn van
65%. (toen ik iets dergelijks in de
vorige cyclus opmerkte werd die
topscore de week erna direct weer
verbeterd, dus ik ben benieuwd).
Rita en Wim Ritzen werden met
62,08% 2e, een positie die zij ook op
de totaalranglijst innemen met een
(geschoond) verschil van slechts
0,37% gemiddeld achter koplopers
Nelly Vork en Andre Verhoef. Margo
Zuidema en Francis Terra herstelden zich na het debacle van vorige
week met een 3e plaats met 57,08%.
Matty en Kees Overwater daarentegen noteerden de laagste score van
de avond en vonden zich dus helemaal onderaan de uitslagenlijst terug. Atie en Wan Overwater wilden daar in de B lijn niet voor onder
doen en uit solidariteit met de fa-

milie werden zij in die lijn ook maar
laatste met een iets minder beroerde score. In deze lijn een verrassende winnaar en wel combipaar Riet
Koot- Ria Broers met een fraaie
64,24%. Jan Streng en Cor Hendrix
scoorden 60,76%, werden daarmee
2e en zij gaan zich nu ook mengen
in de strijd om de promotieplaatsen.
Bep Verleun en Ria van Zuylen deden dat al en die verstevigden hun
positie door deze week 3e te worden met 55,9%, een 3e plaats die zij
wel moesten delen met combipaar
Greet de Jong- Agnes de Kuijer. De
strijd om promotie lijkt hier nog te
gaan tussen 5 paren, die om degradatie te voorkomen tussen zo’n
8 paren. In de C lijn staan meerdere paren te trappelen om de straks
vrijkomende plaatsen in de C lij n in
te gaan nemen. Dat zal deze cyclus
nog niet weggelegd zijn voor Marjo
en Gerrit van Zijtveld, maar zij veroverden deze avond wel de 1e plaats
met 60,07%. Hans Elias scoorde met
de weer terug gekeerde Lous Bakker een fraaie 2e plaats met 58,68%
en de 3e plaats werd opgeëist door
Rie Bezuyen en Gerbrand van Nigtevegt met 54,51%. Laatstgenoemd
paar lijkt niet meer aan promotie te
kunnen ontsnappen, of zij moeten
het wel erg bont maken de laatste 2
avonden in deze cyclus. Gezien hun
stabiele serie uitslagen lijkt dat niet
te gaan gebeuren. Ook Janny Snabel en Vrony van Veen lijken redelijk
vast op de 2e plaats te staan, daarachter is het nog wat dringen om
de 3e promotieplaats.

Sensatie in derde klasse C:
‘KDO verslaat koploper
De Kwakel - Na de zure 2-1 uitnederlaag van vorige week tegen VVA/
Spartaan, kwam ZSGO/WMS afgelopen zondag op bezoek in De Kwakel. ZSGO/WMS was de afgelopen
weken veelvuldig in het nieuws vanwege de straf rondom het opstellen
van Maceo Rigters. Drie punten in
mindering plus vijf wedstrijden opnieuw spelen was het lot waar de

Amsterdammers mee geconfronteerd werden. Alsof er niets gebeurd was, bleef ZSGO/WMS haar
wedstrijden winnen, zodat het verschil met koploper AGB op voorhand nog maar één punt (met vier
wedstrijden minder gespeeld) was.
Doelstelling van de Amsterdamse ploeg was om al haar resterende wedstrijden ongeslagen te blij-
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Legmeervogels C1 op de
goede weg terug
Uithoorn - In een heerlijk voorjaarszonnetje maar met een straffe wind mocht de C1 aantreden tegen RAP. Het is dit kalenderjaar nog
wachten op de eerste overwinning,
vandaag leek een goede kans omdat de uitwedstrijd ook gewonnen
werd. De eerste helft had LMV letterlijk de wind in de weg, figuurlijk
nog niet. Toch waren de eerste kansen voor LMV. Trainer Brice had gekozen voor een tweemansvoorhoede, Tyco en Benajmin, die veel op
snelheid doen. Verder dan schoten naast of in het zijnet kwam dit
duo niet. Chahid liet zien welke rol
de wind kan spelen, vanaf ruim 20
meter knalde hij op de lat. Raynor
moest enkele keren attent optreden
bij hoge ballen van RAP, het verjaarsdagskind liet zich niet verrassen. De tweede helft liet een compleet ander beeld zien. Van de aftrap af nam LMV de regie en trok

ten aanval. Al gauw benutte Tyco de
eerstvolgende kans. Een paar minuten later bediende Benjamin hem
van links en maakte Tyco zijn tweede van die dag. RAP kwam er niet
meer aan te pas en moest zelfs toezien hoe Benjamin rondom zijn as
draaide en de bal in de verre hoek
schoot. Tyco kreeg een applauswissel. Met Jesse en Morris stond er
inmiddels een kwartet van de C2 in
het veld, die niet onderdeden voor
hun 1 jaar oudere medespelers.
Een klein foutje achterin leidde helaas tot de 3-1, waardoor hij zijn verjaardag niet met een “clean sheet”
kan vieren. Benjamin drukte alle
goede hoop van RAP op een goed
resultaat meteen de bodem in, door
na een diepe pass de keeper te omspelen en zijn tweede goal in het lege doel te schuiven, eindstand 4-1.
Een prima resultaat en een echte
teamprestatie.

Strijd ontbrandt bij
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - In de tweede zitting
werden de grenzen van wat in deze derde ronde mogelijk is duidelijk
verkend.
Ger Quelle & Gijs De Ruiter stelden een daad met 67,92% als eerste in de A- lijn en lijken goed op
weg naar nog meer glorie. Ook Cora de Vroom & Mieke van den Akker zetten flink aan als tweede met
ook een zestiger van 62,08%. Joop
van Delft & Frans Kaandorp blijven
goed volgen als derde met 58,33%
en ook Jan Egbers & Ben Remmers
draaien lekker mee met hun 55,83%
als vierde. De verrassing was net als
vorige week de familie Koeleman
met alweer een topplaats als vijfde met 52,50%. De vraag natuurlijk of ze deze bal blijvend kunnen
hoog houden? In de B- lijn was het
stunt werk weg gelegd voor Elisabeth van den Berg & Ineke Hilliard. Na bijna een jaar lijken de gewenste patronen er vast in te zitten en worden de scores steeds stabieler. Nu eerste met 64,58% na de
tweede plek van een week eerder,
wie doet ze dat na? Ben ten Brink &
Jan Bronkhorst herstelden zich zoals ze eigenlijk aan hun status verplicht zijn. Een fraaie tweede plaats
van 63,99% werd bekwaam binnen
gehaald, met behulp van enige cadeautjes volgens Jan, maar toch.
“Still going strong” zijn Floor & Theo
Janssen en ook deze avond een top
positie als derde met 54,17%. Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans
leverden weer een degelijk staaltje

bridge af met hun 53,87% als vierde
en dat ging ook op voor Wil van der
Meer & Anton Berkelaar die als vijfde op 52.98% uitkwamen.
C lijn
In de C- lijn stelden Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders
orde op zaken. Met hun resultaat
van 63,75% lieten ze duidelijk merken hier weer zo snel mogelijk uit te
willen. Dat lijkt ook te gaan lukken
hoewel, ze kregen het toch nog wel
even knap benauwd tegen de op
één na laatste van deze avond. Het
zelfde zijn Tom de Jonge & Herman
Vermunicht van plan, maar ze moesten hun tweede plek van 53,33% wel
delen met Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar, die overigens meestal ook
een degelijk spelletje neer leggen.
Voor Wim Harding & Henny Heijnen werd het een top avond door nu
eens bij de top vijf te eindigen. Ze
haalden als vierde 51,67% binnen
en bleven Adrie & Ko Bijlsma, die op
51,25% kwamen, zo net voor.
Volgende keer en daarna twee maal
viertallen en dan wordt de derde
ronde weer voortgezet.
Ook aangestoken door hier boven genoemde successen, kom dan
spelen bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Party Centrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297 567458.

Klaverjasavond weer een
daverend succes
Uithoorn - 19 tafels en 40 stoelen
die allemaal bezet waren met klaverjassers en toeschouwers. De organisatie, Hein Nieuwendijk en Roy
Kuilenburg, kunnen met trots terug kijken op weer een geslaagde
klaverjasavond bij Legmeervogels
en ook niet onbelangrijk met weer
meer deelnemers. Mogelijk komen
de deelnemers af op de hapjes welke weer vele keren zijn rond gegaan
en beschikbaar gesteld door Slagerij Bader. U weet wel de keurslager die gevestigd is in winkelcentrum Zijdelwaard. Evenals de vorige
keren zijn er weer prijzen uitgereikt
aan de winnaars en aan diegene die
minder gelukkig waren deze avond.
De laagste partij van de avond is gespeeld door Joke Rietbroek en Egbert Verkerk. Na 16 spellen was
hun aantal 822 punten. Er was na-

tuurlijk ook weer een partij waar er
veel punten zijn binnen gehaald.
De hoogste partij is gespeeld door
Jan Feddema en Leo van Tol na 16
spellen waren en 2130 punten binnen gesprokkeld. Als er dan 4 hele
ronden zijn gespeeld wordt de eindstand van de avond op gemaakt.
4846 punten, en daar mee helemaal
onderaan geëindigd Tinus Smit. Het
kan niet altijd meezitten? Naast de
verliezer zijn er ook winnaars. De 3e
prijs is gegaan naar mevrouw To v.d.
Meer 7124 punten. De 2e plaats is
voor Gerrit Vink 7311 punten. En de
winnaar van deze klaverjasavond is
geworden, de man die pas een paar
maanden echt probeert te kaarten, Jan Feddema met 7632 punten.
Zo zie je maar, iedereen kan aan
het klaverjassen bij Legmeervogels
meedoen.

ven en zodoende soeverein kampioen te worden in de derde klasse C.
Trainer Raymond de Jong kon tegen ZSGO/WMS nog niet beschikken over zijn geblesseerde spelers
Menno Lingeman, Joeri Stange en
Mitchell Smits. Daarentegen stond
de terugkeer van de vakantiegangers Peter Onderwater en Joris Kortenhorst, die beiden op de bank begonnen.
KDO kende tegen de verwachte
kampioen een zeer flitsende start.
Na anderhalve minuut kon de Kwakelse aanhang namelijk al juichen.
Na een indraaiende corner van Sjors
Kas, verlengde Sven Vlasman de bal
bij de eerste paal, waarna Mathijs
van Rijn van dichtbij de 1-0 binnenschoot. Dit bleek een erg belangrijk
doelpunt te zijn gezien het verdere
verloop van de wedstrijd.
De wind had deze middag een bepalende factor, zodat onzorgvuldigheid veelvuldig voorkwam op de
hobbelige grasmat. Beide ploegen
kregen gedurende de gehele wedstrijd geen grote kansen. Het gedis-

ciplineerd spelende KDO vocht als
team keihard, zodat ZSGO/WMS
geen moment in haar spel kon komen. Vlak voor tijd uitte de nummer dertien van de Amsterdammers
hierover zijn ongenoegen, waarna
de goed acterende scheidsrechter
hem de rode kaart voorhield.
Dankzij deze spraakmakende 1-0
overwinning heeft KDO ZSGO/
WMS haar eerste nederlaag van het
seizoen toegekend. De Kwakelaars
stijgen door deze driepunter naar de
zesde plaats op de ranglijst op korte afstand van de subtop. Volgende
week gaat KDO 1 op reis naar Bloemendaal, waar hopelijk een passend
vervolg gegeven kan worden aan de
succesvolle start van de derde periode. De wedstrijd begint om 14:00
uur op het sportpark Bergweg. Opstelling KDO 1: Tim ten Brink, Danny ten Hoope, Mathijs Molleman,
Michael Meijer, Doron Borger, Sjors
Kas, Bart van der Tol (76e Joris Kortenhorst), Timo Kas, Mathijs van
Rijn (80e Rick Kruit), Sven Vlasman
en Maurice Bartels.

