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Laatste kans! 
Oproep reunie 
AH Reurings
Mijdrecht - In de Nieuwe 
Meerbode van 27 Januari jl. 
hebben wij, jouw oud-colle-
ga’s, een oproep geplaatst voor 
de grootste Reunie van Albert 
Heijn ooit op zaterdag 9 April 
a.s. We hebben al heel veel en-
thousiaste aanmeldingen mo-
gen ontvangen en volgens ons 
wordt het echt een geweldi-
ge happening. Maar wij wil-
len heel graag iedereen berei-
ken die vanaf 1983 tot 1999 bij 
Albert Heijn op de Bozenhoven 
onder het beheer van Reurings 
heeft gewerkt. Ook de werkne-
mers, toen het nog de Centra 
heette, zijn van harte welkom! 
Dus…Spread The Word! Heb 
jij je nog niet aangemeld, stuur 
dan snel een mailtje naar reu-
nie.ah.mijdrecht@gmail.com. 
Vòòr 31 Maart moeten wij echt 
alle aanmeldingen binnen heb-
ben! Details zoals o.a. de lo-
catie en het tijdstip volgen na 
aanmelding. Iedereen kijkt uit 
naar jouw komst! 

Hartelijke groet van je oud-col-
lega’s; Martin, Johan, Gert-Jan, 
Cees, Peter en Charlotte
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Kap bomen van start
Mijdrecht - Maandag 7 maart jl is 
de kap van de honderden bomen in 
Mijdrecht van start gegaan. Langs 
de Oosterlandweg, de Dr. J. van der 
Haarlaan en de Viergang. Vooral de 
kap van de bomen langs de Vier-
gang heeft nogal wat teweegge-
bracht bij de omwonenden. Rond 
de 50 omwonenden van de Vier-
gang hebben maandag 22 februa-
ri jl. de inloopbijeenkomst in het ge-
meentehuis bezocht in verband met 
het kappen van bomen langs deze 
weg. Uit onderzoek door deskun-
digen is vast komen te staan dat 
de bomen niet stevig in de grond 
zijn geworteld. Als gevolg van de-
ze instabiliteit is de kans aanwezig 
dat, als de bomen weer in het blad 
staan en het hard waait, ze omval-

len. Daarom is besloten ze te verwij-
deren. Tijdens de inloopbijeenkomst 
hebben veel mensen laten weten 
het jammer te vinden dat de bomen 
worden verwijderd, maar hiervoor 
begrip te hebben in verband met 
de veiligheid. Ook heeft een aantal 
bewoners bezwaar gemaakt tegen 
het besluit. Naar aanleiding hiervan 
heeft wethouder Dijkstra met twee 
van hen, de heren Van Kasteren en 
Van Loo, een gesprek gehad. De be-
zwaarschriften zijn maandag jl in-
getrokken. Partijen zijn het er over 
eens dat moet worden voorkomen 
dat over een paar jaar dezelfde pro-
blemen zich voordoen. Aan de an-
dere kant, na het verwijderen van 
de bomen zal de Viergang een ‘kale’ 
aanblik’ hebben. Hoe zorgen we er-

voor dat de Viergang snel weer wat 
groener wordt? 
Dat de Viergang deze zomer be-
duidend minder groen zal zijn valt 
niet te voorkomen. Deze periode 
wordt gebruikt om te kijken naar de 
grondwaterstand en hoe de grond 
kan worden verbeterd. Doel hiervan 
is ervoor te zorgen dat de nieuw te 
planten bomen goed aanslaan. Het 
planten van nieuwe bomen vindt in 
het najaar plaats, de periode waar-
in bomen het best geplant kunnen 
worden. 
De wethouder heeft toegezegd al 
het mogelijke te doen om ervoor te 
zorgen dat er bomen van een rede-
lijk volume worden teruggeplant, 
zodat komend jaar de Viergang toch 
alweer wat groen zal ogen.

Komt er een ijsbaan op het 
sportcomplex aan de Hoofdweg?
Mijdrecht - Na vele jaren lijkt ein-
delijk niets de realisatie van een 
landijsbaan voor IJsclub Nooitge-
dacht in de weg te staan. Simone 
Borgstede van het CDA roept de 
wethouder op tot het aanleggen van 
de ijsbaan over te gaan. “Komende 
winter bestaat de ijsclub 100 jaar”, 
aldus Borgstede, “het zou goed zijn 
als dit dan eindelijk gerealiseerd is 
voor een club die al meer dan 25 
jaar bezig is om een nieuwe plek te 
vinden.” 
De plannen liggen klaar, de fi nan-
ciering is geregeld en daarmee lij-
ken alle lichten op groen te staan. 

Bij de ijsclub staat ook een groep 
enthousiaste mensen klaar om aan 
de slag te gaan. Nu de gebruiks-
overeenkomsten met de sportclubs 
voor de realisatie van het nieuwe 
sportaccommodatiebeleid zo goed 
als getekend zijn, is ook de laatste 
horde weggenomen.

Argon
De nieuwe locatie wordt gereali-
seerd doordat Argon en Atlantis 
minder velden nodig hebben door 
het aanleggen van kunstgras, waar-
door er ruimte over is op het Sport-
park aan de Hoofdweg in Mijdrecht. 

“Doorpakken nu, gelijk aan de slag 
om ook de laatste stap in het ver-
nieuwde accommodatiebeleid te 
zetten”, zegt Borgstede. Het CDA-
raadslid heeft tijdens de commis-
sievergadering afgelopen maandag 
gelijk een oproep aan de wethouder 
gedaan. Deze heeft toegezegd in 
gesprek te gaan met de belangheb-
benden. Met het aanleggen van een 
400 meterbaan kunnen naast offi -
ciële schaatswedstrijden in de zo-
mermaanden ook offi ciële skeeler-
wedstrijden worden georganiseerd. 
Een mooie aanwinst voor onze ge-
meente. 

De Ronde Venen - Het VeenLan-
den College heeft dit jaar, na de 
voorronde op school, een vakteam 
(wedstrijdrichting economie) afge-
vaardigd naar het provinciaal kam-
pioenschap van Skills Talents. Een 
vakteam bestaat uit drie leerlin-
gen en voor het VeenLanden Colle-
ge zijn dat: Mitchell Hoogendoorn, 
Cas van Heesewijk en Jamaico La-
mers. Zij zijn op vrijdag 19 februa-
ri in Utrecht de strijd aangegaan 
tegen andere deelnemende scho-

len voor een plek in het provincia-
le team: de Utrecht Eagles.
Het VeenLanden College is bijzon-
der trots dat deze leerlingen een 
plek hebben veroverd in het pro-
vinciale team: de Utrecht Eagles. 
Zij gaan op 23 en 24 maart naar 
de fi nale in Zeeland waar ze moe-
ten samenwerken met de vakteams 
van andere scholen uit de provincie 
Utrecht, in richtingen zoals horeca, 
voertuigentechniek, zorg en wel-
zijn en nog veel meer. Mitchell, Cas 

en Jamaico zijn dus nu het vakteam 
economie van de provincie Utrecht.
Zij nemen het met hun team de 
Utrecht Eagles op tegen de ande-
re provinciale teams. Ook zal er nog 
een prijs worden uitgereikt aan het 
beste vakteam. Donderdag 3 maart 
kregen zij nog een teambuildings-
dag met de andere leerlingen van 
de Utrecht Eagles. Zo komen zij 
straks bij de fi nale in maart goed 
voor de dag in Zeeland. We wach-
ten in spanning af.

VeenLanden College wint plaats 
in de fi nale van Skills Talents

De Ronde Venen - Basisscholen 
in Mijdrecht en De Hoef nemen ko-
mende maanden deel aan een pro-
ject waarbij kunstenaars naar de 
klas komen om de creativiteit bij 
kinderen te stimuleren. De circa 
360 leerlingen van de groepen 1 en 
2 gaan vanaf komende week van 
start met het project ‘Willie Wurm 
in beeld’. Kunstenares Rixt Hilver-
da vertelt daarin over haar werk en 
gaat met de kinderen aan de slag. 
De roep om creatieve mensen wordt 
in de toekomst alleen maar groter 
en daarom willen scholen de cre-
ativiteit van kinderen stimuleren. 
En wie kunnen dat beter dan kun-
stenaars zelf? Daarom organiseert 
Kunst Centraal voor basisscholen 
ontmoetingen tussen kinderen en 

kunstenaars. Kunst Centraal stimu-
leert dat leerlingen in het primair 
onderwijs hun creativiteit leren ge-
bruiken en ontwikkelen. Zij doen dit 
met het Kunstmenu en het Cultuur-
programma dat ze in de hele ge-
meente aanbieden. Rixt Hilverda 
(1960) werkt als zelfstandig beel-
dend kunstenaar. Bij ‘Willie Wurm 
in beeld’ maken de leerlingen een 
nieuwe tuin voor Willie de worm en 
zijn vriendjes als blijkt dat de tuin 
ineens met grote tegels is geplaveid. 
Wethouder Aldrik Dijkstra is mor-
gen, donderdag 10 maart, aanwezig 
bij de start van het project in basis-
school De Fontein. Benieuwd naar 
het hele programma voor de ge-
meente? Op www.kunstcentraal.nl 
is meer informatie te vinden. 

Kunstenaars in de klas

Open dag:
Dagopvang de 
Nostalgie
Regio – Er is open dag bij Dag-
opvang de Nostalgie op twee-
de paasdag 28 maart van 12.00 
uur tot 17.00 uur. Kom eens kij-
ken in dit nostalgisch huis aan 
Mijdrechtse Zuwe 57 B in Am-
stelhoek en proef de sfeer en 
laat u verrassen...

Mijdrecht - Zondagavond 6 maart 
vond er op de Kerkvaartbrug in 
Mijdrecht een eenzijdig ongeval 
plaats, waarbij een auto tegen een 
lantaarnpaal reed en hierbij op zijn 
kop terechtkwam. Het opgeroepen 

ambulancepersoneel heeft de be-
stuurster onderzocht, maar zoals 
het er naar uitziet kwam zij met de 
schrik vrij. De politie onderzoekt de 
oorzaak van het ongeval. 
Foto: KJK

Eenzijdig ongeval op 
Kerkvaartbrug



onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Wandelen voor water
Op 21 maart doen de kinderen 
van de groepen 7 en 8 uit Vinke-
veen en Wilnis mee aan de spon-
sorloop ‘Wandelen voor Water’. 

Deze sponsorloop wordt georga-
niseerd door Rotaryclub Vinke-
veen-Abcoude en de opbrengst 
is bestemd voor de projecten van 
de Stichting Welzijn Wajir (Kenia) 
voor de verbetering van (drink)
water en sanitaire voorzieningen.
‘Wandelen voor Water’ vindt elk 
jaar rond 22 maart, in de week 
van VN Wereld Water Dag, plaats. 
Het doel is tweeledig: kinderen 
bewuster maken van het drink-
water- en sanitatieprobleem in 
de wereld én geld inzamelen voor 
drinkwater- en sanitatieprojec-
ten. Kinderen in ontwikkelings-
landen moeten vaak dagelijks ver 
lopen om water te halen. Om zelf 
te ervaren wat het is om zes ki-
lometer te lopen en tegelijker-
tijd drinkwater te torsen, lopen 
de scholieren die afstand met op 
hun schouders een rugzak, ge-
vuld met 6 liter water. De leerlin-
gen krijgen daarvoor een rugzak-
je van ‘Aqua for all’, de organisatie 
die de sponsorloop initieert. Deze 
week krijgen de kinderen les van 
twee gastdocenten t.w. Luuc Mur, 
hoogleraar biologie en Ad Groe-
neveld, oud-huisarts. In de les-
sen wordt nader ingegaan op de 
noodzaak van schoon drinkwa-

ter voor de gezondheid en voor 
welke doelgroep het geld dat de 
kinderen inzamelen bestemd is. 
De kinderen laten zich sponso-
ren door familie en bekenden. 
En de Wilde Ganzen verhoogt 
dat bedrag nog eens met 50% 
van de opbrengst. Het is elk jaar 
weer een leuke happening met 
enthousiaste kinderen en leer-
krachten. Ook het NME-centrum 
draagt hieraan bij door het orga-
niseren van een quiz onderweg. 
De wandeling start op maandag 
21 maart om 13.15 uur vanaf het 
Boeiplein in Vinkeveen. De rou-
te loopt langs de Roerdompstraat 
richting Winkelcentrum Zuider-
waard, Dodaarslaan uit en aan 
eind linksaf over het Molmpad. 
Rechtsaf pad natuurgebied Ma-
rickenland in. (Beveiligde) over-
steek Mijdrechtse Dwarsweg en 
vervolg natuurpad. Aan het eind 
rechtsaf naar parkeerterrein/bus-
halte bij begraafplaats Wilnis. 
Daar krijgen de kinderen een ver-
snapering. Dan terug over de dijk 
richting Vinkeveen. Aan het eind 
van het wandelpad de Ringdijk 
op. (Beveligde) oversteek Heul-
weg en langs de Ringdijk terug 
richting Dorpshuis De Boei. Als u 
in de gelegenheid bent om even 
te komen kijken, is dat heel leuk 
voor de kinderen!

Inge Gransbergen

Kinder en 
tienerkoor
De Ronde Venen - 26 maart a.s. 
organiseert kinderkoor Ismaël een 
mooie uitvoering met twee enthou-
siaste kinder- & tienerkoren: De 
Herdersfluit uit Bunschoten-Spa-
kenburg & Ismaël uit Wilnis. De uit-
voering zal in teken staan van ‘PA-
SEN’, gevuld met liedjes door de 
kinderen gezongen maar ook heer-
lijke samenzang waarin we onze 
God mogen danken, loven en prij-
zen voor wat HIJ voor ons gedaan 
heeft daar op Golgotha. De locatie 
is de Hervormde kerk in Wilnis. Het 
vangt aan om 19.00 uur en de toe-
gang is gratis

Paasprogramma 
bij Passage
Wilnis - Ds. Gerda Jongsma uit Wil-
nis is 16 maart a.s. te gast bij Pas-
sage christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging  afd. Wilnis. Ds. 
Jongsma zal met ons stilstaan bij 
de betekenis van de kruiswegsta-
ties van Leo Dortants. Over Lijden - 
Over Leven. De avond wordt gehou-
den in De Schakel, Dorpsstraat 20 te 
Wilnis. Aanvang 20.00uur en vanaf 
19.45uur staat de koffie klaar. Gas-
ten en leden zijn van harte welkom.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 11 maart organi-
seert de Lijnkijkers weer de maan-
delijkse BINGO in de kantine van 
sport vereniging ARGON. 
De BINGO van deze maand staat 
in het teken van “de Lente” en de 
hoofdprijs is een tuinpakket met 
o.a. een waardebon van de Huifkar 
ter waarde van 100 euro. De totale 
waarde van het pakket is 160 eu-
ro. Zaal open 19.00 uur, de aanvang 
is 20.00 uur, en natuurlijk is het eer-
ste kopje koffie weer gratis. Met het 
meedoen aan deze BINGO steunt u 
de jeugd van ARGON.

WIK speelt Van koe knuffelen 
tot katknuppelen
De Ronde Venen - De cast van 
toneelvereniging WIK is weer en-
thousiast bezig met repeteren voor 
de voorjaarsuitvoering van 12 en 
19 maart a.s. Jacob is zorgboer. Op 
zijn zorgboerderij “de Kriekenhoe-
ve” wonen en werken 6 mensen die 
wat zorg nodig hebben. Op een dag 
komt maatschappelijk werkster juf-

frouw Gans met een nieuwe cliën-
te, wat de nodige problemen gaat 
opleveren. Hoe zal dit aflopen? Dit 
brengt natuurlijk komische situaties 
teweeg, waardoor er weer veel gela-
chen kan worden. WIK nodigt u uit 
om één van de twee voorstellingen 
te komen kijken in Zalenverhuur ‘t 
Oude Parochiehuis aan de Bozenho-

ven nr. 152 te Mijdrecht. De voorstel-
lingen beginnen om 20.15 uur en de 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaarten 
voor de uitvoering zijn aan de deur 
te koop á 10 euro (als u donateur 
wordt is het 6,25 euro p.p. per avond 
en dan worden de kaarten thuisbe-
zorgd) of u kunt telefonisch kaarten 
bestellen via tel: 0297-283979.

Landelijke Sterrenkijkdagen
Wilnis - Onder het motto: “De he-
mel is van iedereen” organiseert 
de Koninklijke Nederlandse Vereni-
ging voor Weer- en Sterrenkunde 
(KNVWS) elk jaar de landelijke ster-
renkijkdagen. In 2016, de veertigste 
keer, is dit op 11, 12 en13 maart. Bij 
meer dan zeventig publieksterren-
wachten, afdelingen van de Konink-
lijke Nederlandse Vereniging voor 
Weer- en Sterrenkunde en bij parti-
culieren verspreid over Nederland is 
iedereen welkom om eens door een 
telescoop naar de hemel te kijken. 
Op www.sterrenkijkdagen.nl staat 
een overzicht van alle activiteiten.
 De blikvangers van de avond zijn: 
de maan met zijn kraters (eerste 
kwartier), Jupiter met zijn manen en 
het sterrenbeeld Orion met zijn ne-
vels. Maar ook veel verder weg in 
het heelal zijn met de telescoop in-
teressante objecten te zien.
 De maan staat in het eerste kwar-
tier en is daarom goed zichtbaar in 
de vroege avond aan de zuidelijke 
hemel. Met name aan de oostelijke 
kant zijn de maankraters erg goed 
te zien. In de loop van de sterren-
kijkdagen verplaatst de maan zich 
van het sterrenbeeld Vissen in de 
richting van het sterrenbeeld Stier. 
In het sterrenbeeld Leeuw zien we 
Jupiter, de reuzenplaneet met vier 
van zijn manen. Met de telescoop 
is goed te zien hoe deze zich in de 

loop van de avond verplaatsen. Doe 
daarom zelf ook de waarneming die 
Galileo Galilei in 1612 er toe bracht 
te stellen dat de aarde niet het mid-
delpunt van het heelal is waarom-
heen alle hemellichamen draaien.
 Ook weer in Wilnis worden de da-
gen georganiseerd door Astrono-
mievereniging Omega Centauri. Er 
zullen minstens 3 telescopen opge-
steld staan en bij slecht weer is er 
uiteraard een alternatief program-
ma binnen!

Rode draad dit jaar is “Het vergeten 
kind” want voor hun is het net zo be-
langrijk om naar deze dagen te ko-
men en juist ook om hun eigen ge-
dachten even een andere wending 
te geven. Alle kinderen zijn altijd van 
harte welkom en voor de kinderen is 
er tijdens deze dagen nog een leuke 
prijsvraag aan vast verbonden. Ui-
teraard valt er dan ook nog iets te 
winnen en de prijs heeft te maken 
met... Sterrenkijken. Adres voor de 
sterrenkijkdagen 2016 in Wilnis is: 
Vossestaart 1 Wilnis Basisschool de 
Willespoort
 
De tijden van de  sterrenkijk-
dagen in Wilnis  zijn:
vrijdag 11 maart: 19:30-01:00 uur
zaterdag 12 maart: 19:30-01:00 uur
zondag 13 maart: 13:00-18:00 uur
website: www.omegacentauri.nl

Ga je mee wandelen en 
schetsen met Atelier54 ?
De Ronde Venen - We gaan wan-
delen op 3 april in Marickenland. De 
wandeling is kort, maar we stoppen 
twee keer een uur om schetsen en 
schilderijtjes te maken of om te fo-
tograferen. Het landschap is ons on-
derwerp. We kijken vooral naar het 
kleur- en lijnperspectief. We verza-
melen bij het Veenlandencollege 
aan de Bonckestekersweg in Vin-
keveen. Daar is ook parkeerruimte. 
Dan vertrekken we om 14.00 uur en 
zijn dan +/- 16.30 uur terug.
Aanmelden kan via de mail: annie.
overbeeke@atelier54.eu. Je krijgt 
een bevestigingsmail met daar-
in het rekeningnummer om te be-
talen. Of meld je telefonisch aan: 
0652021499. De kosten zijn 15,- eu-
ro. Dan hebben we geen gehannes 
met wisselgeld. 
Meld je je aan met 2 personen, dan 
krijgt de 2de persoon 50% korting.

Neem je teken/ schilderspulletjes 
mee, een krukje, water en eventu-
eel een paraplu. Aanmelden kan 
dan via de mail; annie.overbeeke@
atelier54.eu

Illustrator van Opa Knoest-
dag komt op bezoek
Wilnis - Illustrator Michel de Boer 
zal zaterdag 19 maart aanwezig op 
de Opa Knoestdag bij evangelische 
boekhandel Kom en Zie. De beden-
ker van de wereldberoemde Opa 
Knoest komt voorlezen uit zijn boek 
Opa Knoest en het Paasverhaal. In 
dit nieuwste boek viert Opa Knoest 
samen met zijn kleinkinderen Ricky 
en Renske het Paasfeest. Ze maken 
palmpaasstokken, opa vertelt het 
paasverhaal en ze genieten samen 
van een heerlijk paasontbijt. Maar 
dan herinnert Ricky zich de rups die 
ze in een potje op de vensterbank 
hebben gezet.
Opa Knoest werd in 1999 door Mi-
chel de Boer bedacht. Het eerste 
boekje werd meteen goed ontvan-
gen en er was vraag naar meer. Zo 
ontstond een serie die in tien landen 

werd uitgegeven. In 2001 worden de 
kleinkinderen van Opa Knoest geïn-
troduceerd en het blijft niet bij boe-
ken alleen. Opa Knoest verschijnt 
op cd. Later komen er kleurboe-
ken, puzzels, bekers en andere pro-
ducten bij. In totaal zijn er meer dan 
250.000 boeken van Opa Knoest 
verkocht.
De afgelopen weken zijn er kleur-
platen uitgedeeld op scholen en in 
kerken. Zaterdagmiddag om 14.00 
uur zal de prijsuitreiking plaatsvin-
den. Na het voorlezen is er nog tijd 
om vragen aan de tekenaar te stel-
len of een boek te laten signeren.
Vanaf 13.30 uur zijn alle fans van 
Opa Knoest van harte welkom en 
staat er wat lekkers klaar bij evan-
gelische boekhandel Kom en Zie, 
Herenweg 164 in Wilnis. 

Dagtocht Hondsbosche duinen
De Ronde Venen - De Stichting 
‘Paraplu’ organiseert komend voor-
jaar weer een prachtige, informa-
tieve, educatieve en vooral gezelli-
ge dagtocht op donderdag 21 april 
a.s. naar de Hondsbosche duinen en 
De Hoep in Castricum. De luxe tou-
ringcar vertrekt om 09.00 uur van-
af de parkeerplaats bij de ‘Para-
plu’ richting Schoorl. Bij aankomst 
daar staat de koffie/ thee met wat 
lekkers klaar. Daarna stappen we 
in de Zonnetrein voor een rit door 
de Hondsbosche en Schoorlse dui-
nen. Even de benen strekken en dan 
rijdt de bus u naar Castricum waar 
de lunch wordt gebruikt. Hier wordt 
het natuurcentrum De Hoep bezich-
tigd, waar ook een film over de dui-

nen wordt getoond of u kiest er voor 
om lekker langs het strand te wan-
delen (de bus brengt u erheen). Om 
16.00 uur vertrekt de bus weer naar 
Wilnis. U dient zelf zorg te dragen 
voor een reis- en annuleringsverze-
kering. Alle extra uitgaven zijn voor 
eigen rekening. U wordt om 08.45 
uur op de parkeerplaats bij de ‘Para-
plu’ verwacht. De kostprijs is slechts 
52,00. Inschrijving kan plaatsvinden 
door middel van het invullen en in-
leveren van een inschrijfformulier 
dat is te downloaden via de websi-
te www.stichtingparaplu.nl, of af te 
halen in het gebouw van de Stich-
ting ‘Paraplu’, Pieter Joostenlaan 28 
te Wilnis. Ook is het mogelijk om on-
line in te schrijven via de website.



PROVINCIALE STATEN UTRECHT
IN EN VAN DE REGIO

Tien procent van alle 
energie op een duurzame 
manier opwekken. Dat wil 
de provincie Utrecht in 
2020 bereiken. Nu wekken 
we in onze regio pas 2,4% 
van alle energie duurzaam 
op. De verandering naar 
duurzame energie ziet de 
provincie als een van de 
grote uitdagingen voor de 
komende jaren. 

Binnenkort maakt de 
provincie een energie-
agenda. Daar staat in wat 
de provincie de komende 
jaren gaat doen om het 

opwekken van duurzame 
energie te versnellen. 
Welke kansen ziet u voor 
Utrecht en hoe kan de 

provincie helpen? Deze 
vragen stonden centraal 
tijdens een ontmoeting 
tussen leden van de 
Provinciale Staten van 
Utrecht, ondernemers, 
bewoners en raadsleden 
uit Utrechtse gemeenten. 
Jan Willem van de Groep 

is ondernemer en was 
programmamanager 
van Energiesprong. “We 
moeten niet alleen kijken 

naar energieopwekking 
door zonnepanelen of  
windmolens, maar ook 
naar energiebesparing.” 
Van de Groep vindt dat de 
provincie zich niet alleen 
moet storten op subsi-
dieverlening. “Schep de 
juiste voorwaarden zodat 

de regio zelf  stappen kan 
maken.” 
Sommige kansen voor 
duurzame energie horen 
vooral bij gemeenten. An-
dere mogelijkheden kun-
nen de provincie, het Rijk 
of  ondernemers benutten. 
De provincie kan aan de 
zijlijn gaan staan of  juist 
duurzame initiatieven 
koppelen of  bijvoorbeeld 
kleine kansrijke projecten 
stimuleren. Provinciale 
Staten gebruiken alle tips 
om straks in de energie-
agenda te bepalen wat de 
provincie gaat doen.

Snel naar tien procent duurzame energie

Wat vindt u? Discussieer mee! 
Provinciale Staten zijn de gekozen volksvertegenwoor-
diging. Ze willen graag weten wat er speelt in de regio 
en stellen u de vraag: Wat vindt u dat de provincie Utrecht 
moet doen om te bereiken dat in 2020 tien procent van 
alle energie duurzaam wordt opgewekt? Reageer door een 
e-mail te sturen naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.

Provincie Utrecht wekt nu 
2,4% duurzame energie op

Huib van Essen
GroenLinks

Eens. Nederland loopt 
met 5% hernieuwbare 
energie achterop. Utrecht 
staat nog lager. Om 
onze planeet leefbaar te 
houden moeten we nú 
overschakelen op duur-
zame energiebronnen. De 
technologie is voorhanden 
en biedt kansen! Bewo-
ners die samen hun eigen 
elektriciteit opwekken. 
Veel banen in de bouw om 
woningen energieneutraal 
te maken. GroenLinks 
wil dat de provincie het 
voortouw neemt. Denk bij-
voorbeeld aan geschikte 
locaties voor windmolens 
en zonne-akkers en het 
versterken van lokale 
initiatieven. Dat geeft 
energie en maakt Utrecht 
gezonder.

Wim Ubaghs
PVV

Oneens. De provincie 
moet niet het voortouw 

nemen om duurzame 
energie te stimuleren. We 
willen geen gesubsidieer-
de windmolens. Windmo-

lens geven overlast, leiden 
tot woningwaardedaling 

en slachting onder vogels. 
Daarnaast laten bere-

keningen zien dat wind-
molens niet leiden tot 

minder CO2-uitstoot. Niet 
gesubsidieerde zonnepa-

nelen zijn prima, maar we 
hoeven geen landschaps-
vervuilende zonneakkers. 

De gevolgen voor de na-
tuur zijn niet onderzocht. 

Kernenergie op basis 
van thorium en kernfusie 
komen er aan en er zijn 

nog voor eeuwen fossiele 
brandstoffen.

Statenleden in debat 
‘De provincie moet het voortouw nemen om 

sneller meer duurzame energie op te wekken’

EEN VORMHUIS. WOON BETER, LEEF GOEDKOPER

SMARTHOMES IN UITHOORN

DE T   EK   MST

FASE 3

TYPE 2054 TYPE 2060 TYPE 2066 TYPE 2073

11 EENGEZINSWONINGEN

PRIJZEN VANAF € 274.900,- V.O.N.

4 TWEE-ONDER-EEN-

KAPWONINGEN

PRIJZEN VANAF € 449.000,- V.O.N.

6 GESCHAKELDE TWEE-ONDER-

EEN-KAPWONINGEN

PRIJZEN VANAF € 398.000,- V.O.N.

1 VRIJSTAANDE WONING

PRIJS VANAF € 519.900,- V.O.N.

COMPLEET MET KEUKEN EN APPARATUUR, SANITAIR EN TEGELWERK

START VERKOOP FASE 3
DONDERDAG 17 MAART 2016

LOCATIE: ’T RECHTHUIS AAN 

DEN AMSTEL SCHANS 29 IN UITHOORN 

VAN 18.00 TOT 20.00 UUR

WWW.VORM.NL/DETOEKOMST

In Uithoorn, Legmeer-West, wordt de derde fase van De Toekomst gerealiseerd. 

Deze smarthomes in deze fase beschikken allemaal over VORMOtica, een 

elektrische installatie waarmee je centraal de elektrische toepassingen in je 

huis bedient. 

Als koper van een VORMHuis in De Toekomst profiteer je bovendien van 

alle voordelen van het VORM Ruim Leven-programma®: je hypotheek en 

verzekeringen via VORM. Hiermee daalt je maandelijkse woonlast aanzienlijk.

De Toekomst is een project van:

0297-524124

Makelaar:

* Gevraagd:
Lp’s en singels van pop tot beat 
muziek uit de jaren’50 en ‘60 
Tel. 06-12946730

* Te koop:
Originele Duitse vruchtenpers, 
50 cm hg, diameter 20 cm, €75,-. 
Tel. 06-31939057

Te koop:
Miele wasautomt. novotronic 
w729, vraagprijs €100,-.  
Tel. 06-53564288

Gezocht:
Verzamelaar zoekt Nintendo 
spellen.  
Tel. 06-37167763

Verloren:
Gouden ketting met briljanten 
hangers in Vinkeveen. 
Tel. 0297-776890

Te koop:
Ouderwetse naaimachine 100 
jaar oud naait nog prima €25,-. 
Tel. 0297-264842

Te koop:
Samsang tv 55 cm. €25,-. Werkt 
nog prima ziet er keurig uit. 
Tel. 0297-282476

Te koop:
twee pits gasstel werkt op buta 
gas €10,-. 
Tel. 0297-264470
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Kindermiddag Vakantie 
Bijbel Week
Wilnis - Op zaterdagmiddag 12 
maart organiseert het team van de 
Vakantie Bijbel Week Wilnis weer 
een gezellige kindermiddag in De 
Roeping. Basisschoolkinderen van-
af 5 jaar zijn van harte welkom. 
Om 14.00 uur starten we met zin-
gen en een Bijbelverhaal: ‘Hosan-

na! De Koning komt!’ Daarna gaan 
we tot 16.00 uur allerlei leuke spel-
letjes doen. Ook als je deze zomer 
niet in de tent was, ben je van har-
te welkom!
De toegang is uiteraard gratis. Meer 
informatie via vbwwilnis@hotmail.
com.

“Op weg naar Pasen”
De Ronde Venen - Op donderdag 
17 maart komt de bekende schrijf-
ster Joke Verweerd
Naar Christelijke Vrouwenbeweging 
Passage Mijdrecht met een pro-
gramma waarbij we kunnen luiste-
ren en meezingen. Joke Verweerd 
is schrijfster van romans, verha-
len en gedichten. Tweemaal heeft 
Joke de ND-BCB Publieksprijs voor 

het beste Christelijke boek in ont-
vangst mogen nemen. In 2005 met 
de roman Snoeitijd en in 2014 met 
de roman Retour Rantepao. Niet le-
den zijn van harte welkom ad euro 
2,50 p.p. 
Locatie: Gebouw Irene, naast de 
Janskerk in Mijdrecht
Aanvang: 20.00 uur – koffie vanaf 
19.45 uur

Lotus Corner verbouwd 
en weer open
Mijdrecht - Het bekende Chinese 
specialiteitenrestaurant Lotus Cor-
ner in De Lindeboom aan het Haits-
maplein is sinds kort weer open. Het 
restaurant, dat al jaar en dag een 
begrip is in De Ronde Venen, is twee 
weken lang gesloten geweest van-
wege een rigoureuze interne ver-
bouwing. Daar was men tot voor 
kort nog volop mee bezig om de de-
tails af te ronden.
Nu het interieur klaar is kan Lotus 
Corner u laten zien hoe het gewor-
den is. Bij dezen! Waarom niet ge-
wacht op de (aanstaande) verbou-
wing van het winkelcentrum? “Daar 
ben ik al een paar jaar mee bezig 
geweest, maar uiteindelijk duurde 
het ons te lang voordat er wat ging 
gebeuren. Dus hebben we intern de 
zaak zelf maar in gang gezet,” al-
dus eigenaresse Aihong Hu van Lo-
tus Corner. “Wij wilden vernieuwing 
in ons restaurant en dat is nu uitge-
voerd. We zien later vanzelf wel wat 
er bij ons nog verbouwd gaat wor-
den als men De Lindeboom gaat re-
noveren.”

Onbeperkt wokken
Lotus Corner is nu een mooi wok-
restaurant geworden waar u met uw 
hele familie, vrienden en kennissen 
onder andere heerlijk en gezond 
kunt wokken.
Daarvoor is het ook als zodanig ge-
heel nieuw ingericht. Er is een com-
pleet ander buffet geplaatst waar ie-
dereen die wil wokken zijn warme en 
koude voorgerechten, hoofdgerech-
ten en desserts zelf kan samenstel-
len. Dat geldt ook voor de dranken – 
zoals wijn, bier en non-alcoholica - 
waarbij men zichzelf kan bedienen. 
U kunt dus onbeperkt wokken voor 
een vaste prijs inclusief de dranken! 
Echter met uitzondering van sterke 
drank als whisky, cognac, jenever 
en andere sterk alcoholische dran-
ken. Die moeten apart worden af-
gerekend. Het uitgiftebuffet omvat 
verder een ijsbar en een chocolade 

fontein. De prijs voor het onbeperkt 
wokken is in het weekend overigens 
anders dan door de week! 
Alleen maar gezellig een borrel 
drinken en een klein hapje eten? 
Ook dat kan bij Lotus Corner.

Halen en bezorgen
Lotus Corner is zeven dag per week 
open voor bestellen, afhalen en/
of bezorgen van Oosterse gerech-
ten. Afhalen doet u aan de bar via 
de ingang aan het Haitsmaplein. Op 
de menukaart staan 186 gerechten 
waaruit u kunt kiezen. Alles wordt in 
de eigen keuken bereid. Wilt u het 
thuis gebracht hebben binnen de 
gemeente De Ronde Venen, dan is 
dat ook mogelijk. Bestellingen van-
af 10 euro worden snel aan huis be-
zorgd.
Van dinsdag tot en met zondag is 
het restaurant geopend vanaf 16.30 
uur tot 21.30 uur om gezellig en 
heerlijk te wokken zoals u dat tot 
nu toe altijd gewend bent geweest. 
Nieuw is echter dat men ’s middags 
ook open is vanaf 12 uur om een 
lekkere lunch te kunnen gebruiken. 
Niet in de laatste plaats biedt Lotus 
Corner ook nog mogelijkheden voor 
catering aan huis of bedrijf. Wie dat 
op het oog heeft kan het beste even 
een afspraak maken om de menu-
mogelijkheden, plaats en het tijdstip 
te bespreken en vast te leggen.
De nieuwe situatie is nog niet ge-
heel vertaald in de folders met de 
menukaart en de website (www.
lotuscornermijdrecht.nl) waarop u 
trouwens veel meer over Lotus Cor-
ner in Mijdrecht kunt lezen. Die 
moeten verder nog aangepast wor-
den en dat gaat volgens Hu binnen-
kort gebeuren.
Aangepast of niet, de medewer-
kers van Lotus Corner zien u graag 
als hun gast voor lekker en gezond 
wokken of voor het afhalen van 
heerlijke Oosterse specialiteiten. Eet 
smakelijk! Bestellen en/of reserve-
ren doet u telefonisch: 0297-284838.

OBS De Eendracht geeft 
workshopavond!
Mijdrecht - Op woensdag 2 maart 
jl. hield de Eendracht ’s avonds haar 
deuren open voor de ouders. Niet 
voor een spreekavond over de leer-
lingen maar om de ouders de mo-
gelijkheid te bieden om een work-
shop naar keuze te volgen. De ou-
ders konden kiezen uit een keur van 
onderwerpen en workshops in het 
teken van het kind. Onder andere 
dramalessen, een workshop ‘gevoe-
lens’, een workshop Buteyko Metho-
de, uitleg van ‘de CITO’, de nieuwe 
Taalmethode Taal actief en Mind-
fulness voor kinderen. In de hal van 

de school konden de ouders na de 
workshopronde nog allerlei stands 
bekijken. Hier stonden Atelier De 
Kromme Mijdrecht, Ceasar oefen-
therapie, logopedie, Ouders ‘lokaal’, 
de GGD en de tussen schoolse op-
vang van de school. De prachtige 
bibliotheek van de school was de-
ze avond ook speciaal geopend en 
daar konden de ouders de nieuwste 
aanwinsten en de uitgebreide col-
lectie bewonderen. Ouders en leer-
krachten ‘Eendrachtig’ aan de slag: 
een geslaagde en boeiende avond 
voor alle deelnemers!

Johannes de Doper kerk
Bachs meesterwerk 
Johannes Passion
Mijdrecht - Dit jaar op vrijdag 18 
maart, een week voor Goede Vrijdag 
wordt in de R.K. kerk Johannes de 
Doper, Driehuisplein 1, op de grens 
van Mijdrecht/Wilnis door christe-
lijke oratoriumvereniging Amicitia 
Uithoorn de Johannes Passion van 
Johann Sebastian Bach uitgevoerd. 
Het koor, dat dit jaar haar 60 jarig 
jubileum viert, wordt begeleid door 
Het Promenade Orkest. Als solisten 
treden op: Gerben Houba in de rol 
van Evangelist en tenor-aria’s, bas 
Ronald Dijkstra voor de Christus-
partij, sopraan Anna Büchel, mez-
zosopraan Veronique van der Mij-
den, bas Berend Eijkhout en orga-
nist Eric Jan Joosse. De algehele lei-
ding heeft dirigent Toon de Graaf. 
Het concert begint om 20.00uur, de 
kerk is open om 19.15 uur.
Het concert wordt mogelijk gemaakt 
door stichting Vrienden Monument 
Johannes de Doper en stichting 
Vrienden van Amicitia. 16 jaar gele-
den waren de eerste voorbereidin-
gen van beide stichtingen voor de 
uitvoering van de Johannes Passi-
on. De bedoeling was iedere twee 
jaar de Johannes Passion uit te voe-
ren. De opzet is uitstekend gelukt, 
m.u.v. 2012 toen Amicitia de Mes-
siah zong. Dit is voor de 7e keer 
de Johannes Passion, er is terecht 
sprake van een traditie.
Van de solisten is bas Ronald 
Dijkstra een bekende, ook hij heeft 
menigmaal de Christuspartij in de 
Johannes de Doperkerk gezongen. 
Bijzonder is het optreden van Ger-
ben Houba die zowel de tenora-
ria’s als de rol van Evangelist ver-
tolkt. Slechts aan weinige solisten is 
dit voorbehouden. Organist en vaste 
repetitor van Amicitia, Eric 

Organist
Jan Joosse, meent dat hij deze keer 
zijn 15e Johannes Passion speelt. 
De organist heeft een zeer belang-
rijke functie bij de Johannes Pas-
sion . Dat is niet zo verwonderlijk, 
Bach was immers zelf organist. De 
Johannes Passion wordt als een van 
de meesterwerken van Bach be-
schouwd en kent de laatste tijd een 
stijgende populariteit t.o.v. de Mat-

thäus Passion. De eerste uitvoering 
dateert van Goede Vrijdag 7 april 
1724, het jaar daarop werd de Jo-
hannes Passion weer uitgevoerd, 
maar Bach had een aantal compo-
sities gewijzigd. Ook daarna bracht 
Bach veranderingen aan. Deze uit-
voering zal de versie uit 1749 zijn. 
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar 
bij de leden van Amicitia en telefo-
nisch te bestellen bij Amicitia 0297 
56 63 77. Vanaf 4 maart worden de 
kaarten verkocht bij: Boekhandel 
Mondria in Mijdrecht, Drogisterij De 
Bree in Vinkeveen, Boekhandel ten 
Hoope en Boekhandel Bruna, beide 
in Uithoorn . De toegangsprijs, in-
clusief programmatekstboekje met 
de Luthers-Duitse tekst en de Ne-
derlandse vertaling bedraagt 25,- en 
voor de jeugd tot 17 jaar 10,- .Indien 
beschikbaar zijn er toegangskaar-
ten bij de entree van de kerk ver-
krijgbaar.
Twee jaar geleden kreeg de uitvoe-
ring van de Johannes Passion een 
zeer lovende pers. Amicitia repe-
teert geruime tijd onder de bezie-
lende leiding van Toon de Graaf om 
ook deze keer een perfecte uitvoe-
ring te realiseren.
De Johannes Passion , een magi-
straal werk op een passende loca-
tie, de R.K. kerk Johannes de Doper, 
belooft een onvergetelijk concert te 
worden, een concert dat niet gemist 
mag worden!

Herman Brood is terug!
Regio - Vijftien jaar geleden sprong 
hij van het Hilton, maar toch is Her-
man Brood terug. Op de planken! 
In Chez Brood kruipt Stefan Ro-
kebrand, bekend van Soldaat van 
Oranje en diverse televisieseries, in 
de huid van de rock-‘n-roll legen-
de en zet Neerlands bekendste jun-
ky weergaloos neer. Zijn verslaving 
wordt in het stuk niet uit de weg 
gegaan. Ook niet dat hij onhandel-
baar was, vaak vreemdging tijdens 
zijn huwelijk met Xandra, veel te 
veel dronk, warrig was en uiteinde-
lijk dood wilde, omdat zijn lichaam 
het opgaf. Maar ook komt er in Chez 
Brood naar voren wat de waarde is 
van vriendschap. Bart Chabot wordt 
gespeeld door Owan Schumacher 
en wordt nergens het Koefnoen-
typetje, waar Bart in eerste instan-
tie wat huiverig voor was, en Jules 
Deelder wordt fantastisch neerge-
zet door Tibor Lucács. Wat een ge-
lijkenis! De rol van weduwe Xandra 
wordt vertolkt door Anne Lamsveld 
en de moeder van Herman speelt 
Rosa Reuten. Met een Zwols ac-
cent vertelt mama over de klei-
ne Herman, die vanaf zijn geboor-
te een bijzonder artistiek kind blijkt 
te zijn en bovenal ontzettend lief is. 
De twee dames acteren tevens The 
Bombita’s (de achtergrondzange-
ressen van de band). Bandleider Jan 
Rot, heeft een flinke rol in het stuk 

en speelt de muziek van de Wild Ro-
mance op zijn eigen wijze. Op het 
podium gebeurt een hoop. Er wordt 
omgekleed, de acteurs verplaatsen 
zelf decorstukken, er wordt uiter-
aard gezongen en bijzonder goed 
geacteerd. Het publiek zal na afloop 
een juist beeld krijgen van wie de le-
gende werkelijk was en hoe hij tot 
zijn fatale sprong kwam. 

Afterparty met Wild Romance 
Wil jij naar dit muzikale toneel-
stuk? Dat kan op vrijdag 25 maart in 
Crown Theater Aalsmeer. Een kaart-
je kost 36 euro 50. Bart Chabot, die 
het stuk schreef, noemt het overi-
gens beslist geen musical. De thea-
tervoorstelling begint om 20.00 uur. 
Er zit een pauze in. En heb je rond 
23.00 uur nog zin om nummers als 
Saturday Night, Never Be Clever en 
Cha Cha live te horen spelen door 
dé band van Herman; The Wild Ro-
mance, kom dan naar de geweldi-
ge afterparty in de Studio’s. De toe-
gang is geheel gratis op vertoon van 
je theaterentreekaart. Kijk op www.
crowntheateraalsmeer.nl voor meer 
informatie. Kaarten zijn ook tele-
fonisch verkrijgbaar via 0900 1353 
(45cpm) en bij de lokale verkoop-
punten Espago en ‘t Boekhuis in 
Aalsmeer, Ten Hoope in Uithoorn, 
Marskramer te Kudelstaart en Ge-
makswinkel Leimuiden.

Bericht voor beverliefhebbers!
Regio - Op woensdag 23 maart a.s. 
vertoont Natuurvereniging De Groe-
ne Venen de documentaire “Bevers 
in Nederland” in Dorpshuis De Boei 
in Vinkeveen, aanvang 20.00 uur. De 
maakster van deze indrukwekken-
de film, mevrouw Willy de Koning uit 
Sittard, is aanwezig en zal na afloop 
van de film vertellen over haar ve-
le belevenissen met bevers en haar 
talloze uren aan de waterkant.
Met veel liefde en passie vertelt Wil-
ly al haar beveravonturen, de leef-
wijze van de bever, z’n uiterlijke 
kenmerken, de vele soorten sporen 
die het dier achterlaat, de leefomge-
ving, z’n aanpassingsvermogen en 
de invloed van de bever op z’n om-
geving. Verder komen de oorzaken 
van het verdwijnen van de bever, 
zo’n 200 jaar geleden, aan de orde 
en de herintroducties die sinds de 
jaren 80 van de vorige eeuw plaats-
vonden. 
Al sinds 2007 volgt en filmt Willy 
de Koning bevers. Veel in Limburg 
maar ook in bijvoorbeeld de Bies-
bosch. In haar film laat Willy beel-
den zien van een bever die vlucht 
voor het hoge water en bovenop de 
burcht zit, met aandoenlijke geluid-
jes van jonge bevertjes vanuit een 
burcht, knuffelpartijtjes tussen vol-

wassen bevers en hun jongen, be-
vers die op hun gemak de vacht ver-
zorgen of bevers die zich onbespied 
wanend heel rustig over land lopen. 
Ook neemt Willy de Koning tal van 
‘beverattributen’ mee, zoals bever-
tanden, beverknuffels, beverkeutels, 
takken met knaagsporen en boekjes 
over bevers. Voor geïnteresseerden 
zijn er gratis beverfolders om mee 
naar huis te nemen. Ook zijn er op 
deze avond verschillende dvd’s en 
boeken van Willy de Koning over het 
leven van de bever te koop. De le-
zing is uitermate geschikt voor vol-
wassenen maar zeker ook voor kin-
deren.
En om (met een beetje geluk na-
tuurlijk!) dit boeiende dier ook in le-
vende lijve te zien, organiseert Ver-
eniging De Groene Venen op 4 juni 
a.s. een excursie naar de Biesbosch. 
Hierover zullen we u te zijner tijd na-
der informeren.
Maar alvast opgeven kan natuur-
lijk altijd door het excursiebedrag 
van 13,50 over te maken op onze 
bankrekeningnummer NL02 INGB 
000 9102270. Onze Leden betalen 
slechts 8,50. U kunt ook een email 
sturen naar degroenevenen@het-
net.nl of bellen met ons secretariaat 
op 0297 261576.
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IVN Opmerkzame Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen organiseert in 2016 elke 
maand een zgn. Opmerkzame Wan-
deling. Dit is een nieuwe activiteit. 
Inmiddels zijn er twee wandelingen 
geweest. We starten alle wandelin-
gen bij het Oude Spoorhuis hoek 
Spoorlaan/Demmerik in Vinkeveen. 
De route leidt door de Demmerik-
se Polder waar altijd iets nieuws te 
beleven is. De maartwandeling is 
woensdag 16 maart en start om 9.00 
u. De polder is in afwachting van het 
komende voorjaar.
De opmerkzame wandelingen zijn 
opgezet met het doel elke maand 
de veranderingen in de natuur langs 
eenzelfde route op te merken, te 
zien, te horen, te proeven, te rui-
ken en aan te raken. Elke maand 
zal de wandeling op een ander tijd-

stip plaatsvinden en op een andere 
dag in de week. Het gaat om ‘wan-
delen met aandacht’. Iedereen die 
de rust èn de dynamiek van natuur 
dichtbij huis wil ervaren en opmer-
ken is welkom. Houd de lokale me-
dia in de gaten, kijk op de websi-
te van het IVN: www.ivn.nl/afdeling/ 
de-ronde-venen-uithoorn, of bel 
natuurgids Elza Vis 06-23150498. 
Lengte: ca 8 km.(2 ½ uur). De april-
wandeling is op maandag 18 april 
en start om 13.00 u.

Er is ook een groep op Facebook 
onder de naam: IVN Opmerkzame 
wandelingen. Het is een besloten 
groep en je kunt daarvoor uitgeno-
digd worden zodat je ook de berich-
ten kunt lezen en je kunt een ver-
zoek sturen als je lid wilt worden.

13 Maart begint de boekenweek
Regio -  Op zondagmiddag 13 
maart a.s. zal er om 14.30 uur in de 
Thamerkerk aan de Amstel een bij-
zonder concert plaatsvinden. Of is 
het een lezing? Schrijver Jan Brok-
ken en pianist Marcel Worms noe-
men het zelf een concertlezing.
Jan Brokken leest passages uit zijn 
boek “Waarom elf Antillianen kniel-

den voor het hart van Chopin” en 
Marcel Worms speelt dansen, wal-
zen en mazurka’s van componisten 
uit het Caribisch gebied die beïn-
vloed zijn door Chopin.
In samenwerking met boekhandel 
Ten Hoope zullen de boeken van 
Jan Brokken in de pauze en na af-
loop te koop zijn en zal hij ook sig-

Mirande lingerie viert 50-jarig 
bestaan met modeshows
Regio - Mirande lingerie van eige-
naresse Mieke Peeters-van Bunnin-
gen aan de Schans 1 in Uithoorn 
bestaat op 22 maart precies vijftig 
jaar. Dat wordt op die dag gevierd 
met een receptie voor genodigden 
in Hotel restaurant Het Rechthuis. 
Een dag later, woensdag 23 maart, 
wil Mieke daar met haar klanten 
feestelijk aandacht aan schenken. 
Dat doet zij met enkele gezellige 
modeshows in de winkel, één om 11 
uur, de volgende om 13.00 uur en de 
laatste om 15.00 uur. De toegang is 
gratis en u bent van harte welkom. 
Getoond wordt de voorjaars- en zo-
mermode in dameslingerie en cor-

setterie, nacht- en badkleding. De 
bedoeling is dat Mieke dat weer op 
traditionele wijze zelf van uitleg en 
commentaar voorziet. Drie manne-
quins showen de kleding in de klei-
nere, midden en de grotere maten 
voor de wat rijpere vrouw. De kle-
ding wordt geshowd door Cynthia, 
Linda en Brigit. “Elke bezoeker van 
de modeshows krijgt een goodybag 
mee met artikelen van firma’s waar-
op men korting kan krijgen. Voorts 
wordt er een loterij georganiseerd 
waaraan men gratis aan kan deel-
nemen. Er zijn leuke prijzen aan ver-
bonden,” laat Annelies weten. Zij is 
de zuster van Mieke die tijdelijk de 

honneurs voor haar waarneemt. Zij 
is net zoals veel van haar andere 
collega’s al vele jaren met passie en 
plezier werkzaam in de winkel. Dat 
zegt iets over de sfeer en de bele-
ving in het vak.

Kleding voor prothesedragers
Mirande is sinds de oprichting een 
speciaalzaak in lingerie. De winkel 
biedt onder de bezielende leiding 
van Mieke Peeters-van Bunningen 
met haar team van klantvriende-
lijke medewerksters een omvang-
rijk assortiment lingerie en corsette-
rie voor dames als ook herenonder-
goed. Tevens bad- en strandkleding 

voor deze doelgroepen en nacht-
kleding in de breedste zin van het 
woord. Als één van de weinige za-
ken heeft Mirande zich bovendien 
gespecialiseerd in lingerie en bad-
kleding waaraan een prothese ten 
grondslag ligt. Eén en ander voldoet 
aan de hoogste kwaliteitseisen. Bij 
veel zorgverzekeraars is een prothe-
se in de (aanvullende) verzekering 
opgenomen. Mieke kan voor dege-
ne die het aangaat daar meer over 
vertellen. Daarnaast heeft Mirande 
voor de rijpere vrouw een uitzonder-
lijke keuze uit de wat grotere maten. 
De service die men biedt staat bo-
vendien op een hoog peil. Kenmer-

ken daarvoor zijn het vakmanschap 
en de dienstverlenende instelling 
van het personeel die men hoog in 
het vaandel heeft staan. Maar ook 
het geven van adviezen, bijvoor-
beeld was instructies voor beugel-
beha’s en badkleding zijn heel nut-
tig. Al met al wordt er veel persoon-
lijke aandacht aan de klant besteed. 

Unieke speciaalzaak
Een en ander vertaalt zich na al die 
jaren in gunstige zin naar het om-
vangrijke bestand van tieners tot 
oma’s van negentig dat opgenomen 
is in de computer. Gegevens over de 
maat en afgenomen artikelen in de 
loop der tijd zijn herkenbare attribu-
ten om snel te zien wat voor smaak 
de (vaste) klant heeft en of het ge-
vraagde op voorraad is. Vooraf even 
bellen (0297-564106) maakt de be-
antwoording wel zo gemakkelijk. 
De clientèle is verspreid over heel 

Nederland en zelfs vanuit het bui-
tenland krijgt Mirande bestellin-
gen binnen. In dat licht gezien is het 
prettig dat Mirande eveneens via 
Facebook bereikbaar is. Actiema-
tige aanbiedingen zijn ook bij Mi-
rande geen onbekend verschijn-
sel, zoals de bekende ‘kelderverko-
pen’ van kleding tegen heel pretti-
ge prijzen. 
Mirande is en blijft een unieke spe-
ciaalzaak in lingerie. Er geen tweede 
van dat genre in Uithoorn en de re-
gio. Het is voor veel vaste klanten te 
hopen dat ook na de viering van het 
vijftigjarige bestaan de winkel in de-
zelfde hoedanigheid en met hetzelf-
de vakkundige personeel kan wor-
den voortgezet. Als het even kan 
ook nog met Mieke, al hoewel zij er 
inmiddels 55 jaar werken op heeft 
zitten, maar nog steeds enthousi-
ast is. Dat is een dubbele felicita-
tie waard!

Infoavond polder Groot 
Wilnis druk bezocht

De Ronde Venen - Ruim 80 men-
sen bezochten 2 maart de informa-
tieavond over de polder Groot Wil-
nis-Vinkeveen in dorpscentrum de 
Boei in Vinkeveen.
Belangstellende bezoekers gingen 
met de kaart op tafel in gesprek 
over de natuurinrichting van Re-
servaat Demmerik en Peilvak 9 met 
o.a. medewerkers van Staatsbosbe-
heer, Waternet en programmabu-
reau Utrecht-West.

Erika Spil te gast in het 
Politiek Café van Zideris
De Ronde Venen - Op uitnodi-
ging van de bewoners van Zide-
ris nam wethouder Erika Spil recent 
deel aan het Politiek Café. De bewo-
ners spraken met Erika Spil over on-
der andere hun ervaringen met de 
nieuwe Wmo. Bewoners moeten nu 
zelf aangeven hoe het met ze gaat 
en wat ze nodig hebben om ‘ge-
woon’ te leven. En dat vinden ze 
erg spannend: ‘Er wordt nu met ons 
gepraat en niet over ons. En dat is 
goed’. Tijdens het Politiek Café spra-
ken de bewoners met Erika Spil over 
de veranderingen in de zorg en hoe 
deze veranderingen van invloed zijn 

op hun dagelijks leven. In een keu-
kentafelgesprek met de Wmo con-
sulenten van de gemeente De Ron-
de Venen gaan ze in gesprek over 
de ondersteuningsvraag en bespre-
ken zij op welke wijze ze contacten 
kunnen maken en onderhouden in 
hun netwerk.
Op basis van deze keukentafelge-
sprekken worden de beschikkin-
gen vastgesteld. De ondersteuning 
van zowel begeleiding als vanuit het 
netwerk wordt als heel plezierig er-
varen en geeft hen de kans om net 
als iedereen een zo ‘gewoon’ moge-
lijk leven te leven. 

Ook kwam het onderwerp ‘ Wer-
ken in de ambulante dagbesteding 
van Zideris ‘Hoe gaat dat?’ aan de 
orde. Omdat diverse ondernemers 
en organisaties in mensen met een 
verstandelijke handicap investe-
ren door hen een werkplek te bie-
den sprak Erika Spil haar waarde-
ring naar hen uit. En de bewoners 
zijn enthousiast over hun dagbeste-
ding bij verschillende ondernemers. 
Het geeft hen de kans om op nor-
male wijze, en met ondersteuning, 
deel te nemen aan de maatschappij. 
Op deze wijze voelen zij zich nuttig 
en worden serieus genomen.

neren. Een goed begin van de Boe-
kenweek!

Jan Brokken
Jan Brokken traceerde de wor-
tels van de Antilliaanse muziek en 
schreef er een hartstochtelijk boek 
vol verhalen over. ‘Waarom elf An-
tillianen knielden voor het hart van 
Chopin’ oogstte veel lof in Neder-
land, de Antillen en Polen. In 2016 
verschijnt de Amerikaanse uitgave. 
Voor de presentatie van de Poolse 
editie toerde Jan Brokken met vier 
Antilliaanse pianisten door Polen. 
Jan Brokken: ‘Wij hebben de Antilli-
aanse mazurka teruggebracht naar 
het land van herkomst. De Polen 
waren stomverbaasd. Zij hoorden 
een Chopin die een eeuw lang on-
der de palmen had vertoefd.’

Chopin
In ‘Chopin rond de Evenaar’ laten 
Jan Brokken en Marcel Worms op 
vrolijke en aanstekelijke wijze ho-
ren hoe culturen in elkaar overgaan 
en hoe makkelijk de Chopinachtige 
mazurka’s, walsen en dansen zich 

lieten plooien naar tropische harts-
tocht en hoe soepel ze verbindin-
gen aangingen met lokale ritmes. 
Na deze concertlezing gaat ieder-
een opgewekt naar huis, want de 
verhalen die Jan Brokken vertelt zijn 
uitermate grappig en de korte mu-
ziekstukken die Marcel Worms laat 
horen nopen tot mee wiegen en bij-
na tot mee dansen.
De belangstelling voor dit SCAU-
evenement is wederom zeer groot.
Wilt u verzekerd zijn van een plek in 
de Thamerkerk, koop dan van te vo-
ren uw kaarten bij boekhandel Bru-
na (Amstelplein) of Ten Hoope (Zij-
delwaardplein). Kaarten kosten 
twaalf euro per stuk; jongeren on-
der de zestien jaar betalen slechts 
zes euro. Vanaf twee uur worden de 
resterende kaarten verkocht aan de 
zaal. Meer informatie is te vinden op 
de website: www.scau.nl

42e Wilnisse Rommelmarkt
De Ronde Venen - Op zaterdag 7 
mei 2016 vanaf 9.30 uur zal de 42e 
Wilnisse Rommelmarkt plaatsvinden 
in Wilnis-Dorp. De opbrengst van dit 
jaar is bestemd voor timmermans-
opleidingen voor aidswezen in Ma-
lawi. In Malawi wonen veel jongeren 
die door aids hun vader en moeder 
zijn verloren. Deze jongeren moe-
ten alleen zien te overleven, zonder 
enige hulp van hun ouders. Op ver-
schillende plaatsen in Malawi heeft 
de kerk initiatief genomen om de-
ze jongeren door verschillende op-
leidingen een toekomst te bieden.
In Ekwendeni, een klein dorp in Ma-
lawi, steunt de GZB (Gereformeer-
de Zendingsbond) timmermansop-
leidingen voor deze jongeren. Met 
deze 2-jarige opleiding kunnen ze 
later in hun eigen levensonderhoud 
voorzien. Na afloop van de opleiding 
krijgen de jongeren werkkleding en 
een koffertje met gereedschap mee, 
in een straatarm land een luxe! Het 
project is praktisch en levert een bij-
drage aan de bestrijding van de pro-
blematiek van weeskinderen. Daar-
bij schept het een hoopvol toe-

komstbeeld voor de jongeren en 
de mensen om hun heen. De kos-
ten van de opleiding (kost en inwo-
ning) van één student is 1000,- per 
jaar. Met de opbrengst van de rom-
melmarkt willen we zo veel mogelijk 
studenten een kans geven op een 
toekomst. Hiervoor hebben we na-
tuurlijk veel rommel nodig. En daar 
kunt u ons bij helpen!
Heeft u nog oude spullen liggen 
die u kunt missen voor het goe-
de doel? U kunt uw nog bruikba-
re spullen brengen naar Mijdrecht-

sedwarsweg 19 te Wilnis (niet op 
zondagen) of laten ophalen. Geef 
uw spullen op via de website: 
www.rommelmarktwilnis.nl of bel 
ons op 06 – 40 10 70 76 (tussen 
18.00 en 20.00 uur op werkdagen) 
en wij komen de spullen bij u op-
halen. De eerste sorteeravond zal 
plaatsvinden op 15 maart a.s. en 
vanaf dan zullen we iedere dinsdag-
avond de spullen sorteren. De laat-
ste sorteeravond zal zijn op dinsdag 
3 mei a.s. Voor meer informatie over 
de rommelmarkt of over het doel 
kunt u kijken op onze website. We 
hopen u 7 mei aanstaande te zien 
op de 42e Wilnisse Rommelmarkt!





De Ronde Venen Op maandag 7 
maart om 12:00 uur is in het Mu-
seum De Ronde Venen in Vinke-
veen de dialoogdagen onder de 
naam ‘Wereld in Dialoog 2016’ van 
start gegaan. Deze dialoogdagen 
wordt jaarlijks door stichting ‘On-
beperkt De Wereld In’ georgani-
seerd. Onder het genot van streek-
producten die nog op een ambach-
telijke wijze worden gemaakt, heb-
ben de deelnemers in het museum 
verhalen gedeeld aan de hand van 
het thema ‘roots’. Juist in het muse-
um kregen de verhalen over het the-
ma ‘roots’ een extra impuls. Terug 

naar de ‘roots’ van de gemeente De 
Ronde Venen tussen al die attribu-
ten die werden gebruikt om veen te 
steken en te trappen. Het uitbagge-
ren met de veensteekmachine die de 
gemeente heeft gevormd tot wat het 
nu is. De ‘roots’ van de deelnemers 
aan tafel en verhalen over hoe zij in 
de gemeente De Ronde Venen zijn 
komen wonen inspireerden anderen. 
Een reisverhaal van, Indonesië, Tur-
kije, maar ook een kortere reis naar 
de gemeente De Ronde Venen van-
uit Amsterdam en Warneveld. Verha-
len met als eindbestemming de ge-
meente De Ronde Venen. Verhalen 

van een paar minuten die anderen 
voor altijd inspireren. De inwoners 
van de gemeente De Ronde Venen 
zijn ook benieuwd naar uw verhaal 
over hoe u in de gemeente De Ron-
de Venen bent komen wonen. Er zijn 
tot 21 maart nog voldoende plek-
ken vrij bij organisaties waar u kunt 
deelnemen. U kunt meedoen door 
het aanmeldformulier op de web-
site www.wereldin.nl in te vullen, 
door te bellen naar 06-87875057 of 
door een e-mail te sturen naar widi 
@wereldin.nl. Doe mee en vertel ook 
uw verhaal. Doen!! ‘Samen op weg 
naar een kleurrijke wereld’ 
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Inspirerende ontmoetingen tussen 
de Rondeveners is van start gegaan

De Ronde Venen - Van 12 tot 20 
maart is het Boekenweek. Dit jaar 
staat Duitsland centraal, het land 
van Goethe, Brecht, Schiller en Böll. 
Bach maar ook van Berlijn en van 
Bratwurst. Kom tijdens de Boeken-
week naar de Bibliotheek en laat u 
inspireren. En wilt u daarnaast nog 
meer tips? Vraag dan naar het Boe-
kenweekmagazine. Verkrijgbaar tij-
dens de Boekenweek (op=op). 
Zonder schrijvers geen Boeken-

week. Maar kennen we onze ‘eigen’ 
schrijvers wel? 

Inmiddels staat op de site een over-
zicht met informatie over een groot 
aantal regionale schrijvers. De orga-
nisatie denkt dat er in de gemeen-
te Stichtse Vecht en De Ronde Ve-
nen nog veel meer creatieve schrij-
vende talenten wonen. Niet alleen 
schrijvers van romans worden door 
hen uitgenodigd om hun informa-

tie te delen, maar ook van kinder-
boeken, poëzie, verhalen of een in-
formatief boek. Voorwaarde is wel 
dat het boek in druk is versche-
nen, bij een uitgever of in eigen be-
heer. Mail een foto, uw biografie en 
uw bibliografie naar: info@biblio-
theekavv.nl. Zij vermelden uw gege-
vens graag op hun website en nodi-
gen u graag uit voor de Regionale 
Schrijversmarkt 2016. Foto: Jan Wil-
lem Verwaaijen

Bibliotheek is op zoek 
naar regionale schrijvers

D66 dankt RVB

Mooie strijd Atalante heren 1
De Ronde Venen - In een mega-
sterke opening pakte Atalante he-
ren 1 direct flink uit tegen Gemi-
ni H3 de nummer 3 van de poule. 
De hekkensluiter uit Vinkeveen wist 
niet wat het overkwam en kon de 
gastploeg uit Hilversum vooral door 
sterk serveerwerk met maar liefst 
25-13 overtreffen. In het tweede be-
drijf zette de informatie uit Hilver-
sum orde op zaken, met name via de 
middenaanval werd veelvuldig ge-
scoord: 17-25. Nieuwe kansen in set 
3 en het gevecht tussen twee gelijke 
partijen zette in. Mooie onhoudba-
re aanvallen van Leroy en Yorick op 
de buitenkant, snoeiharde smashes 

als vanouds van Erik op rechtsbui-
ten. Bas scoorde heerlijk via de mid-
den 3 meter en gave ballen scoorde 
Remco maar bovenal de mooie red-
dingen van het hele team maakten 
dat de mannen boven zichzelf uit-
stegen. De flow zat er gigantisch in 
en Jeroen kon naar hartenlust ver-
delen. Over en weer ging de strijd 
tot in de 20. Op 23-22 een gewaag-
de dubbele wissel, en met succes. 
Verdeler Regi maakte de juiste keu-
ze en vanaf de 3-meter was het Bas 
die een keihard punt maakte. Ook 
het laatste punt werd gescoord en 
met 25-22 werd het 2-1 voor de Vin-
keveners. De partij ging in het zelfde 

fanatisme voort, een zeer spannend 
gevecht. Goed serveerwerk van 
Remco en Yorick zetten punten op 
het bord. Gemini vocht pittig terug 
en wederom ging het tot in de 20 
gelijk op. Bij 23-23 weer de gewaag-
de wissel van Buurman en Buurman, 
alias Regi en Martijn. Aanvankelijk 
pakte dat niet goed uit maar de Vin-
keveense mannen bleven scherp en 
wisten in een zeer spannende ont-
knoping met een mooie laatste kers 
op de taart via Regi en Yorick die 
snoeihard de vloer vond: 26-24. 3-1 
winst en bovenal een heerlijke wed-
strijd met super teamwork van de 
Atalante ploeg.

Atlantis 2 knokt zich naar overwinning
De Ronde Venen - Het door Florist 
gesponsorde Atlantis 2 mocht za-
terdag 5 maart aantreden tegen de 
streek rivaal Vinken 2. Na een lang 
gelijk opgaande wedstrijd wist At-
lantis toch de punten in Mijdrecht te 
houden door te winnen met 18-14.
De eerste helft ging lang gelijk op 
maar toch wist Atlantis halverwege 
deze helft met een reeks mooie aan-
vallen een kleine voorsprong van 
twee punten te pakken. Helaas wist 
Atlantis deze voorsprong niet vast te 
houden en de ruststand werd 10-10.
Tijdens de rust werd door de coa-

ches Serge Kraaikamp en Frank 
van der Meer extra aangestipt dat 
vooral de juiste kansen uitgespeeld 
moesten worden. In de verdediging 
mocht er vooral niet worden inge-
stapt en de aangeef van de Vinken 
moest er nog meer uit worden ge-
haald. Met deze aanwijzing ging 
het team vol vertrouwen de twee-
de helft in. De tweede helft verliep 
vele malen beter en Atlantis wist de 
Vinken veel meer te ontregelen en 
zelf meer te scoren. Door het grote 
aantal afstandsschoten dat door de 
korf ging wist Atlantis uiteindelijk de 

wedstrijd te beslissen met als eind-
stand 18-14.
Dank aan de invallers Harold Taal 
en debutant in de senioren Marijn 
Maarsseveen die beiden hun steen-
tje hebben bijgedragen aan de-
ze overwinning. Atlantis 2 heeft na 
deze wedstrijd nog maar één wed-
strijd te gaan in dit zaalseizoen en 
deze vindt plaats in Harmelen tegen 
Thor 3.

Wij hopen iedereen weer in het bui-
tenseizoen te verwelkomen op onze 
nieuwe kunstgrasvelden.

Winst in streekderby
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
stond voor De Vinken het een na 
laatste zaalduel in poule 3I op het 
programma. Een heuse clash tus-
sen de enige twee korfbalclubs in 
gemeente De Ronde Venen. Beide 
ploegen kennen een wisselend sei-
zoen door de vele blessuregeval-
len in de teams. Ondanks dat bei-
de clubs maar wat graag in de twee-
de klasse willen korfballen, komen 
zij allebei niet verder dan de mid-
denmoot. De Vinken won zaterdag 
het onderlinge duel met ruime cij-
fers 11-22.

Sterk rendement
Coach Hans van Dasler had niet de 
beschikking over Jelle Mul (schou-
derblessure) en Kelvin Hoogeboom 
(knieblessure). In de aanval begon 
dit maal Emese Kroon, Dorien Ver-
bruggen, Gideon Leeflang en Mark 
de Haan. In verdedigende stellin-
gen stonden Annick Stokhof, Maris-
ka Meulstee, Rutger Woud en Jerom 

Stokhof. De spanning bij het publiek 
en spelers was duidelijk te merken 
door een kille stilte. De eerste tref-
fer van thuisploeg Atlantis viel pas 
na vijf minuten spelen. Emese trok 
de stand gelijk met een doorloop-
bal 1-1. Na de vakwissel waren het 
Annick en Mariska die via een straf-
worp en een doorloopbal een kleine 
voorsprong verzorgden, die De Vin-
ken daarna ook niet meer uit han-
den gaf. Emese werd foutief afge-
stopt en mocht zelf haar strafworp 
verzilveren voor 1-4. Atlantis recht-
te de rug en behield vooral door 
toedoen van Mijdrechtenaar Maar-
ten Helsloot enige aansluiting. Het 
ABN-AMRO-team liep in de twee-
de fase van de eerste helft florissant 
uit en kon met 6-11 de kleedkamers 
opzoeken, mede door doelpunten 
van Mariska (2x), Annick (2x), Jer-
om, Mark en Dorien. 

Heel houden en doorspelen
Met in de wetenschap dat de uit-

slag er nauwelijks meer toe doet, 
focussen beide ploegen zich op het 
fit blijven van de selectie. Immers de 
veldcompetitie, waar zowel Atlantis 
als De Vinken de nodige wedstrijd-
punten nog moeten halen, staat er 
aan te komen. 
Na rust probeerde Atlantis terug te 
komen in de wedstrijd en mocht een 
treffer van afstand laten bijteke-
nen voor 7-11. De Vinken bleef ge-
duldig spelen en kon in de tweede 
helft veel afstandsschoten vrij een-
voudig door de gele mand laten val-
len. Via 8-13 trok de stand weder-
om naar een dubbele marge 8-16. 
Coach Hans van Dasler wisselde in 
de tweede helft veelvuldig. Eva He-
melaar, Fenne Claassen en Pas-
cal Hoogeboom kwamen het veld 
in voor Emese, Mariska en Rutger. 
De tweede helft ging vooral de boe-
ken in met onnodige overtredingen, 
dubieuze strafworpen en het afron-
den van vrije ballen. De Vinken kan 
zich na deze mooie 11-22 winst op 
Atlantis richten op de laatste thuis-
wedstrijd op 12 maart thuis tegen 
Koveni.

De Ronde Venen - D66 is blij met 
de extra aandacht die RVB op de 
bijeenkomst van vanavond, woens-
dag 9 maart, vestigt. 
D66 is inderdaad van mening dat de 
Vinkeveense Plassen tot de mooi-
ste plekken van de gemeente, wel-
licht zelfs van Nederland, behoort. 
Daarom heeft zij er de afgelopen 

raadsvergadering voor gezorgd dat, 
in het vervolg van het proces om-
trent het plassengebied, het zorg-
vuldig behoud van dit gebied voor-
opgesteld wordt. De bijeenkomst 
van vanavond, de vooravond van de 
algemene leden vergadering, dient 
als hoorzitting waar de D66-fractie 
zich graag laat informeren en in ge-

sprek treedt met betrokkenen van 
het plassengebied. Dit is een van 
de manieren om ook in het vervolg 
een zo goed mogelijke afweging te 
kunnen maken in dit proces. Be-
langstellenden zijn uiteraard meer 
dan welkom vanavond, woensdag 
9 maart. De bijeenkomst ’De Vinke-
veense Plassen: Wie de lusten, wie 
de lasten!?’ is van 20.00 tot 21.00 
uur in Vinkeveen Haven aan de He-
renweg 144 in Vinkeveen. 

KWF Kankerbestrijding 
gelooft in de dag dat 
niemand meer hoeft te 
sterven aan kanker.
Die dag die komt. We weten alleen nog 

niet wanneer. Wat we wel weten is dat we 

samen deze dag dichterbij kunnen brengen. 

Daarom vragen we iedereen om ons mee te 

helpen. Ook jou. Want alles wat we doen 

is weer een stap dichterbij. Dichter bij nog 

meer kennis, nieuwe  successen, betere 

behandelingen. Dichter bij die ene dag, de 

dag dat we kanker verslaan. Kijk wat jij 
kunt doen op kwf.nl.
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Eindscore van boven de 
70% bij Bridgeclub ABC!
Regio - Donderdag 3 maart werd 
de 2e zitting van de 4e ronde ge-
speeld bij de Amstel Bridgeclub. 
Helaas een stilzit in de B-lijn dit 
keer, maar de koffie met koekjes en 
nu ook de cappuccino is heerlijk als 
je even stil moet zitten.

A lijn
In de A-lijn beginnen Ria & Wim 
aardig aan elkaar te wennen en dat 
merk je ook aan de uitslag. Vorige 
week stonden ze op de derde plaats 
en deze ochtend kwamen ze eerste 
uit de bus. Proficiat! In spel 7 werd 
door Aja & John, de winnaars van 
vorige week, als enige 6 sans ge-
boden en gemaakt. Andere paren 
speelden respectievelijk: 3 sans + 
1, 3 sans +2, 3 sans –1, 5 ruiten +2 
en 5 ruiten contract. Mooi gespeeld, 
slecht tegen gespeeld of was het de 
uitkomst? Met een hele lange rui-
tenkaart is sans spelen wel aantrek-
kelijk, maar meestal heeft de tegen-
partij dan ook een lange kaart in 
een kleur. Dus pas op de dekkingen 
van de overige kleuren dan mensen! 
In spel 13 had het nz-paar geen 25 
punten voor een manche en ow had 
mooie schoppen. Door Wies & Mar-
the opgedreven, kwam het nz-paar 
Ria & Joop toch in een 4 harten con-
tract terecht, hetgeen toen gedou-
bleerd werd door Wies. Helaas Wies 
& Marthe, het werd gemaakt! Ande-
re paren bleven hangen op 2 of 3 
harten, maar maakten wel de man-
che. 

B lijn
De bridgers in de B-lijn hadden het 
erg moeilijk toen ze tegen Leny & 
Jeannet moesten spelen. Ondanks 
dat deze twee spelers niet met een 

vaste partner speelden, behaalden 
zij gemiddeld aan tafel vijf 87.5%, 
aan tafel twee 78,13% en aan tafel 
vier 81,25%! Alleen Ans & Gerda lie-
ten zich door hen niet van de wijs 
brengen. In spel 1 boden en maak-
ten zij 3 sans en behaalden een sco-
re van 100% tegen dit stel. Andere 
ow-paren gingen bij dit spel steeds 
down. Spel 15 was een lastig spel 
om te bieden en de meeste nz-pa-
ren lieten de bieding en het spelen 
over aan het ow-paar. Twee sans en 
2 harten gingen 3 down. Bij Bert & 
Wim ging zelfs 2 schoppen 4 down. 
Achteraf had het nz-paar hier 5 rui-
ten kunnen spelen! Maar hoe dit te 
bieden is soms erg lastig! 
De uitslag, waarbij in de A-lijn 
plaats 2 en 3 en ook plaats 4 en 5 
dicht achter elkaar eindigden, is:

A-lijn:
1. Wim & Ria 62,17%
2. Ciny & Hetty  55,33%
3. Ria & Joop  55,13%
4. Els & Alice  54,78%
5. Corrie & Roelie 54,75%

B-lijn:
1. Leny & Jeannet 70,63% 
2. Corry & Netty 69,29%
3. Arna & Gerda 64,43%
4. Joke & Gerard 55,99%
5. Miep & Madelon 51,15%

Lid worden van deze club en vroeg 
kunnen opstaan? Alle bridgers die 
een beetje kunnen spelen zijn wel-
kom. Wij helpen iedereen en fouten 
maken mag.
Bel onze secretaris telefoon 0297-
564729 of kom gewoon een keer kij-
ken in het Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan. 

Dringen in de top
Regio - Langzamerhand komt het 
einde van de competitie in zicht en 
alle teams proberen hun kansen te 
pakken. Kansen op het kampioen-
schap, degradatie en nacompetitie, 
alle drie zijn nu belangrijk. Het ene 
om wel te behalen en de andere wil 
je het liefst vermijden. Dat houdt in 
dat elke wedstrijd weer eigenlijk een 
“finale” is, zelf zoveel mogelijk pun-
ten halen en hopen dat de concur-
rentie die laat liggen. Waarmee je 
dan de doelstelling voor week haalt 
en de basis legt voor de eindsprint. 
Wat dat betreft gaat het in de 1e di-
visie lekker. De top 3 stond vori-
ge week dicht bij elkaar maar bleef 
dat ook zo? De uitslagen waren als 
volgt. De huidige koploper, DIO, 
moest uit (wat heet “uit” in dit ge-
val) naar de Merel/Heerenlux 2. Me-
reliaan, Krelis van de Linden, maakt 
het Bert Dijkshoorn (DIO) zo lastig 
dat Bert de winstpunten aan Kre-
lis over moest laten. Helaas voor de 
Merel/Herenlux 2 konden de team-
maten van Krelis dit voorbeeld niet 
volgen en zij verloren dan ook, 2-7. 
De nummers 2 en 3, respectievelijk 
de Merel/Heerenlux 1 en Bar Adel-
hof 3 speelden een onderling duel, 
daarmee ook een strijd om de plek 
en dus genoeg druk op de wedstrijd. 
John Vrielink (de Merel) won zijn 
partij maar dat deden Stefan Vos 
(hoogste serie van de week met 16 
caramboles, 32%) en Robert Daal-
huizen van Bar Adelhof ook. Bert 
Fokker en Rohan Janmaat maakten 
er een spannende pot van. Tot het 
einde toe ging het gelijk op en dat 
bleef het ook toen Rohan in zijn na-
beurt gelijk maakte, eindstand 3-6 
en een plekkie winst voor Bar Adel-
hof 3. Vorig seizoen is Bar Adelhof 
3 gepromoveerd en nu meedoen 
om het kampioenschap, een knap-
pe prestatie. Bar Adelhof 1 ontving 
naaste concurrent, Stieva/Aalsmeer. 
Een belangrijke strijd om nacom-
petitie te voorkomen. Dat ging Bar 
Adelhof 1 het beste af. Alleen An-
ne Beeker (Bar Adelhof) moest zijn 
2 punten inleveren maar de ande-

re 7 waren wel voor Bar Adelhof 1. 
De Springbok 1 blijft het maar niet 
lukken om in de competitie een flin-
ke overwinning binnen te halen. 
Deze week was Lutis/de Springbok 
de tegenstander. Alleen Hans Bak 
(Springbok 1) wist te winnen maar 
zijn teamgenoten wisten nog wel 
het extra punt binnen te slepen, 3-6.

Tweede divisie
In de 2e divisie was de nummer 2, 
CenS, vrij. Een kans voor de Biljart-
makers en ASM om of uit te lopen of 
dichterbij te komen. ASM moest dat 
doen tegen de Kromme Mijdrecht 3. 
De laatste liet zich niet imponeren 
door de stand op de ranglijst en wist 
2 partijen te winnen. Dat deed ASM 
ook en dan mag de rekenmachine 
zijn werk doen. Die gaf aan dat de 
Kromme Mijdrecht het over de he-
le avond wat beter had gedaan en 
daarmee werd het 4-5. ASM loopt 
daarmee dan wel 4 punten in op de 
nummer 2. De Biljartmakers speelde 
thuis tegen de Kromme Mijdrecht 1. 
De laatste had maar drie spelers 
en dan is winnen een zware opga-
ve. Dat bleek ook in de praktijk. Ben 
Schuurman wist wel 1 partij te win-
nen maar de andere 3 waren een 
prooi voor de Biljartmakers. Bert 
Loogman (de Biljartmakers) zorgde 
ook nog eens voor de kortste par-
tij van de week (110 caramboles in 
13 beurten) en dan is het duidelijk 
waar het bonuspunt heen gaat, 7-2. 
Hiermee vergroten de Biljartmakers 
het gat met CenS. Die hebben wel 
twee wedstrijden minder gespeeld 
maar die moet je dan wel zien te 
winnen. De komende weken gaan 
we zien of dat lukt. De laatste wed-
strijd is die van de Springbok 2 te-
gen the Peanutbar. Een pittige strijd 
van twee teams die elkaar niets toe-
gaven. Bij alle winstpartijen zaten 
de tegenstanders er toch dichtbij 
maar helaas bestaat er bij biljarten 
eigenlijk geen gelijkspel en aange-
zien de Springbok iets meer punten 
had gemaakt was de winst met 5-4 
voor hen.

Bridgevereniging 
Hartenvrouw

Regio - Op dinsdag 1 maart was de 
ontknoping van de laddercompe-
titie bij Hartenvrouw. Het was een 
drukke middag met in de A lijn 16 
paren en in de B lijn 18 paren. De 
wedstrijdcommissie krijgt met be-
hulp van onze vaste invalsters al-
tijd weer een compleet plaatje. Dat 
valt niet altijd mee, maar vandaag 
was het op de valreep weer prima 
voor elkaar. Onder het genot van 
een roze chocolaatje om te vieren 
dat een van de leden oma was ge-
worden en de, niet door iedereen op 
prijs gestelde, geur van het net ge-
schilderde houtwerk van Partycen-
trum Colijn werden de kaarten weer 
ter hand genomen. Door de deelta-
fels was er nogal wat heen en weer 
geloop tijdens de spellen. De da-
mes die zich daardoor in de A lijn 
het minst lieten afleiden verdienden 
een plek in de top 5. Van boven af 
zijn dat Geke Ludwig & Margo Zui-
dema 64,58%, Gerda Bosboom & 
Nel Hamelijnck 58,04%, Bep Ver-
leun & Hans Warmenhoven 56,25%, 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar 
54,76% en Kitty van Beem & Janny 
Streng 54,17%. In de B lijn was de 

top vijf als volgt. Ook te beginnen 
bij nummer 1 Thecla Maarschalk & 
Rees van der Post 58,59%, op een 
gedeelde tweede plaats vinden wij 
drie paren Guus Pielage & Renske 
Visser, Ans Pickkers & Loes Wijland 
en Trudy Fernhout & Cisca Gouds-
mit allen met 58,33% en de combi 
Jany van der Ent & Josephine Kru-
gers was een goede met 57,03%.
Dat brengt ons na 6 zittingen bij de 
koninginnen van de ladder onbe-
twist op de eerste plek Geke Lud-
wig & Margo Zuidema 58,63, twee 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar 55,59 en op drie met een ge-
middelde van 54,49% Kokkie van 
den Kerkhoven & Corry Smit. Gefe-
liciteerd dames. Hartenvrouw speelt 
van 1 september tot 1 mei dus de 
laatste ronde gaat volgende week al 
weer van start. De strijd om een plek 
in de A gaat voor de dames in de B 
van start en de dames in de A zul-
len alles op alles zetten om in de A 
te blijven. Wilt u ook eens een kijkje 
nemen bij Hartenvrouw? Neem con-
tact op met onze secretaresse San-
dra op nummer 0297569910 of mail 
naar Hartenvrouw2015@gmail.com

Bridgeclub De Legmeer 
vervolgt parencompetitie
Regio - Na het enerverende vier-
tallen weer tijd om de derde ron-
de parenbridge van dit seizoen te 
hervatten. In de A- lijn nu eens 
de beurt aan Joop van Delft & 
Frans Kaandorp om de vlag van 
de overwinning te mogen hijsen. 
Met 61,21% waren ze de clubkan-
jers Cees Bergkamp & Ruud Les-
meister, die op 60,21% kwamen, 
net de baas. Toch iets te veel C- 
tegengespartel gehad bij de com-
bie tafel! Ook Stenny & Herman 
Limburg zaten hoog in de boom 
met hun 59,72% en lijken dus 
weer helemaal “terug van weg 
geweest”. Ben ten Brink & Jan 
Bronkhorst werden met 55,56% 
vierde en Mieke van den Akker & 
Lijnie Timmer sloten met 54,51% 
de top vijf af. In de B- lijn etaleer-
den Marianne & Huub Kamp hun 
klasse door het hoogste percen-
tage van deze avond van 63,89 te 
behalen. Ze overtroffen hiermee 
het eveneens uitstekende resul-
taat van 62,50% van de nummers 
twee, Tom de Jonge & Herman 
Vermunicht. An & Jan van Schaick 
stelden zich wat bescheidener op 
maar werden met 56,25% toch 
maar mooi derde. 
Heleen & Mees van der Roest te-
kenden voor plek drie met 53,13% 
en Anton Berkelaar & Wil van der 

Meer werden netjes vijfde van de 
veertien paren met 52,78%.
In de C- lijn was het verschil tus-
sen de toppers nog kleiner. An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers wonnen met 61,18% wel zeer 
nipt van Cora de Vor & Bep de 
Jong, die 61,11%! scoorden. Een 
gaatje van slechts zeven hon-
derdste, dat geeft natuurlijk wel 
de ambities naar “hoger op” van 
de paren aan.
Voor Mieneke Jongmans & An-
neke Wijmans waren de te be-
halen procenten dus al aar-
dig uitgedund door dit geweld, 
maar als derde paar bleef er toch 
54,51% over. Lidy Krug & Debo-
ra van Zantwijk snoepten 53,47% 
als vierde weg en Tini Lotgerink 
& Jeanet Vermeij konden on-
ze bridge debutanten, Ludy Bon-
hof & Anneke Buskermolen, nog 
maar net van het lijf houden met 
51,94 om 51,74% als vijfde.
C- lijners wees gewaarschuwd, ze 
komen er aan!
Ook bevangen geraakt door al 
deze zinderende partijen, kom 
dan spelen bij Bridgeclub De Leg-
meer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Party Centrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn.

Atlantis E2 ongeslagen 
kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde de E2 van Atlantis haar 
laatste wedstrijd in de zaal. De winst 
op Tempo uit Alphen aan de Rijn 
betekende dat het team ongeslagen 
kampioen is geworden! Met slechts 
één wedstrijd die eindigde in gelijk-
spel. David den Boer, Sander Vis, 
Vera Klijn en Mariska Gaiser on-
der leiding van hun fanatieke coa-
ches Lynn en Melissa, hielden hun 
goede vorm ook na de voorjaarsva-
kantie vast en speelden een degelij-
ke laatste wedstrijd; ze wisten een 

2-1 achterstand om te buigen naar 
een 11-7 winst! Door het hele sei-
zoen hebben alle vier de spelers re-
gelmatig gescoord, maar deze laat-
ste wedstrijd was David in topvorm, 
hij wist de korf maar liefst 8 keer 
te vinden. Het buitenseizoen staat 
nu voor de deur en met spanning 
wachten we af of de buiteninvloe-
den niet al te veel tegenslag zullen 
bieden. Vast staat dat het een ge-
zellig en ijzersterk team is, die het 
kampioenschap dik verdiend heb-
ben, proficiat!

Argon pas na een uur op 
schot tegen Alexandria’66
Mijdrecht - Het was voor Argon, 
op bezoek bij de nummer laatst, ei-
genlijk een wedstrijd van de gemiste 
kansen. Het duurde een uur voordat 
er een doelpunt viel. Maar toen een-
maal de juiste richting was gevon-
den ging het snel en liep Argon uit 
naar 0-3. In de laatste minuut kreeg 
Alexandria zijn toch verdiende ere-
treffer. Omdat de concurrentie pun-
ten morste gaat Argon nu gedeeld 
aan kop samen Nootdorp. 

Moeizaam
Argon kreeg voldoende mogelijkhe-
den om in de eerste helft de wed-
strijd naar zijn hand te zetten, ech-
ter de mogelijkheden werden niet 
benut. Argon had veel moeite om 
Alexandria ’66 van zich af te hou-
den, vooral de aanvallers waren snel 
en behendig maar de Argondefen-
sie kon meestal ingrijpen en een 
paar keer kwam het met de schrik 
vrij. Voorin was Argon wel gevaar-
lijk maar de richting ontbrak volko-
men. Op aangeven van Cyrano Mor-
rison schoot Ian van Otterloo naast 

en ook Jesse Stange was een paar 
keer dichtbij, ook hier ontbrak de 
juiste richting. Bij een hoekschop 
van Jesse Loenen kopte Bas Pel 
naast en ook Morrison zelf schoot 
vrij voor keeper Darren Scheerme-
ijer naast. Alexandria kreeg via Obi-
ango wel een mogelijkheid maar de 
bal kwam in het zijnet en Thielman 
schoot in kansrijke positie naast 
voor de thuisclub.

Effectiever
De tweede helft was Argon bedui-
dend effectiever, maar eerst moest 
het wakker geschud worden, Medar 
schoot voor de thuisclub op de lat 
en Obiango maakte het Rome-
ro Antonioli even lastig. Inmiddels 
was Jesse van Nieuwkerk ingeval-
len voor Bas Pel (kreeg 1x geel) en 
Soner Gedik mocht het in minuut 
60 proberen, hij verving Roy Verka-
ik. De wissel van Gedik pakte goed 
uit want na een minuut bedien-
de hij Jesse Stange die vervolgens 
verwoestend onhoudbaar uithaalde 
0-1. Zes minuten later viel de 0-2, 

Atlantis 4 neemt revanche!
De Ronde Venen - Op zaterdag 5 
maart speelde het door Krijn Ver-
bruggen gesponsorde Atlantis 4 
een thuiswedstrijd tegen Reflex 1 
uit Woerden. Het team verloor vori-
ge week dik met 16-5 van dit Re-
flex, dat op een gedeelde tweede 
plaats stond voor deze wedstrijd, 
terwijl Atlantis met de zevende plek 
nog niet het niveau haalt dat het zou 
kunnen halen.

Het eerste verdedigingsvak moest 
het helaas zonder de zieke Dave 
Both doen, maar startte met Sas-
kia Kraan, Milou Schouten, Thomas 
Bogaard en Stef Vermolen, die ge-
lukkig voor het eerst in 2016 weer 
mee kon doen. Dit verdedigingsvak 
hield het goed dicht, terwijl het eer-
ste aanvalsvak met Laura Kentrop, 
Manon van Scheppingen, Max Rus-
man en Remco Schouten moeilijk 
tot scoren kwam. Uiteindelijk wist 
Remco met een schot de score te 
openen. Vervolgens maakte Reflex 
gelijk. Het bleef de eerste helft ge-
lijk op gaan. Door twee strafworpen 
van Thomas, een schot van Lau-
ra en een strafworp van Max werd 
de ruststand bepaald op 5-4 in het 
voordeel van Atlantis.

Gelijk 
Vlak na de rust kwam Reflex weer 
op gelijke hoogte en Atlantis bracht 
Rogier van der Horst in het veld voor 
Thomas. Vervolgens bracht Saskia 
door middel van een schot en een 
vrije bal het verschil weer op twee. 
Een doorloopballetje tegen, een 
schot van Max, nog een doorloop-
balletje tegen en Reflex kwam toch 
weer dichtbij. Atlantis bracht nog 
twee verse dames in. Anouk Röling 
en Ilona Pauw kwamen in het veld 
voor Milou en Laura. Vervolgens 
maakte Reflex gelijk, 8-8. Een span-
nend einde van de wedstrijd volg-
de waarin Atlantis gelukkig aan het 
langste eind trok door een slim bal-
letje van Remco en een strafworp 
van Max.
Invallers van vandaag, Remco, Tho-
mas, Rogier en Ilona, maar ook de 
invallers van de afgelopen periode, 
die we heel hard nodig gehad heb-
ben, heel erg bedankt allemaal!

Volgende week speelt Atlantis 4 
haar laatste zaalwedstrijd om 16.30 
in Vleuten tegen Fiducia. Fiducia 
staat samen met ons op een gedeel-
de 6e plaats dus het doel zal worden 
dit team achter ons te laten.

een hoekschop van Jasper Werkho-
ven bereikte Gedik die vervolgens 
Van Nieuwkerk het laatste zetje zag 
geven 0-2.
Even later testte O’Brien Argon 
doelman Antonioli maar die pluk-
te de bal uit de hoek. Vervolgens 
ging een vrije trap van Floris Mulder 
via twee keer paal toch weer in het 
veld, de bal werd weer ingezet en 
Wilco Krimp kopte in, echter scheid-
rechter Gansner had buitenspel ge-
constateerd.
Een kwartier voor tijd stelde Argon 
de zege veilig, op aangeven Stan-

ge scoorde Van Nieuwkerk de 0-3. 
Twee minuten later probeerde Van 
Nieuwkerk doelpunt Scheerme-
ijer te verrassen maar zijn lob stui-
terde via de lat over. Met Vorstman 
voor Krimp ging Argon de laatste 
tien minuten in. Het moet gezegd, 
Alexandria’66 bleef voetballen voor 
een beter resultaat en dat lever-
de in minuut 89 de eretreffer op via 
Obiango. 1-3. Aanstaande zaterdag 
speelt Argon thuis tegen Neptunus 
Schiebroek. 

Foto: sportinbeeld.com 





UVV draait LMV C1 dol!
Regio - Op een koude maar zon-
nige dag traden UVV en LMV te-
gen elkaar aan op sportpark Rand-
hoorn. Een zogenaamde 6 punten-
wedstrijd, LMV en UVV staan resp. 
9e en 10e op de ranglijst. LMV 
draait sinds eind vorig jaar moeilijk 
en heeft geen wedstrijd meer kun-
nen winnen. Vooraf dachten ze dan 
ook wel een kans te maken voor 3 
punten. Dit bleek echter ijdele hoop. 
Al vanaf de aftrap liet UVV zien dat 
ze gretiger en strijdlustiger waren. 
LMV werd meteen onder druk ge-
zet en had moeite om van eigen 
helft te komen. Desondanks pikte 
na 10 minuten Benjamin de bal af 
in de middencirkel en stoomde op 
naar het strafschopgebied van UVV. 
Hij koos voor de korte hoek en ver-

raste hiermee de UVV-keeper, 1-0. 
Helaas had LMV zijn kruit hiermee 
verschoten. Bij rust stond het al 1-2 
en de tweede helft verliep simpel-
weg dramatisch. UVV maakte er een 
show van en wist uiteindelijk acht 
keer te scoren. Als een doekje voor 
het bloeden maakte Benjamin zijn 
tweede doelpunt en bepaalde hier-
mee de eindstand op 2-8! Een col-
lectief falen vandaag met als resul-
taat een plek gezakt op de ranglijst. 
We vestigen onze hoop maar op elf-
talleider Wouter, die momenteel aan 
het scouten is voor nieuw talent in 
Indonesië. In Jakarta had hij geen 
resultaat, hij is inmiddels verder ge-
trokken naar Papua Nieuw-Guinea. 
We wachten met smart op zijn be-
vindingen.

Driemaal winst voor 
UWTC in Amsterdam
Regio - Het weekend van 5-6 maart 
is het kampioenschap van Amster-
dam verreden. Bij de andere voor-
jaarskampioenschappen worden al-
le wedstrijden op één dag verre-
den. Maar in Amsterdam worden 
er meer categorieën apart verreden 
en verdelen ze de wedstrijden over 
het hele weekend. Bij de jeugd cat 
3-4 weer een mooie derde plaats 
voor Mike Derogee. Danny Plasme-
ijer werd derde bij de jeugd cat 7. 
En Benjamin Wessels reed naar de 
11e plaats bij de jeugd cat. 7. Bij 
de nieuwelingen moest Stijn Ruij-
ter nog even aan de kou wennen na 
zijn trainingsweek in de zon. Toen 
hij eenmaal warm was zag hij en-
kele Amstelrenners wegrijden waar 
hij zich bij aansloot. Met zijn vie-
ren sloegen ze een mooi gaatje. Dit 
gat werd nog overbrugt door Amstel 
renner Enzo Leijnse en met zijn vij-
ven reden ze steeds verder weg en 
dubbelde zelfs het peloton. Dat is 
zeker op het lange circuit van Sloten 
een hele prestatie. Het kwam het 
aan op een eindsprint van de kop-
groep. Hierin wist Stijn nipt de ze-
ge te pakken. Ook Lorena Wiebes 
pakte op zaterdag de titel kampioen 
van Amsterdam bij de junior dames. 
Omdat er weinig concurrentie was 
bij deze klasse stond zij zondag op-
nieuw aan de start en ditmaal bij de 
elite dames. Hier eindigde de wed-
strijd in een massasprint. Lorena liet 
wederom zien dat zij over een he-
le sterke sprint beschikt en zij pak-
te wederom de winst. Verdere uit-
slagen UWTC leden: 9 Ben de Bruin 
(60+), 14 Bart de Veer (elite/ama-
teurs), 17 Marcel Versteeg (40+), 
20 Harry van Pierre (40+), 23 Ge-
rard de Veer (50+), 25 Rene Ouds-
hoorn (50+), 30 Dennis Moolhuijsen 
(sportklasse) 

Ronde van Waarderpolder
Harry van Pierre, Job Bosse en Bas 
de Bruin reden zondag 6 maart de 
Ronde van de Waarderpolder, Job 
was 20e, Bas werd 9e en Harry is als 
28e geklasseerd. Het was een graad 
of vijf en halverwege de koers be-
gon het hard te regenen, de om-
standigheden waren nogal erbar-
melijk te noemen! Zelden zulke kou-
de handen gehad volgens Bas!
Jetze Plat sportman van het jaar in 
gemeente Nieuwkoop
Donderdag 3 maart is UWTC lid 
Jetze Plat gekozen als sportman 
van het jaar in Nieuwkoop. Jetze 
is handbiker en heeft al veel mooie 
overwinningen behaald. Jetze’s sei-
zoen staat nu in het teken van de 
Paralympische spelen in Rio de 
Janeiro. Jetze gefeliciteerd namens 
UWTC en heel veel succes dit sei-
zoen.

Ploegenpresentatie
Vrijdag 18 maart zal de wielrenaf-
deling van UWTC zich presenteren 
aan de sponsors. Bij autobedrijf Ro-
vémij in Mijdrecht zal de presentatie 
plaatsvinden. Rovémij stelt jaarlijks 
een ploegleiders auto ter beschik-
king als de renners van UWTC mee-
doen aan een klassieker en bij het 
Nederlands Club Kampioenschap. 
Tevens rijden er auto’s van Rové-
mij mee in de ronde van Uithoorn. 
Maar autobedrijf Rovémij heeft ook 
een warm hart voor de jeugdleden 
van UWTC en hiervoor is het Rové-
mij klassement in het leven geroe-
pen. De jeugd kan het hele jaar door 
punten verdienen bij de wedstrijden 
en ook tijdens de tijdritten bij de 
trainingen. Bij de jaarafsluiting van 
de jeugd worden de winnaars van 
de bekers van het Rovémijklasse-
ment bekend gemaakt. 

Schoolvoetbal van start
Regio - Op woensdag 16 maart 
gaat het schoolvoetbal van start. 
Alle scholen uit De Kwakel en Uit-
hoorn hebben zich voor dit jaar-
lijks terugkerend spektakel aange-
meld. Om dit toernooi weer te doen 
slagen is het belangrijk dat er ook 
voldoende scheidsrechters aanwe-
zig zijn. Door dat vele scholen in 
Uithoorn en De Kwakel een gewij-
zigd rooster hebben ingevoerd be-
ginnen dit seizoen alle wedstrijden 
om 15.00 uur. Bijna alle wedstrij-
den zijn op de woensdagmiddag. 
Alleen de finale is op een vrijdag-
avond. De speeldata’s zijn woens-
dag 16 maart, woensdag 23 maart, 
woensdag 30 maart. Op woensdag 
6 en woensdag 13 april zijn dan de 
halve finales en op vrijdagavond 22 
april is de finale avond. Voor al de-

ze dagen zijn wij heel, heel dringend 
op zoek naar scheidsrechters. Hebt 
u interesse om op een van deze da-
gen de fluit ter hand te nemen meld 
u dan graag z s m aan. Dit kan door 
een e-mail te sturen naar j.heere@
kpnplanet.nl. als uw aanmelding 
dan binnen is krijgt u een bevesti-
ging en krijgt u ook te lezen welke 
wedstrijden aan u zijn toebedeeld. 
U kunt zich uiteraard ook opgeven 
voor alle wedstrijddata’s daar is he-
lemaal geen bezwaar tegen. Kunt u 
niet elke woensdagen meer wel een 
of twee woensdagen ook dan bent u 
van harte welkom als scheidsrech-
ter. Waar worden de schoolvoetbal-
wedstrijd gespeeld? Alle wedstrij-
den worden gespeeld op het com-
plex van Legmeervogels. Rand-
hoornweg 100 te Uithoorn.

Mitchell Verschut opent 
het overwinningsbal
Regio - Het duel tussen de num-
mer 1 van de 2e klasse B Legmeer-
vogels en het op de 2e plaats staan-
de Elinkwijk is in de eerst 45 minu-
ten van dit duel geweest van aftas-
ten. beide ploegen wilde niet ver-
liezen en dit was duidelijk te zien 
aan de spel wijze van beide elftal-
len. Er werd bijna of geen risico ge-
nomen. Hierdoor was het een druk-
ke dag voor de middenvelders. Voor 
de beide doelverdedigers daar in te-
gen was het een rustige 45 minu-
ten. De beide doelverdedigers heb-
ben dan ook een rustige 45 minu-
ten. De ruststand, en dit kan dan ook 
niet anders gaat in met de bekende 
bril stand 0-0. De tweed 45 minuten 
worden aantrekkelijker mede door-
dat Legmeervogels in de 49ste mi-
nuut op een 1-0 voorsprong komt. 
Legmeervogels krijgt net buiten het 
strafschopgebied een vrije trap te 
namen. Toegekend na een aantal op-
merkingen van Elinkwijk spelers aan 
het adres van scheidsrechter Wate-
ler. Het is dan Lulinho Matins die de-
ze vrije trap gaat nemen. Hij weet het 
hoofd van Jordy de Groot te vinden 
maar deze zag zijn inzet op specta-
culaire manier door de doelman van 
Elinkwijk gekeerd worden. De terug 

springende bal komt terecht bij Mit-
chell Verschut en deze weet dan wel 
het net te vinden en staat Legmeer-
vogels op een 1-0 voorsprong. Elink-
wijk op achterstand verlaat de ver-
dedigende stelling en probeert de 
bakens te verzetten, Het geen erg 
lukte. Elinkwijk probeert het dan op 
een andere onreglementaire manier 
en dit leverde uiteindelijk alleen een 
groot aantal gele kaarten op. De ver-
dediging van Legmeervogels staat 
zijn mannetje en geeft bijna geen 
enkele mogelijkheid weg. Alleen een 
aantal corner leverde wat gevaar op 
maar verontruste de verdediging, on-
derleiding van Jasper van Gelderen 
ontstaan er geen echte mogelijkhe-
den voor de gasten. In de 61ste mi-
nuut begint Bilal El Achkar een solo 
actie welke eindigde met een fraaie 
pass op de mee gelopen Jordy de 
Groot en hij is het dan welke Leg-
meervogels op een meer dan ver-
diende 2-0 voorsprong bracht. On-
danks de 2-0 achterstand blijven de 
spelers van Elinkwijk om de bakens 
te verzetten. Eigenlijk een hopeloze 
missie deze middag. Als in het slot 
minuten Stefan Tichelaard de stand 
nog op 3-0 weet te brengen is de 
overwinning een feit. 

KDO steunt Ronald 
McDonaldhuis
Regio- Rondom de wedstrijd KDO-
Roda’23 van aanstaande zondag zal 
er door de Kwakelse selectie geld 
ingezameld voor het Ronald McDo-
naldhuis AMC Amsterdam.. Wan-
neer een kind ziek is, wilt hij/zij, zijn/
haar ouders het liefst zo dicht mo-
gelijk bij zich hebben. En natuurlijk 
wil je als ouder je zieke kindje geen 
minuut alleen laten.
Dankzij Ronald McDonald Huizen 
zijn ouders altijd binnen een paar 
minuten bij hun kind in het zie-
kenhuis. Er wordt vanuit KDO een 
grote blinde poule opgezet waar-
aan iedereen deel kan nemen. Voor 
slechts 1,- (meer doneren mag na-
tuurlijk ook!) kunt u een nummer 
kiezen van 1 tot en met 500. Onder 
elk nummer zit een unieke combi-
natie van de rust- en de eindstand 
van KDO 1 – Roda’23 1 verborgen. 
Na afloop kunnen de winnaars een 
keuze maken uit één van de prach-
tige prijzen die ter beschikking wor-
den gesteld door Restaurant Jones, 
Kudelstaart en Bistro 9, De Kwakel 
en Ajax. Maar nog veel belangrij-
ker is dat de opbrengst van de blin-
de poule volledig ten goede zal ko-
men aan het Ronald McDonaldhuis 
AMC Amsterdam. Na afloop van 
de wedstrijd (om 16:15 uur) zal in 

de kantine van KDO bekend wor-
den gemaakt wie zich de trotse win-
naar van de blinde poule mag noe-
men. Let op: mocht de winnaar niet 
in de kantine aanwezig zijn, ont-
vangt hij / zij alsnog in een later sta-
dium de gewonnen prijs. Na afloop 
van de wedstrijd is de Zaandamse 
zanger Jan Sjouwerman in de kanti-
ne aanwezig om de middag een ge-
zellig vervolg te geven. De KDO-se-
lectie hoopt op uw positieve steun 
langs de lijn tijdens KDO-RODA’23 
en vertrouwt erop dat een ieder zijn 
of haar bijdrage zal geven aan het 
goede doel. Als tegenprestatie kunt 
u een tot op het bot gemotiveerd 
KDO verwachten, die er alles aan 
zal doen om de punten in De Kwa-
kel te behouden.

RICK FM 
De plaatselijke radiozender Rick FM 
zal gedurende de gehele dag aan-
wezig zijn in de Kwakelse bestuurs-
kamer. Tijdens de uitzendingen zal 
er volop aandacht worden besteed 
aan de wedstrijd KDO – Roda’23. 
Mocht u 13 maart niet aanwezig 
kunnen zijn in De Kwakel, dan kunt 
altijd inschakelen via www.rickfm.nl 
en/of via de ether 106.3 FM / kabel 
99.0 FM.

KDO tekent contract met 
fysiotherapie De Kwakel
Regio - Zaterdag 5 maart heeft de 
vernieuwde maatschap Fysiothera-
pie De Kwakel een overeenkomst 
getekend met KDO, waarmee KDO 
voor de komende jaren aan Fysio-
therapie De Kwakel de in het sport-
complex bestaande fysioruimte ver-
huurt. Het huren van de fysioruimte 
geeft zo voor Fysiotherapie De Kwa-
kel niet alleen de gelegenheid tot 
het geven van sportspecifieke fysio-
therapie aan onder andere KDO-le-
den, het betekent voor Fysiothera-

pie De Kwakel ook de mogelijkheid 
tot het geven van diverse fysiothera-
peutische diensten en therapiesoor-
ten – zoals onder meer reguliere fy-
siotherapie, sportfysiotherapie en 
kinderfysiotherapie – aan de inwo-
ners van De Kwakel en daarbuiten. 
Op bijgaande foto ziet u (van links 
naar rechts) Peter Oudshoorn en 
Cora Bartels namens KDO en Laris-
sa Bonsen, Peter Versteeg en Femke 
van Zaal van Fysiotherapie De Kwa-
kel.

Tini & Marja fier aan kop 
in C-lijn BVU
Regio - Met de hoogste score van 
de avond (gedeeld met de A-lijn) 
wonnen Tini Lotgerink & Marja Ba-
ris in de C-lijn de vierde (uit 6) zit-
ting van de vijfde parencompetitie 
(68,33%). Co Beunder & Thea Slot 
werden 2 (56,36%), Ludy Bonhof & 
Anneke Buskermolen 3 (50,21%). 
Tini & Marja leiden (62%) met meer 
dan 9% voorsprong op Ellen Henge-
veld & Yvonne Splinter.
De B-lijn werd gewonnen door Ans 
Breggeman & Lia (63,54%). Plaats 
2 was voor Thea Stahl & Marja van 
Leeuwen (59,9%) en de derde plaats 
werd gedeeld door Greetje van den 
Bovenkamp & Ria Wezenberg en 
Helma Rapp-Jonkers & Theo Ver-
meij (55,73%). Ans & Lia gaan aan 
de leiding met 59%, Lambert Koeter 

& Huib van Geffen volgen met 53%.
In de A-lijn waren Hans Wagenvoort 
& Nico van der Meer oppermachtig, 
op ruim 11% gevolgd door Marineke 
& Martin (56,67%). Bep & John de 
Voijs werden derde met 55,83%. Leo 
Leenen & Henk van der Schinkel lei-
den nog met 59,82% maar voelen de 
hete adem van Hans & Nico in hun 
nek met minder dan 0,4% verschil. 
Het is weer spannend bij de BVU...

Voor informatie over bridgelessen 
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort: 
wagenvoorthans@gmail.com,
of tel. 06-53 368 948.
Wilt u informatie over lidmaatschap 
van BVU, neemt u dan contact op 
met onze secretaris via bvu1953@
gmail.com, of tel. 0297-569432.

Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u 
denkt. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje 
waar opa nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. 
Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een 
specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden 
goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog 
eens een reële prijs.

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Goud ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Zilver ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Munten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Sieraden, diamanten en horloges ✔ ✔ ✔ ✔

Oude bankbiljetten ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Postzegels ✔ ✔ ✔

Antiek speelgoed ✔ ✔ ✔

Inkoop Verkoop Veiling Beleggen TaxatieVerpanden

Meer dan 50 

locaties door heel 

Nederland!

Locatie Uithoorn 
t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, 1421 AN Uithoorn
uithoorn@goudwisselkantoor.nl

Openingstijden
Elke zaterdag van 10.00 - 16.30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

Goudwisselkantoor is eigendom van 
familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Getuigen gezocht
Regio – Op vrijdag 12 februa-
ri rond kwart over zeven in de 
avond heeft een bewoner van de 
Couperuslaan oog in oog gestaan 
met een inbreekster. De bewoner 
deed een tukje in de slaapkamer 
toen hij plots gestommel hoor-
de. Vrijwel gelijk daarna stap-
te een blonde vrouw de slaap-
kamer binnen. De vrouw schrok 
van de bewoner en maakte direct 
rechtsomkeert en holde het huis 

uit. De bewoner heeft nog ge-
zien dat de vrouw wegreed in een 
kleine, blauwe auto, mogelijk van 
het merk Peugeot. Hopelijk zijn er 
buurtbewoners die de vrouw ook 
hebben gezien. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. Wie een 
inbraak ziet gebeuren of vreemd 
gedrag of verdachte personen 
ziet in zijn of haar wijk, wordt ge-
vraagd direct de politie te bellen.

Open dag bij Dagopvang 
de Nostalgie
Regio – Er is open dag bij Dagopvang 
de Nostalgie op tweede paasdag 28 
maart van 12.00 uur tot 17.00 uur. Kom 
eens kijken in dit nostalgisch huis aan 
Mijdrechtse Zuwe 57 B in Amstelhoek, 
proef de sfeer en laat u verrassen... 
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