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Stroopwafels
De Ronde Venen - Op vrijdag-
avond 8 en zaterdagmorgen 9 
april 2016 is er weer stroopwa-
felverkoop. De Hervormde Ge-
meente van Vinkeveen verkoopt 
al jaren in het voorjaar over-
heerlijke stroopwafels uit Gou-
da. Dit jaar kunt u ons huis aan 
huis verwachten op vrijdag-
avond 8 april tussen 18.00-21.00 
uur in de wijken Westerheul en 
Zuiderwaard. Op zaterdagmor-
gen 9 april vertrekken we vanaf 
9.00 uur richting Waverveen en 
oude dorp Vinkeveen. De Goud-
se stroopwafels kosten 3 euro 
/10 stuks en zijn natuurlijk lang 
houdbaar in de vriezer! Binnen 
in gebouw Maranatha, voor-
heen verenigingsgebouw, He-
renweg 207 Vinkeveen, kunt u 
ook stroopwafels kopen. De op-
brengst is dit jaar voor christe-
lijke hulpverlening aan jonge-
ren door stichting Timon. Hebt 
u ons dit jaar niet aan de deur 
getroffen; bestellingen kunt u 
doorgeven aan: Kees Versloot: 
06-21372893.
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Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Als kwAliteit
belAngrijk is!

Zaterdag 2 april zijn wij gesloten
wegens ons jubileum en cursusweekend

Speciaalzaak

Schans 1
Uithoorn
Tel. 0297-564106
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omg. Rechthuislaan, Stadhouderslaan, Pr. Margietlaan

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omg. Rechthuislaan, Stadhouderslaan, Pr. Margietlaan

welkom

BEZORGER/STER

OM DIT TE VIEREN:VOORJAARSAANBIEDING:
PER 3 PERSONEN WOKKEN1 GRATISAanbieding geldig t/m 7 april 2016

NIEUW: wij zijn nu ook voor de lunch geopend

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

WIJ VERWELKOMEN 
U GRAAG IN ONS

VERNIEUWDE
WOK RESTAURANT

RESERVEREN
GEWENST

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

U bent  van harte welkom!
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RVB en CDA sturen eigen college naar huis

Nieuw college al bekend: 
CDA, RVB en VVD
De Ronde Venen – Het was een 
vreemde raadsvergadering donder-
dag jl. Een vergadering waar ach-
teraf gezien heel duidelijk een poli-
tiek spel is gespeeld, waar de meer-
derheid van de raad van wist en de 
andere helft van niets wist. In een 
vooropgezet plan van CDA, RVB en 
VVD werd er een motie van wan-
trouwen ingediend tegen het ge-
hele college van burgemeester en 
wethouders. De wethouders stap-
ten op. De burgemeester bleef zit-
ten. Bijna de helft van de raad was 
ontredderd, boos, verrast. De frac-
ties van de PvdA-GL-LS en de CU/
SGP, ook collegepartijen, wisten van 
niets. Zij begrepen totaal niet wat er 
aan de hand was. Vreemd is ook 
dat tweede paasdag (nog geen drie 
dagen later) er al een persbericht 
kwam van CDA-RVB en VVD dat 
het nieuwe college al zo goed als 
rond was. Dat zelfs de twee weg-
gestemde wethouders van CDA en 
RVB weer gewoon wethouder wor-
den in het nieuwe college. De VVD 
zal de derde wethouder leveren. 
In het persbericht staat nog geen 
naam, maar het sterke vermoeden 
is er dat dit Yvonne Welter zal wor-
den. Niet vreemd dat in de wandel-
gangen wordt gesproken over een 
vooropgezet plan. 
Donderdagavond jl. dus een motie 
van wantrouwen tegen o.a. twee ei-
gen wethouders, Moolenburgh van 
het CDA en Goldhoorn van RVB. Te-
vens tegen wethouder Spil van de 
PvdA-GL-LS, wethouder Dijkstra 
van de ChristenUnie-SGP en bur-
gemeester Divendal. Aanleiding 
voor de motie vormde de behan-
deling in de gemeenteraad van het 
rapport van de rekenkamercommis-
sie over DUO+. 
In dit rapport ‘Raad en college, een 
goed DUO’ stelt de onderzoeks-
commissie dat enkele collegeleden 
vinden dat binnen de twee grootste 
coalitiepartijen (CDA en RVB, red.) 
minder regie is dan voorheen. Ook 
zouden enkele collegeleden vinden 
dat de vorige raad stabieler was, 
omdat er meer mensen op sleutel-
posities in de fracties zaten die er-
varing hebben in het politieke spel 
en de processen die daarin spelen 
beter konden begeleiden. De huidi-
ge raad is op dat vlak veel minder 
ervaren. 
Ook zou het college van mening zijn 
dat de raad geen vertrouwen heeft 
in het college en dat de twee groot-
ste fracties stuurloos zouden zijn. 
Deze conclusies in het rapport wa-

ren voor RVB en het CDA de drup-
pel. De verhouding RVB en CDA en 
college was zichtbaar al niet best 
en dit gaf de doorslag. Het vreem-
de is echter wel, dat niemand weet 
welk collegelid wat heeft gezegd. 
De gesprekken die in het rapport 
worden aangehaald met de colle-
geleden waren vertrouwelijk en het 
was van te voren bekend dat dit ook 
niet openbaar gemaakt zou wor-
den. CDA en RVB blijken dus te we-
ten dat de gewraakte opmerkingen 
van het college gedaan moeten zijn 
door wethouder Dijkstra en Spil 

Verbijsterd
Wim Stam, fractievoorzitter van De 
ChristenUnie-SGP, was verbijsterd 
en diep teleurgesteld: In een pers-
bericht laat hij duidelijk weten wat 
hij van deze gang van zaken vindt: 
“Wij spreken onze diepe teleurstel-
ling uit over deze gang van zaken. 
Aanleiding voor de motie was een 
kritisch rekenkamerrapport over het 
proces van intergemeentelijke sa-
menwerking met Diemen, Uithoorn 
en Ouder-Amstel. De directe aan-
leiding was een passage in dat rap-
port waarin door de onderzoekers 
hun interpretatie van de visie van 
het college op het functioneren van 
de raad en de coalitiepartijen werd 
weergegeven. Dit op basis van in-
terviews met een deel van het col-
lege. Daarbij merken we op dat het 
een rapport met kritische opmer-
kingen is, bedoeld om er met elkaar 
van te leren. En dat het een rap-
port is van de rekenkamer en niet 
van het college, waardoor je de in-
houd het college ook niet kunt aan-
rekenen. 
Naar het oordeel van de Christe-
nUnie-SGP is de dieperliggende 
oorzaak dat CDA en RVB al langer 
van deze coalitie af wilden en een 
stok zochten om de hond te slaan. 
Het is des te teleurstellender, om-
dat een uitstekend college nu naar 
huis wordt gestuurd. Een college 
waar ook ondernemers en inwoners 
zeer tevreden over waren. Een col-
lege dat verdienstelijk werk lever-
de, onder andere door een uitste-
kende invoering van de nieuwe ta-
ken in het sociaal domein. Daarvoor 
werden onlangs nog de complimen-
ten van de ANBO ontvangen. Maar 
ook de harmonisatie van de sport-
velden, het weer op orde brengen 
van de fi nanciële reserve en het op 
gang brengen van de woningbouw, 
het inrichten van het jeugdbeleid 
en het in goed overleg met omwo-

nenden oplossen van de problemen 
met groot aantal gevaar gevende 
bomen zijn enkele voorbeelden van 
de successen van dit college. Ten 
tijde van de crisis rondom de zon-
dagopenstelling vorig jaar is ons dat 
van verschillende kanten aangege-
ven en op het hart gedrukt dit colle-
ge niet te laten vallen. De Christen-
Unie-SGP heeft toen haar bestuur-
lijke verantwoordelijkheid genomen 
en wij hebben onze nek uitgestoken 
door het college te blijven steunen. 
CDA en RVB kiezen er nu om op-
portunistische redenen voor dat niet 
te doen en laat de samenleving voor 
hun gedrag opdraaien. Met het naar 
huis sturen van alle vier de wethou-
ders is uiteindelijk de inwoner van 
De Ronde Venen de dupe. Als ge-
volg van het handelen van met na-
me CDA en RVB stagneert het ver-
der uitvoeren van goed beleid, is er 
instabiliteit in het lokaal bestuur en 
worden vier prima functionerende 
wethouders werkloos, wat de ge-
meente overigens weer veel wacht-
geld gaat kosten. De ChristenUnie-
SGP-fractie overigens blijft be-
schikbaar voor het nemen van be-
stuurlijke verantwoording, waar dat 
van ons gevraagd wordt.” 

Onbegrijpelijk
Ook de fractie van PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal was onaange-
naam verrast en teleurgesteld door 
de motie van wantrouwen tegen het 
voltallige college, die coalitiepartijen 
CDA en Ronde Venen Belang (RVB) 
afgelopen donderdag 24 maart in-
dienden tijdens de raadsvergade-
ring: Fractievoorzitter Schreurs: “De 
motie werd aangenomen met alleen 
steun van oppositiepartij VVD. 
Het huidige college heeft de afgelo-
pen twee jaar goed samengewerkt 
en de fractie van PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal had en heeft 
het volste vertrouwen in dit colle-
ge. Zo heeft onze wethouder, Eri-
ka Spil, de afgelopen jaren een sta-
biele en succesvolle koers uitge-
zet voor de transities op het terrein 
van de WMO, Jeugdzorg en de Par-
ticipatiewet. Zij heeft deze koers in 
het huidige college adequaat voort-
gezet en de aanpak van de verant-
woordelijk wethouders op dit terrein 
en op het terrein van onder ande-
re ruimtelijke ordening, fi nanciën en 
sport kan van binnen en buiten de 
gemeente rekenen op veel waarde-
ring.”, aldus Schreurs. 

Vervolg elders in deze krant.

Dit collège werd donderdagavond naar huis gestuurd door CDA, RVB en VVD. Van links naar rechts: wethouder 
Dijkstra CU/SGP ( komt niet meer terug) wethouder Mollenburgh CDA ( komt terug) wethouder Spil PvdA-GL-LS ( 
komt niet meer terug) de burgemeester Divendal ( blijft) en wethouder Goldhoorn RVB ( komt terug)

Regio - Vorige week plaatse we de 
verkeerde foto bij het artikel van 
de stationslocatie in Mijdrecht. We 
plaatste hier de foto bij van de sta-
tionslocatie in Uithoorn. Dom na-
tuurlijk aangezien dat prachtige 
gebouw een geweldig goed res-
taurant is en zeker niet op de no-
minatie staat om verbouwd of ge-

sloopt te worden. Gelukkig is het 
bij het lezen van de tekst heel dui-
delijk dat het in Mijdrecht is en niet 
in Uithoorn, maar toch...Bij deze on-
ze excuses. Dus laat het duidelijk 
zijn: Het prachtige stationsgebouw 
in Uithoorn blijft bestaan. Dat in 
Mijdrecht zal opgaan in een nieu-
we woonwijk.

Domme fout: 
Stationsgebouw Mijdrecht 
en niet Uithoorn!

Wilnis - Vorige week was de offi ci-
ele onthulling van de nieuwe naam 
en het logo. De Prinses Beatrix-
school in Wilnis heet vanaf nu Kids 
College. De oude naam paste niet 
meer bij de ontwikkelingen die de 
school doormaakt. Er zijn dit jaar 
veel nieuwe leermethoden aan-
geschaft. Ook is Kids College ge-
start met Snappet. De kinderen van 
groep 4 t/m 8 hebben een eigen ta-
blet. De Engelse naam is bewust ge-
kozen. De Engelse taal wordt steeds 

belangrijker en vanaf volgend jaar 
krijgen de groepen 1 t/m 8 Engel-
se les. 
De kinderen hadden een leuke dag. 
Zij kregen theaterworkshops en aan 
het einde van de dag was de uitvoe-
ring voor familie. Heel leuk was het 
feit dat Joeri Lem de nieuwe naam 
eerder al geraden had! 
Wethouder Aldrik Dijkstra onthulde 
het nieuwe logo, waarna de kinde-
ren een heleboel ballonnen de lucht 
in lieten gaan.

Ontdek de wereld van 
Kids College!
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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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druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
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oplAgE: 15.800

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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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

Gehandicapt in Tanzania (2)
In de column van twee weken ge-
leden maakte u kennis met de 
door de Holy Union Sisters ge-
stichte dagopvang voor gehandi-
capte kinderen Matumaini Tanza-
nia. De ouders schamen zich voor 
deze kinderen. Ook daar doet de 
dagopvang Matumaini iets aan. 
De ouders (meestal moeders) 
wordt geleerd trots te zijn op hun 
kind en zelf een bijdrage te leve-
ren aan de ontwikkelingsmoge-
lijkheden. In de afgelopen jaren 
zijn er 580 kinderen opgevangen 
in Matumaini. De gemiddelde be-
zetting per week was 117 kinde-
ren. De kinderen krijgen medi-
sche zorg, medicijnen, fysiothera-
pie en leren naar vermogen. Veel 
kinderen knappen spectaculair 
op. Zij leren wat ze voorheen niet 
konden namelijk kruipen, zon-
der hulp gaan zitten, zonder hulp 
gaan staan, te gaan lopen even-
tueel met behulp van spalken. De 
moeders leren om zelf oefenin-
gen met hun kind te doen en ba-
sale fysiotherapie toe te passen. 
Ook de stafleden worden regel-
matig bijgeschoold met cursus-
sen en trainingen. Veel kinde-
ren knappen zo goed op dat ze 
geen speciale zorg meer nodig 
hebben.80 kinderen zijn zodanig 
opgeknapt dat ze naar een nor-
male school kunnen. 85% is heel 
duidelijk verbeterd en zij hebben 
meer kwaliteit van leven. Het gaat 
niet met alle kinderen zo goed. 
Gemiddeld overlijden per jaar 10 
van de kinderen die in de dag-
opvang worden begeleid. Met de 
moeders wordt gewerkt aan meer 
zelfvertrouwen en het ontwikke-
len van financiële zelfstandigheid 
door middel van het volgen van 

een beroepsopleiding waardoor 
zij zelf in hun onderhoud en dat 
van hun kind(eren) kunnen voor-
zien. Denk bijv. aan een opleiding 
tot coupeuse en het stichten van 
naaiateliers waar kleding voor lo-
kaal gebruik wordt vervaardigd. 
50 vrouwen zijn voorzien van een 
naaimachine. Zij volgden een 
cursus en training van 6 maan-
den . Van de ouders (moeders) 
wordt verwacht dat zij participe-
ren in de opvang en de ontwikke-
ling van de gehandicapte kinde-
ren. Deze participatie wordt inge-
vuld met vrijwillige werkzaamhe-
den gedurende bijv. een dag per 
week of een uur per dag.
Het gehandicapten centrum Ma-
tumaini is een officiële NGO (een 
particuliere non profit organisa-
tie).

Nel Bouwhuijzen

In Memoriam
Mirjam-Verbruggen

Sinds 2011 zit Mirjam namens Ronde Venen Belang in de gemeente-
raad. Haar maatschappelijke betrokkenheid dateert al van ver daar-
voor. Als actief lid van Vernieuwend Vinkeveen en Waverveen was zij 
een enorme steun voor en drijvende kracht achter de toenmalige frac-
tie. Mirjam laat een grote leegte achter, niet alleen bij haar partij Ron-
de Venen Belang maar zeker ook in de gemeenteraad, waar zij altijd 
onomstreden is geweest. Nooit ging zij voor eigen belang, maar voor 
het resultaat. Het belang van mensen ging haar boven alles, waar-
bij de zwakkeren in de samenleving op haar konden rekenen. Mirjam 
was een echte verbinder. Via haar “stille diplomatie” zijn veel zaken in 
gang gezet. Een sprekend voorbeeld daarvan is het project “Restart” 
van de zakenvrouwen, waarvoor zij de ambassadeur was binnen de 
gemeente. Ook het “doorstroomproject van ouderen”, die een huis met 
een lage huur konden verruilen voor een appartement met behoud 
van die lage huur is op haar aandringen gerealiseerd. Eveneens fun-
geerde zij als de ogen en oren op onderwijsgebied. Verschillende sig-
nalen die zij doorgaf zijn opgepikt, wat het onderwijs en kinderen ten 
goede kwam. Mirjam vatte haar taak als gemeenteraadslid uiterst se-
rieus op. Als er bijeenkomsten waren, binnen en buiten de gemeen-
te, was het altijd de vraag: “was Mirjam dan op meerdere plekken ge-
lijktijdig aanwezig?” Mirjam was overal. Ook de Vinkeveense Plassen 
gingen haar aan het hart. Niet voor niets zat Mirjam in de Plassenraad. 
Ze beschouwde dit niet als een erebaan, maar als een serieuze op-
dracht de Plassen te behouden voor de toekomst. 

De Ronde Venen zullen de warmte, betrokkenheid, deskundigheid en 
praktische benadering van Mirjam enorm missen. 

Vlinderbos in actie voor 
Voedselbank DRV!
Wilnis -De kinderen van Vlinderbos 
hebben de afgelopen week extra 
boodschappen gedaan en nog eens 
goed in de keukenkastjes gekeken 
om te kijken wat er op voorraad was. 
Zij konden deze week allerlei pro-
ducten inleveren voor Voedselbank 
De Ronde Venen.
Op het moment dat de actie be-
gon stonden er vier lege kratten op 
het podium, maar in de loop van de 
week moesten er steeds kratten bij-
gezet worden. De kinderen heb-
ben erg hun best gedaan en de ac-

tie mag een groot succes genoemd 
worden. De enorme opbrengst werd 
afgelopen donderdag opgehaald tij-
dens het lentefeest. Een feest die 
traditiegetrouw begon met de gro-
te eitje-tikfinale.
Van de tien finalisten had Wolf van 
Vliet uit de Beestenboel het sterkste 
ei en hij mag zichzelf eitje-tikkam-
pioen 2016 noemen. Verder hebben 
de kinderen zich deze dag ontzet-
tend vermaakt met eieren zoeken, 
levend ganzenbord en een echte 
paaslunch.

Boekenbeurs
Regio - Op zaterdag 16 april 2016 
van 10.00 tot 16.00 uur zal er in ge-
bouw De Schakel achter de Ont-
moetingskerk aan de Dorpsstraat 
in Wilnis een boekenmarkt wor-
den gehouden van in goede staat 
verkerende tweede-hands boeken. 
Er worden streekromans, histori-
sche romans, (literaire) thrillers, en-
gels-, frans- en duitstalige boeken, 
gedichtenbundels, religieuze(dag)
boeken, boeken over Amsterdam 
en Haarlem, bloemen en planten, 
ons koningshuis, koken, geschiede-
nis, naslagwerken, kinderboeken en 
nog veel meer tegen een zacht prijs-
je te koop aangeboden. Legpuzzels, 
gezelschapsspellen, dvd’s, cd’s en 
lp’s zijn er ook te koop In onze afde-
ling antiquarische boeken hebben 
we nog Verkade en vergelijkbare al-
bums uit de jaren ’30 in de aanbie-
ding. De opbrengst wordt evenredig 
verdeeld onder Het Johannes Hos-
pitium De Ronde Venen en de PKN 
Ontmoetingskerk in Wilnis.

Open Huis bij 
het Johannes 
Hospitium
Aalsmeer - Wilnis - Op zaterdag 2 
april a.s. van 11.00 – 13.00 uur staat 
de deur van het Johannes Hospi-
tium De Ronde Venen weer open 
voor belangstellenden. In het ‘Buur-
huis’, gelegen naast het hospice, 
Vossestaart 2 in Wilnis, zullen me-
dewerkers en vrijwilligers u, on-
der het genot van een kopje kof-
fie, graag informatie geven over 
de organisatie, de opnamecriteria, 
de zorg aan bewoners en het vrij-
willigerswerk. In ons huis zijn er al-
tijd vrijwilligers nodig!  Er is folder-
materiaal aanwezig en indien ge-
wenst is een rondleiding in het hos-
pice mogelijk. Wij nodigen iedereen 
graag uit eens een kijkje te komen 
nemen in ons hospice, in het hart 
van de Ronde Venen, waarin ons 
motto ‘Leven met aandacht’ voor-
op staat. Kijk ook op onze website  
www.johanneshospitium.nl of vraag 
nadere inlichtingen via info@ 
johanneshospitium.nl

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Hoef - We kennen in De Hoef 
natuurlijk al een Vinkenslag, maar 
er is nu ook een nieuwe straat ge-
bouwd genaamd de Vinkenstraat. 
Deze is gesitueerd op het podium van 
de Springbok, waar de toneelvereni-
ging “De Opregte Amateur” op 8 en 9 
april het door Rob van Vliet geschre-
ven stuk “Welkom in de Vinkenstraat” 
voor het voetlicht zal brengen. Het 
heeft nogal wat voeten in de aarde 
gehad, voordat er een complete straat 
op slechts een paar meter toneel ont-
stond. Veel passen en meten, zaag- 
en timmerwerk is er verricht door Jan 
Pieterse en Hen Kandelaar, totdat zij 
hun werk konden besluiten met het 
ophangen van het straatnaambordje. 
Een heidense klus, waarbij het podi-
um tot in de kleinste hoekjes is benut, 
maar nu staat er ook wat! Daarna kon 
Jerry Koeleman nog aan de gang om 
alle lampen te herschikken en in te 
regelen om de afzonderlijke huizen te 
kunnen belichten. Kortom, de techni-
sche jongens zijn er klaar voor. Nu de 
acteurs nog; zij zijn al maanden be-
zig de tekst, de gebaartjes, de type-
tjes zich eigen te maken en hebben 
inmiddels hun woningen in de Vin-
kenstraat betrokken. 

Pais en vree
In het verhaal lijkt alles aanvanke-

lijk in pais en vree te verlopen, een 
stel nieuwe bewoners wordt door de 
bewonerscommissie van harte wel-
kom geheten, maar donkere wol-
ken pakken zich samen boven de 
gevels door het besluit van de wo-
ningbouwvereniging en het is maar 
de vraag of de bewoners daarvoor 
een oplossing kunnen vinden. Biedt 
een televisieuitzending wellicht een 
uitweg? Als toeschouwers kunt u in 
zes bedrijven mee(be)leven hoe een 
en ander zich ontwikkelt. Als u mee 
wilt naar de Vinkenstraat raden wij 
u aan te reserveren, want om ie-
dereen een goed zicht op het vol-
ledig benutte podium te kunnen 
geven, zijn de stoelen anders ge-
plaatst en kunnen er daardoor wat 
minder in de zaal dan normaal. Re-
serveren kan via de website www. 
opregteamateur.nl (tabblad reserve-
ren) of anders via Ronald Wieman 
(0297–593291). 
De voorstellingen worden gege-
ven op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
om 20:00 in het theater van het ge-
meenschapshuis De Springbok, 
Oostzijde 61a in De Hoef. De zaal is 
open vanaf 19:00 uur en na afloop 
blijft de bar voldoende lang open 
om nog even lekker na te genie-
ten samen met de spelers, familie, 
vrienden en bekenden. 

Super snuffelmarkt
Regio - Super Snuffelmarkt met bij-
na 300 kramen te Haarlem op Zon-
dag 3 April.
Leuke en gezellige Snuffelmarkt 
in het Kennemer Sportcenter . Altijd 
iets te doen voor jong en oud! De 
markt begint om 09:00 uur en sluit 
om 16:30 uur. Men kan naar harte-
lust komen snuffelen in allerlei ou-
de spullen, serviesgoed, keuken-
spullen, boeken, sieraden, speel-
goed, curiosa, elektrische appara-

ten, kleine meubeltjes enz. enz. Wie 
weet ligt er wel iets bijzonders op u 
te wachten en vindt u nu eindelijk 
het boek dat u al jaren zocht of een 
leuk schilderijtje. Ook voor verzame-
laars is het altijd leuk snuffelen op 
zo’n gezellige markt.
De entreeprijs is 3,50 euro voor vol-
wassenen, kinderen onder geleide 
t/m 12 jaar zijn gratis. Parkeren is 
gratis. De Kennemerhal is gelegen 
aan de IJsbaanlaan te Haarlem.
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TechNet Amstel & Venen 
gaat van start
Regio - Om jongeren te enthousi-
asmeren voor techniek gaan tech-
nische ondernemers, samen met de 
gemeenten De Ronde Venen en Uit-
hoorn, TechNet Amstel & Venen op-
richten. In oktober organiseert het 
TechNet de Techniek Driedaagse. 
Later volgen bedrijfsbezoeken en 
stages. Om meer ondernemers te 
inspireren om bij het TechNet aan te 
haken, vindt op 14 april een infor-
matieve netwerkbijeenkomst plaats.
De bijeenkomst start om 15.30 uur 
met een opening door Jan van Wal-
raven. Hij is een van de initiatiefne-
mers van het TechNet voor de regio 
Amstel en Venen. ‘Er is nog te wei-
nig aandacht voor techniek,’ zegt 
hij. ‘Niet alleen bij kinderen, maar 
ook bij scholen en bij ouders. Met 
het TechNet stimuleren we techniek 
in de breedste zin: van stratenmaker 
tot loodgieter en van programmeur 
tot ict’er.’ Na de opening volgt een 
workshop Effectief Communiceren 
met Jongeren, door Carla Roos. Zij 

vertelt hoe de belevingswereld van 
jongeren eruit ziet en biedt inzich-
ten op welke manier zij met succes 
kunnen worden betrokken in een 
toekomst in de techniek. Aanslui-
tend volgt een brainstorm over mo-
gelijke workshops die ondernemers 
kunnen bieden tijdens de Tech-
niek Driedaagse in oktober, waar-
na wordt afgesloten met een rond-
leiding door het technieklokaal van 
het VeenLandencollege. Van Walra-
ven wil benadrukken dat de tech-
niekactiviteiten een langjarige tradi-
tie moeten worden. ‘Zoiets eenma-
lig organiseren heeft geen effect,’ 
zegt hij. ‘We nemen voorbeeld aan 
Woerden. Daar hebben ze de Tech-
niek Dagen voor de zevende keer 
georganiseerd. Ze krijgen nu het 
gevoel dat het zijn vruchten begint 
af te werpen. Dat is ook ons doel.’ 
Aanmelden voor deze bijeenkomst 
kan via een mailtje naar project-
coördinator Karin Wateler, info@
technetamstelenvenen.nl

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Een Schimmen spel wat vooraf 
bedacht is, maar wat verkeerd is 
afgelopen, toch gaan er 2 partijen 
door t.w. Ronde Venen Belang en 
het C.D.A. (De bedenkers). 
Ik heb in de politiek nog nooit 
meegemaakt dat als je een mo-
tie van wantrouwen aan je broek 
krijgt, dat je een dag later in de 
krant laat zetten, wij komen weer 
terug op onze Wethouders ze-
tels (dit kan en mag niet gebeu-
ren, een motie van wantrouwen 
wil zeggen opstappen en wegwe-
zen). Als je spelletjes speelt moet 
je ook de consequentie dragen.
Wat mij hierbij opvalt dat de par-
tij de V.V.D. zich direct aansluit bij 
het nieuwe College. Dus dat be-
tekend dat de V.V.D. voor de coup 
besprekingen heeft gevoerd met 
het C.D.A. en Ronde Venen Be-
lang, dit is op zich niet democra-
tisch te noemen en ook niet net-
jes. Ik heb de V.V.D. hoog in het 
vaandel zitten, maar als zij mee 
gaan doen met dit spelletje dan 
kwalifi ceert de V.V.D. zich ge-

lijk aan Ronde Venen Belang en 
het C.D.A. zij willen weer op het 
pluche zitten over de ruggen van 
hard werkende collega,s. 
De geloofwaardigheid van het 
huidige College blonk al niet uit, 
maar deze truc is schaamteloos 
te noemen, College partijen ga je 
schamen dat u zich dat heeft
laten overkomen.
Het zware middel is ingezet “Mo-
tie van Wantrouwen” door het 
huidige College om het spelletje 
te spelen om de p.v.d.a./groen-
links en ChristenUnie/SGP uit het 
huidige College te drukken.
Vrijages in de politiek zijn niet 
vreemd, maar speel het dat wel 
sjiek, vertel dat je collega partijen 
dat je niet meer met elkaar ver-
der wil, de partijen p.v.d.a./groen-
links hebben de afgelopen jaren 
goed werk afgeleverd en verdie-
nen niet zo aan de kant gezet te 
worden

Jacques Dekker
(ex. Wethouder)

Hoe maakt de politiek 
zich in de gemeente DRV 
nog geloofwaardig 

RVB en CDA sturen eigen college naar huis

Nieuw college al bekend: 
CDA, RVB en VVD
Vervolg van de voorpagina.

Het college heeft onlangs nog com-
plimenten van de ANBO ontvangen 
voor onze aanpak op het terrein van 
de WMO en de fractie hoort van zo-
wel inwoners als ondernemers dat 
zij zeer tevreden zijn. Wij zijn trots op 
de bijdrage die wij geleverd hebben. 
De fractie van PvdA-GroenLinks-Lo-
kaalSociaal ziet dan ook geen enke-
le politieke aanleiding voor het op-
zeggen van het vertrouwen in het 
college. Ook niet in het licht van het 
rapport van de rekenkamercommis-
sie dat aanleiding was voor de mo-
tie. De inwoner is uiteindelijk de gro-
te verliezer doordat een goed func-
tionerend college tussentijds naar 
huis gestuurd wordt.” De fractie gaat 
door op de ingeslagen weg. “Wij blij-
ven ons constructief inzetten voor 
onze inwoners en zijn altijd bereid 
om met andere politieke partijen na 
te denken over een alternatieve co-
alitie”, aldus fractievoorzitter Ernst 
Schreurs.

Geschokt
De fractievoorzitter van D66, 
Kiki Hagen, was duidelijk geschokt: 
“Ik ben diep geschokt over de uit-
komst van de discussie vanavond”, 
zegt fractievoorzitter D66 Kiki Ha-
gen, na afl oop van de raadsverga-
dering op 24 maart. In deze raads-
vergadering stond het Rekenka-
mer rapport geagendeerd wat gaat 
over het eerder stukgelopen traject 
tot intergemeentelijke samenwer-
king met Diemen, Uithoorn en Ou-
der-Amstel (DUO+). Na het doorlo-
pen van een langdurig, intensief en 
kostbaar proces, liet de coalitie het 
door hen aangewezen college in de 
kou staan en stemde op het aller-
laatste moment tegen het voorstel 
tot samenwerking. Met als resultaat: 
het niet doorgaan van een, reeds in-
geboekte, structurele besparing van 
800 duizend euro. “Een bedrag dat 
nu dus door belastingheffi ng of door 
middel van extra besparingen op an-
dere terreinen bezuinigd moet wor-
den”, stelt Hagen. “Bovenop dit be-
drag komen nog eens de reeds uit-
gegeven kosten aan tijd en midde-
len die zijn ingezet ter voorbereiding 
van deze, helaas mislukte, samen-
werking”, aldus Kiki.

Wantrouwen
“Maar of dat echt de aanleiding was 
voor de val van het college, is nog 
maar de vraag”, zo vervolgt Kiki: 
“het vertrouwen werd niet opgezegd 
om verantwoordelijkheid te nemen, 
maar omdat CDA en RVB zich niet 
konden vinden in de uitspraken die 
anoniem geciteerd waren en in het 
gestelde wantrouwen. Ook nu blijkt 
het CDA in combinatie met de RVB 
compleet onvoorspelbaar en wordt 
het algemeen belang ondergeschikt 
gemaakt aan hun eigen belang, het 
is opportunisme ten top”, aldus frac-
tievoorzitter Hagen. “Dit bewijst eens 
te meer het gebrek aan toekomstvi-
sie die deze twee partijen hebben 
voor onze gemeente. De Ronde Ve-
nen is fi nancieel nog steeds niet ge-

zond. In plaats van dat de grootste 
partijen CDA en RVB daar hun ver-
antwoordelijkheid voor nemen en de 
handen ineenslaan met hun coalitie-
partners, brengen ze onze gemeente 
nog meer schade toe. De kosten die 
door deze val nu nog boven op de 
andere te maken investeringen ko-
men, denk bijvoorbeeld aan het te 
plegen wegenonderhoud van 5 mil-
joen, brengen onze gemeente in een 
diepe fi nanciële afgrond. Daar helpt 
geen ijsbaan, boomplant-dag of her-
tenkamp tegen, om die pijn te ver-
zachten.D66 vindt ook dat, bij het 
ten val brengen van het college door 
het CDA en RVB, waarin zij elk een 
eigen wethouder leverden, het past 
de verantwoordelijkheid bij zichzelf 
te zoeken en het besturen over te 
laten aan die partijen die met een 
groot vertrouwen deze gemeente op 
koers willen brengen. Uiteraard is 
D66 bereid om haar bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid te nemen. Het lijkt 
me dan ook dat de grootste oppo-
sitiepartijen nu aan zet zijn, om de-
ze gemeente terug op de rails te zet-
ten!” Aldus Hagen.

Beraden
Ook Lijst 8 was verrast. “Als de twee 
grootste partijen hun eigen wet-
houders niet meer vertrouwen, we-
ten wij niet goed wat we hiermee 
aan moeten. We weten wel dat de-
ze gang van zaken niet goed is voor 
onze bewoners.” De burgemees-
ter wist niet wat hem overkwam. Hij 
verklaarde zelfs dat een van de cita-
ten uit het rapport van hem afkom-
stig was: “ik heb gezegd dat er in 
de vorige raad meer raadsleden za-
ten met hogere functies in het be-
drijfsleven. Maar deze zin is uit het 
geheel gehaald. Deze citaten krij-
gen daardoor een zwaardere la-
ding dan het is bedoeld. Ik wil u als 
raad mijn excuus maken als dit u zo 
raakt. Natuurlijk zijn er in de hec-
tiek dingen gezegd, maar wantrou-
wen is er nooit geweest in het colle-
ge. Wij zullen het ons zeker ter har-
te nemen”, aldus de burgemees-
ter. Het mocht niet baten. De mo-
tie van wantrouwen lag er en werd 
uiteindelijk aangenomen met 14 
voor (CDA-VVD-RVB) en 12 tegen. 
Reeds de volgende dag bleek dat de 
eerste bespreking er al was tussen 
CDA, RVB en VVD. Tweede paasdag 
kwam het volgende persbericht bin-
nen: “De partijen CDA, Ronde Ve-
nen Belang en VVD zijn vanaf vrij-
dag jl. formatiebesprekingen gestart 
voor een nieuw college in De Ronde 
Venen. Tijdens de raadsvergadering 
van donderdag jl. is het vertrouwen 
in het college opgezegd door een 
meerderheid van de raad. De aan-
leiding voor de motie van wantrou-
wen was de behandeling van een 
onderzoeksrapport van de reken-
kamercommissie waaruit bleek dat 
er al sinds eind 2014 onvoldoende 
vertrouwensbasis voor de bestuur-
lijke samenwerking in de coalitie 
met CDA, RVB, PvdA-GroenLinks-
LokaalSociaal en Christenunie-
SGP was. De motie van wantrou-
wen werd ingediend door de frac-

ties van het CDA en Ronde Venen 
Belang en gesteund door de VVD. 
Als gevolg daarvan zijn de wethou-
ders Aldrik Dijkstra (ChristenUnie-
SGP), Anco Goldhoorn (RVB), Da-
vid Moolenburgh (CDA) en Erika 
Spil (PvdA-GroenLinks-LokaalSoci-
aal) afgetreden. 

Verbetering
Op vrijdag 25 maart hebben het 
CDA, RVB en de VVD overleg ge-
voerd over de vorming van een nieu-
we coalitie, die in de raad een bre-
der draagvlak zal hebben dan tot nu 
toe. Die bespreking verliep in zeer 
constructieve en goede sfeer. De 
onderlinge samenwerking is gericht 
op verbetering van bestuursproces-
sen, scherpere omschrijvingen van 
beleidsdoelstellingen en meer tem-
po in het bereiken van concrete re-
sultaten. Kostenbeheersing is daar-
bij scherp in beeld. Het eerste be-
sluit van de nieuwe coalitiepartners 
is de vermindering van het aantal 
wethouders met 25 procent. Elke 
partij levert één wethouder. Inmid-
dels hebben het CDA en Ronde Ve-
nen Belang aan hun zittende wet-
houder gevraagd toe te treden tot 
het nieuwe college. Deze fractie van 
de VVD maakt op korte termijn haar 
kandidaat bekend. De ambitie is om 
binnen een maand een nieuw col-
lege te installeren. De fractieleiders 
van het CDA, RVB en de VVD heb-
ben indringend met burgemeester 
Maarten Divendal gesproken over 
de consequenties van de val van het 
college. Hierbij is het vertrouwen in 
de burgemeester als voorzitter van 
de raad en het college expliciet uit-
gesproken. Dinsdag 29 maart wordt 
in het college gesproken over de 
gevolgen van de motie. 

Opmerkingen
De motie van wantrouwen was in-
gegeven door opmerkingen van een 
aantal collegeleden over het functi-
oneren van de twee grootste coali-
tiepartijen CDA en RVB. In die frac-
ties zou na de verkiezingen in 2014 
sprake zijn van minder regie, min-
der ervaring en minder begeleiding 
in ‘het politieke spel’ en ‘processen 
die daarin spelen’. Bovendien zou de 
gemeenteraad als geheel minder er-
varen zijn en minder stabiel functio-
neren. Het rapport van de rekenka-
mercommissie had betrekking op de 
verhouding tussen raad en college 
tijdens het verkennend onderzoek 
naar grotere samenwerking met de 
Noord-Hollandse gemeenten Die-
men, Ouder-Amstel en Uithoorn 
(DUO). Uiteindelijk bleek er eind 
2014 in de raad van de gemeen-
te De Ronde Venen geen meerder-
heid voor het voorstel, dat op initia-
tief van het college al ver uitgewerkt 
was. Op 29 maart zetten de onder-
handelaars van CDA, RVB en VVD 
hun besprekingen voort. Een vol-
gend persbericht over de voortgang 
van de formatie wordt maandag 4 
april verwacht”, was getekend door 
de fractievoorzitters van het CDA, 
Rein Kroon, Rene Bultena RVB en 
Frans Lugtmeijer VVD.

Wim Stam CU/SGP
Verbijsterd

Ernst Schreurs PvdA-GL-LS
Onbegrijpelijk

foto Marlies Geervliet
Kiki Hagen D66
Geschokt

Jorris Kneppers Lijst 8 Kernen
Verbaasd

Haarmodeteam Warrels 
viert 25-jarig bestaan

Uithoorn - Vrijdag 1 april is het 
voor kapper Frans Warrels van 
Haarmodeteam Warrels een feeste-
lijke dag. Samen met zijn echtgeno-
te Jolanda en zijn huidige team van 
medewerksters viert hij het 25-ja-
rig bestaan van zijn kapsalon. Jo-
landa zit inmiddels 31 jaar in het 
vak en heeft sinds begin 2009 een 
eigen kapsalon op de Dubloen in 
Mijdrecht. Frans oefent al 35 jaar 
het kappersvak uit. De kapsalon 
zelf is in de loop van de jaren aan-
gepast aan de eisen des tijds en 
heeft 7 werkplakken voor haarbe-
handeling en –verzorging. Er is een 
wachthoek met leestafel en ge-
makkelijke stoelen als klanten even 
moeten wachten als een haarver-
zorgingsbeurt iets in tijd uitloopt. 
Nagenoeg onveranderd is het team 
van medewerksters Nikki, Lotje, Bi-
anca en Yvana, want Frans Warrels 
weet die zodanig aan zich te binden 
dat ze graag voor hem willen blij-
ven werken. Dat zegt iets over de 
sfeer, de samenwerking maar ook 
het vakmanschap waar Frans en 
Jolande de nadruk op leggen. “Het 
is een fantastisch team,” glundert 
Frans. “Daardoor is de werksfeer al-
tijd goed en ook onderling klikt het 
gewoon, ook naar mij toe als werk-
gever en omgekeerd. Dat heeft zijn 
uitstraling op onze klanten die dat 
als erg prettig ervaren. Ook al om-
dat alle meiden hun vak prima ver-
staan en inmiddels een ‘vertrouwd’ 
gezicht in de zaak zijn. Mede dank-
zij onze medewerksters en niet in 
de laatste plaats onze vaste klan-
tenkring zijn we zover gekomen 
dat we ons 25-jarig bestaan kun-

nen vieren. Daarom zijn Jolanda en 
ik zowel ons haarmodeteam als on-
ze klanten veel dank verschuldigd.”

Structuur
Bij Haarmodeteam Warrels wordt in 
principe op afspraak gewerkt. Maar 
men is ook zo fl exibel dat als de mo-
gelijkheid zich voordoet, een klant 
er altijd ‘tussendoor’ kan voor een 
haarbehandeling. Even binnenlo-
pen om te vragen kan dus resultaat 
opleveren. Met het werken op af-
spraak is men destijds al tegemoet 
gekomen aan het verzoek van veel 
klanten die niet altijd tijd en gele-
genheid hebben om op hun beurt 
te wachten. “Wachten is voor veel 
mensen een vervelende aangele-
genheid. Bovendien kan de klant 
bij het maken van de afspraak ook 
aangeven aan welke van onze me-

dewerksters hij of zij de voorkeur 
geeft een haarverzorgingsbeurt te 
laten uitvoeren. Op die manier kun-
nen we ook meer structuur in on-
ze dagtaak brengen. En dat komt 
de kwaliteit van ons vak en dus van 
de behandeling ten goede. Tenslot-
te gaat het om goed vakmanschap 
en de juiste omgang met je klanten. 
Die moeten tevreden de deur uit-
gaan en graag weer bij je willen te-
rugkomen.” Aldus Warrels. De kap-
salon van Haarmodeteam Warrels is 
gevestigd op de hoek van de Arthur 
van Schendellaan en de Albert Ver-
weijlaan met ruime en gratis par-
keergelegenheid voor de deur. Af-
spraak maken? Dat kan: bel 0297-
566644. De koffi e staat klaar! Haar-
modeteam Warrels heeft eveneens 
een facebookpagina zodat men ook 
langs die weg bereikbaar is.





 
08   Nieuwe Meerbode  •  30 maart 2016

Een van onze eerste 
ontdekkingsreizen 
was naar Afrika, 
niet echt om kunst in 
te kopen maar een 
gezinsvakantie wat 
later meer op een 
zoektocht naar de 
schat zou worden.

Het begon zoals gepland 
met een safari, in een jeep 
op zoek naar de big fi ve… 
en gelukkig werden we niet 
teleurgesteld. We hebben ze 
alle 5 mogen aanschouwen. 
Na vele lodges en hobbel-
wegen die werkelijk al je in-
gewanden overhoop gooi-
en bezoek je ook nog de be-
kende Masaï stam. En eerlijk 
is eerlijk, het is waar dat ze 
echt zo groot zijn. Nu is mijn 
man niet een van de klein-
ste met zijn 1.93 maar naast 
zo’n Masai moest hij toch 
echt omhoog kijken wat hem 
niet vaak overkomt. Na alle 
smeekbedes om zijn vrouw 
achter te laten, zijn we snel 
weg gereden.  
Na wederom de ingewan-
den te hebben losgeschud 
in de jeep komen we aan in 
een prachtige lodge alwaar 
de apen over de tafels ren-
nen en gieren, met een fan-
tastisch uitzicht op een vallei 
waar een drinkplaats is voor 
de dieren. Onder het genot 
van een heerlijk glas wijn met 
een ondergaande zon, zie 
je uit verre de dieren aanko-
men om te drinken. Wat een 
prachtig gezicht en die sere-
ne rust is onbeschrijfelijk. 
Na zo’n waanzinnig avon-
tuur reizen we af naar een 
bounty eiland genaamd Zan-
zibar, om hier even lekker bij 
te komen van alle belevenis-
sen en van de zon en zee te 
genieten. Eenmaal aangeko-
men worden we verrast door 
onze prachtige houten villa 
met hemelbedden aan een 
spierwit zandstrand. Het voel-
de net als een Aladin sprook-
je. 
Het was een kleinschalig re-
sort waar je al snel contact 
maakte, en zo ontmoeten 
wij de eigenaar van ons re-
sort, die al snel in de gaten 
had, dat wij uit Europa kwa-
men daar hijzelf uit Duitsland 
kwam. Na diverse gezellige 
gesprekken met elkaar, no-
digde hij ons uit in zijn privé 
vertrekken alwaar het volhing 
met schilderijen en prachti-
ge beelden stonden. Kortom 
een overvloed aan kunst. Na-
tuurlijk waren wij blij verrast 
door al deze Afrikaanse kunst 
en het valt te raden waar 
wij een hele avond over ge-
sproken hebben. Wat een 
geluk om deze man te ont-
moeten, hij was een hande-
laar in kunst en had voor ons 
een afspraak geregeld in Sto-
ne Town waar een bijzonde-
re groothandel is. Later bleek 
dat dit onze stoutste dromen 
zou overtreffen. 
Zo aangekomen in Stone 
Town op zoek naar het mee-
gekregen adres. Nou dat viel 
niet mee…..na drie keer voor 
dezelfde oude schuurdeur 
te hebben gestaan bleek 
het toch het goede adres te 
zijn. Achter deze schuurdeur 
bleek een walhalla aan kunst 
te zitten, om zoooo hebbe-

rig van te worden, echt 
zo mooi allemaal. We 
gingen helemaal los, van 
prachtige antieke schalen tot 
echte Afrikaanse maskers, 
schilderijen en beschermbeel-
den. Toen we dachten, we 
zijn klaar, ging er weer een 
andere deur open. Door de 
keuken naar een volgende 
verdieping vol met……inder-
daad de meest prachtige Afri-
kaanse KUNST.  
Daarna werd het de Kunst 
om al deze kunstschatten 
mee te nemen naar Neder-
land. Uiteraard moest dit di-
rect worden afgerekend en 
het zou per boot naar Ne-
derland worden verstuurd. 
Zou minstens 3 maanden du-
ren….eh sorry u zei 3 maan-
den, nou dat was niet de be-
doeling. We wilden dit ge-
lijk in de galerie zetten bij 
terugkomst, dus zelf meene-
men was de enige optie. We 
hadden onze reisleider ge-
beld om ons hierover te laten 
informeren. Was allemaal 
geen probleem, hij zou al-
les regelen op het vliegveld, 
als wij maar “veel” bankbil-
jetten klaar hadden. De bus 
kwam ons ophalen bij het ho-
tel en de verbazing van onze 
medepassagiers was van hun 
gezichten af te lezen. (had 
een leuke reclamefoto kun-
nen zijn). De chauffeur haal-
de alle koffers van het dak 
en laadde die in de gang-
paden tussen de passagiers 
in, die net als wij geen kant 
meer op konden draaien zo-
dat “onze” aankopen op het 
dak konden. Aangekomen 
bij het vliegveld stond ons 
contactpersoon al te wach-
ten, maar ook hij keek vol ver-
bazing naar de hoeveelheid 
aan goederen. Hij gebaarde 
naar diversen mannen die al-
les op karren laden (de eerste 
bankbiljetten) en gezamen-
lijk liepen we met hem mee 
naar een balie waar men het 
door de scan haalde (weder-
om bankbiljetten), en vervol-
gens naar een andere balie 
(wederom bankbiljetten)en na 
ik weet niet hoeveel bali’s pa-
parassen en bankbiljetten ver-
der konden we zien hoe al-
les het vliegtuig in werd gela-
den en konden we zelf plaats 
nemen in onze stoelen. Onze 
medepassagiers vroegen of 
het wel paste of dat hun kof-
fers er soms uit moesten ha-
ha….Aangekomen op Schip-
hol liepen we met volle kar-
ren langs de douane, waar-
op een beambte aan onze 
zoon vroeg of hij een leeuw 
had neergeschoten en had 
meegenomen? Nee zegt on-
ze zoon, ik heb hele mooie 
trommels gekregen en liepen 
de aankomst hal in met het 
schaamrood op onze kaken. 

Ida Miltenburg

KUNSTCOLUMN DEEL 1KUNSTCOLUMN DEEL 1

Op zoek naar de

KUNST 
schat

Lezing ‘De Botshol: vogels 
en wieren cyclus’
Regio - Op dinsdag 5 april organi-
seert IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een lezing over het prachti-
ge natuurgebied De Botshol. De-
ze lezing wordt verzorgd door Piet 
Heemskerk en Walter Büsse, beide 
IVN –gids. De lezing wordt gehou-
den in het NME-centrum De Woud-
reus, Pieter Joostenlaan 28a in Wil-
nis en begint om 20.00 uur. Voor de 
toegang wordt een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd van 2.50.

De Botshol, een prachtig en di-
vers natura 2000 gebied bij ons in 
de buurt. Jarenlang zijn hier vogels 
geïnventariseerd door Walter Büs-
se. Hij gaat ons vertellen welke vo-
gels er zaten, vertrokken zijn en er 

juist bij komen zijn. Piet Heemskerk 
zal voor de pauze in gaan op de wa-
terkwaliteit van dit gebied. Er groei-
en hier kranswieren; die doen het 
ene jaar wel goed, het andere jaar 
niet. Hoe komt dat? Dit verhaal is 
gebaseerd op het promotieonder-
zoek van Winnie Rip, die dat onder-
zocht heeft in opdracht van het Wa-
terschap. Beide onderwerpen geven 
een indruk van de waardevolle na-
tuur van de Botshol en zullen ook 
ingaan op de kwetsbaarheid van het 
gebied. Dit verhaal geeft een mooie 
inkijk in het wel en wee in dit moe-
rasgebied en is een mooie voorbe-
reiding op de zomeravond roeitoch-
ten die het IVN ook dit jaar weer or-
ganiseert.

Vind uw nieuwe thuis 
Open Huizen Dag

Regio - Zaterdag 2 april tussen 
11.00 en 15.00 uur staan de deu-
ren voor u open! ( zie ook het 
Open Huizen Magazine in deze 
krant). Is het tijd voor een nieu-
we woning, op een nieuwe plek, 
maar weet u nog niet waar uw 
droomwoning staat? Tijdens de 
ERA Open Huizen Route op za-
terdag 2 april kunt u op zoek 
gaan naar dé perfecte woning. 
Die ene woning die uw nieuwe 
thuis wordt. Ook de huizenver-
kopers van De Koning makelaars 
doen weer met veel enthousias-
me mee aan deze speciale dag. 
Mirjam Ohlenbusch, één van De 
Koning makelaars: “We merken 
dat verkopers graag deelnemen 
aan de ERA Open Huizen Route.
Ook logisch wanneer je weet dat 
één op de vijf woningen die wij 
verkopen wordt verkocht door 
de Open Huizen Route. Nu de 
woningmarkt in bepaalde plaat-
sen, buurten en prijsklassen 
weer behoorlijk in de lift zit, ma-
ken wij ook mee dat soms huizen 
zelfs vóór de Open Huizen Rou-
te al worden verkocht. Woning-
zoekers die hun droomhuis zien 
staan, wachten het dan niet af en 
nemen de koopbeslissing al voor 
de Open Huizen Route.” Tijdens 
de Open Huizen Route bent u vrij 

om tussen 11:00 en 15:00 uur bij 
alle deelnemende woningen bin-
nen te lopen en sfeer te proeven. 
Zo kunt u in een relatief korte tijd 
verschillende woningen bekij-
ken, zonder dat u een afspraak 
hoeft te maken met een make-
laar. Nu het voorjaar aanbreekt 
is het goed om ook de omgeving 
van een woning goed te bekijken. 
Wanneer er een woning is die bij 
u in de smaak valt, belt u ons dan 
voor een tweede bezichtiging met 
de makelaar. Mirjam: “Wij gaan 
met veel plezier mee naar een 
tweede bezichtiging. Het is altijd 
verstandig om de woning nog-
maals te bekijken, bij een twee-
de bezichtiging ziet u altijd din-
gen die u de eerste keer over het 
hoofd gezien hebt. Is het de wo-
ning van uw dromen, dan weet u 
dat u de aankooponderhandelin-
gen kunt starten. 

De deelnemende woningen be-
kijkt u op www.dekoningwonen.
nl. Als u van te voren uw route 
uitstippelt heeft u voldoende tijd 
om alle woningen van uw voor-
keur te bekijken. Wilt u meer we-
ten over deze dag of een woning, 
loop gerust binnen bij De Koning 
makelaars, Reghtuysplein 12 in 
Nieuwkoop. (T:0172 – 572900)

Geldigheid oude trekker-
certificaat komt te vervallen
Regio - Het trekker rijbewijs (of T-
rijbewijs) is vanaf 1 juli 2015 ver-
plicht voor iedereen die een land-
bouw- en bostrekkers of een mo-
torrijtuig met beperkte snelheid op 
de openbare weg wil besturen. Een 
uitzondering hierop is het voertuig 
die inclusief uitrustingsstuk aan de 
voorkant niet breder is dan 1.30 me-
ter en wordt gebruikt voor maaien, 
onkruid bestrijden, vegen, sneeuw-
ruimen, gladheid bestrijden of hon-
denpoep verzamelen. Wanneer 
voertuigen binnen de uitzondering 
vallen, maar voorzien zijn van de 
mogelijkheid om een aanhangwa-
gen of getrokken verwisselbare ma-
chine te trekken moet de bestuur-
der ook in bezit zijn van het T-rijbe-
wijs. Voor het besturen van een hef-
truck die breder is dan 1.30 meter 
moet je op de openbare weg ook in 
het bezit zijn van het T-rijbewijs.

Overgangsregeling
Indien je in het bezit bent van het 
trekkercertificaat, hoef je geen 
examen te doen voor het T-rijbe-
wijs.  De houders kunnen tot één 
jaar na invoering het certificaat, sa-
men met een eigen verklaring om-
wisselen voor het T-rijbewijs. U heeft 
dus nog tot 30 juni 2016 om het cer-
tificaat op het rijbewijs bij te laten 
schrijven. Na deze datum is het ou-
de certificaat niet meer geldig en 
zult u opnieuw examen moeten 

doen. Heb je een geldig autorijbe-
wijs met afgiftedatum van voor 1 ju-
li 2015 en ben je minimaal 18 jaar? 
Dan krijg je tussen 1 juli 2015 en 1 
juli 2025 het T-rijbewijs automatisch 
bijgeschreven bij de eerstvolgende 
vernieuwing van je rijbewijs. Tot die 
tijd mag je met je autorijbewijs een 
landbouw- of bosbouwtrekker (LBT) 
en motorrijtuig met beperkte snel-
heid (MMBS) besturen op de open-
bare weg in Nederland. Indien je op 
1 juli 2015 niet in het bezit was van 
een trekkercertificaat of het rijbe-
wijs B moet je examen doen om het 
T-rijbewijs te halen. Het T-rijbewijs 
krijg je “gratis” bij het behalen van 
je C (vrachtauto) Rijbewijs. Het T-rij-
bewijs examen bestaat uit een the-
orie en praktijk gedeelte. Het Ver-
keersCollege verzorgd maandelijks 
een theorieopleiding voor de Trac-
tor op de locatie in Mijdrecht. Daar-
naast is er ook online lesmateriaal te 
bestellen via de rijschool. 
Voor de praktijk wordt er gebruik 
gemaakt van een: New Holland 
T6.160 Auto Command tractor met 
VGM LK18 kiepwagen. De praktijk-
lessen worden verzorgd vanaf onze 
locatie in Hoofddorp of Amsterdam. 
(De ronde venen is geen examenge-
bied voor het CBR) Interesse of vra-
gen over het nieuwe rijbewijs en de 
geldigheid van het oude certificaat 
bel: 0297-250 638 of kijk op de web-
site: www.verkeerscollege.com

Het Verhalenpaleis van 
Saskia Rosdorff
Mijdrecht - Het nieuwe boek van 
de Mijdrechtse schrijfster, Saskia 
Rosdorff, Het Verhalenpaleis, is ver-
schenen. Een charmant boekje met 
unieke educatieve spirituele verha-
len. Het Verhalenpaleis richt zich 
op de persoonlijke maatschappelij-
ke, culturele, zedelijke en geestelij-
ke idealen van mensen. De verha-
len dragen zo bij aan de ontwikke-
ling van volwassenen en kinderen. 
De papieren versie van Het Verha-
lenpaleis (ISBN 978-90-825060-0-
6) is te bestellen via o.a. Boekenbe-
stellen.nl en www.saskiarosdorff.nl. 
Vanaf 19 maart 2016 is het ook te 
bestellen bij boekhandels en web-
winkels. Het e-book (ISBN 978-90-
825060-1-3) verschijnt binnenkort.

Over Het Verhalenpaleis
Dit verhalenboek is niet alleen leuk 
om te lezen, maar is ook leerzaam. 
De 26 universele verhalen hebben 
zowel psychologische als religieu-
ze aspecten. Na elke vertelling volgt 
een toelichting. Minder bekende 
woorden worden in de tekst uitge-
legd, bijvoorbeeld aan de hand van 
spreekwoorden en gezegden. De ti-
tel en de illustraties (in kleur) heb-
ben een speels karakter. De titel, 
Het Verhalenpaleis, suggereert een 
paleis, waarin de verhalen worden 
verteld. De ondertitel, Oude verha-
len en hun betekenis slaat op de 
(symbolische) intentie achter deze 
verhalen. De illustraties in het boek 
bestaan uit grappige tekeningen en 
mooie plaatjes, die samen een puz-
zel vormen van de afbeelding op de 
omslag, het verhalenpaleis. 

Spiritueel
Het verlangen naar spiritualiteit is 
groot in deze tijd. Het vinden van 
onze eigen innerlijke schat vormt 
een natuurlijk tegenwicht voor al 
het materiële. En biedt een oplos-
sing voor vele heersende proble-
men. In de verhalen komen ver-
schillende persoonlijke eigenschap-
pen aan de orde. Deze zetten de le-
zers aan tot introspectie over wat 
zij betekenen in hun eigen leven. 
Voor een meer spiritueel ingestelde 
maatschappij is meer aandacht no-
dig voor een innerlijke beschaving 
en ook een persoonlijke band met 
God/het Geestelijke. Dit is de inner-
lijke schat, die niemand kan worden 
afgenomen. De universele waarden 
die in deze verhalen naar voren ko-
men (zoals dankbaarheid, beschei-
denheid, edelmoedigheid, geduld 
en liefde) zijn essentiële kwalitei-
ten die kunnen worden gestimu-
leerd. Dit kan leiden tot meer ver-

draagzaamheid, empathie en begrip 
in deze multiculturele samenleving. 

Aansluiten
De verhalen sluiten ook mooi aan 
op de duidelijke behoefte aan ka-
raktervorming die bestaat in onze 
tijd. Niet voor niets krijgen instituten 
voor sociale vaardigheidstrainingen, 
waarin aandacht is voor ondermeer 
(zelf)respect, conflictbeheersing en 
tact, het steeds drukker. Sociaal-
emotionele problemen blijken zich 
steeds meer voor te doen, van ge-
brek aan inlevingsvermogen tot last 
van stress. Kortom: Het Verhalenpa-
leis draagt niet alleen bij aan de in-
tellectuele, maar ook aan de emoti-
onele en spirituele ontwikkeling van 
mensen.

Over Saskia Rosdorff 
Saskia Rosdorff is econoom en 
schrijver. Zij heeft zowel het chris-
tendom als het universeel soefis-
me van huis uit meegekregen. Al-
tijd heeft zij van (volks)verhalen en 
sprookjes gehouden die zij natuur-
lijk ook is gaan voorlezen. Maar 
de verdieping in de betekenis ach-
ter deze verhalen was voor haar ex-
tra boeiend. Als afgestudeerd eco-
noom heeft zij zich bezig gehouden 
met vraagstukken op het gebied van 
milieu en economie. Hierbij heeft zij 
veel schrijfervaring opgedaan. Zij is 
co-auteur van de autobiografie van 
H. Johannes Witteveen, ‘De Ma-
gie van Harmonie’. Meer informa-
tie over haar vindt u op de website 
van Gibbon Uitgeefagentschap: hj-
witteveen.com/saskia-rosdorff/, op 
Linkedin: www.linkedin.com/pub/
saskia-rosdorff/a/a36/53a en www.
saskiarosdorff.nl/over-mij/. 

Afvallen in groepsverband
Mijdrecht - Afvallen in groepsver-
band bij Slimness Mijdrecht was 
weer een succes! Hier zijn de win-
naars van de ochtend en avond-
groep weer het levende bewijs van. 
Dianne uit Mijdrecht verloor maar 
liefst 15,5 kilo. Nancy uit Mijdrecht 
11,8  tijdens de cursus van 10 we-
ken. De meeste resultaten van 
de groepen met de voor en na fo-
to staan op de website. De nieuwe 
cursussen starten weer op 13 april 

2016, er zijn nog enkele plekjes zo-
wel in de ochtend als avondgroep. 
Opgeven kan op de open dag of via 
de website slimness.nl ga naar af-
vallen in groepsverband en vul daar 
het formulier in of bel 0297-765027. 
Zaterdag 9 april houdt Slimness op 
de Bozenhoven 19a van 10.00 tot 
14.00 uur open dag. Op deze dag is 
er volop informatie beschikbaar 
over de mogelijkheden om af te val-
len bij Slimness.

Open dag boerderij Stal Bos
Regio - Zaterdag 2 april hopudt 
boerderij Stl Bos open dag. Kom een 
kijkje nemen bij alle dieren: Paar-
den, pony’s, koeien, kalfjes, scha-
pen, lammetjes, konijnen enz. Het is 
echt leuk om eens de tijd te nemen 
om de dieren gade te slaan, hoe en 
wat ze doen. Ook is er gelegenheid 
voor het stellen van vragen.
De koeien worden nu met de melk-
robot gemolken, dus helemaal com-

puter gestuurd. U kunt hier paardrij-
les en pony rijles krijgen of uw paard 
stallen. Het les geven kan ook beke-
ken worden op deze open dag tus-
sen 11.00 en 12.00 uur en van 13.00 
tot 15.00 uur.
Er is gelegenheid om te logeren op 
deze boerderij in een luxe apparte-
ment en kan dan mee genieten van 
de dieren en helpen op de boerderij 
en manege/pensionstal.



MOOIE AFSLUITING WATERPROJECT
Reggio projectonderwijs Antoniusschool 

De Hoef - Vorige week wa-
ren de deuren van de Antoni-
usschool geopend, om de ou-
ders en verzorgers van kinde-
ren van de groepen 1 t/m 8 te 
tonen wat zij allemaal hadden 
geleerd. Het Waterproject van 
het Reggio projectonderwijs 
stond centraal. 

Een inleiding; 
Sinds een klein jaar onderzoekt 
(om deze vorm van onderwijs mo-
gelijk op te nemen in de schoolvi-
sie) de Antoniusschool in De Hoef 
het projectonderwijs Reggio. In 
het kort uitgelegd; in deze vorm 
van onderwijs doen alle zintuigen 
mee. Creatief, cognitief en muzi-
kaal. Door het te doen, het uit te 
proberen, worden talloze talenten 
ontdekt. En wordt er op een on-
derzoekende manier geleerd. 

Alle groepen
Mooie aan het Waterproject was 
dat alle groepen op hun niveau 
aan het project deelnamen. Zo 
werd er in de jongste groepen ge-
zongen en gedanst. Maar werden 
er ook proefjes gedaan met wa-
ter. Werden er zelfgemaakte ijsjes 
aangeboden en werden er proef-
jes met drijven-en zinken enthou-
siast gedemonstreerd. 
In de groepen 3 en 4 ging het al 
een stapje verder. Complete zui-

veringsinstallaties waren nage-
bouwd. Fotoreportages met on-
dersteunende teksten en bevin-
dingen. Precies zoals het Reggio-
systeem onderschrijft: Refl ecteren 
en presenteren. En vooral samen-
werken. 

Ontdekkingsreis
Bij de groepen 5 en 6 was er voor 
de bezoekers een volledige ‘ont-
dekkingsreis’ in de vorm van een 
proefjescircuit. Ook hier stonden 
de zintuigen centraal. Het voelen 
van warmte en kou. Tegenstellin-
gen als: water en olie. Ook was 
er een levendige informatiewand 
gemaakt over Alpherium (contai-
nerhaven). En was er een gast-
spreker, die ‘Water als vergroot-
glas’ toelichtte in een inspirerend 
betoog. De groepen 7 en 8 moch-
ten met hun ingenieuze power-
point presentaties de toehoorders 
informeren, overtuigen en getui-
ge maken van hun bevindingen. 
Neerslag, riool, verdamping, wa-
terzuiveringsinstallaties. En werd 
er dieper ingegaan op duurzaam-
heid en klimaat neutrale oplossin-
gen om in onze energiebehoefte 
te voorzien. Water in alle facetten, 
voor alle niveaus-en groepen. Een 
ontdekkingstocht voor de kin-
deren, maar ook voor de ouders. 
Reggio projectonderwijs in vol-
le glorie.
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Mijdrecht - De vrije inloopmidda-
gen die zorgcentrum Gerardus Ma-
jella aan Bozenhoven afgelopen 
week heeft georganiseerd om ou-
deren in De Ronde Venen de moge-
lijkheid te bieden zich te oriënteren 
op de dagbesteding, zijn matig be-
zocht. Dat bleek uit het resultaat van 
het bezoek door belangstellenden. 
Wie nieuwsgierig was of de geva-
rieerde dagbesteding ook wat voor 
hem of haar zou kunnen beteke-
nen, kon van maandagmiddag tot 
vrijdagmiddag een kijkje komen ne-
men bij Gerardus Majella en even-
tueel deelnemen aan de activitei-

ten. “Er zijn niet veel mensen die er 
gebruik van hebben gemaakt. Dat 
is toch een beetje jammer want wij 
hebben veel te bieden aan leuke ac-
tiviteiten voor oudere inwoners, zo-
als handwerken, naar muziek luis-
teren, een praatje maken. met el-
kaar genieten van de gezelligheid 
en zo meer. Het voorkomt vereen-
zaming. De inloopmiddagen wa-
ren een mooie gelegenheid om daar 
eens kennis mee maken,” laat hoofd 
zorgverlening José Witte weten. “Of 
men nu gezond van lijf en leden is, 
dan wel te maken heeft met een fy-
sieke beperking of geheugenpro-

blematiek, elke oudere is hier van 
harte welkom. Wij bieden waar no-
dig professionele begeleiding. Maar 
misschien hebben de mensen het 
idee dat het hen teveel geld kost. 
Dat valt echter reuze mee. Wie een 
WMO-beschikking heeft van de ge-
meente krijgt zelfs een deel van de 
kosten van het vervoer vergoed; wij 
als zorginstelling dragen ook bij aan 
de kosten en men betaalt zelf een 
stukje. De eigen bijdrage van men-
sen met een beschikking is inko-
mensafhankelijk en hangt boven-
dien af van het eventuele vermo-
gen dat zij hebben. Mensen zonder 
beschikking moeten zelf de kosten 
voor eventueel vervoer dragen en 
betalen 10 euro voor een dag van 
10.00 tot 16.00 uur en 5,50 euro voor 
de (warme) middagmaaltijd. Voor 
die groep zouden de kosten wel een 
drempel kunnen vormen om niet te 
komen. Kom je twee keer per week 
dan kan dat over een maand gezien 
aardig oplopen. Ik begrijp dat zoiets 
aantikt,” ziet José Witte in die hoopt 
dat er desondanks ouderen zullen 
zijn die zich voor de dagbesteding 
willen opgeven.
Wie belangstelling heeft om hieraan 
mee te doen, kan altijd telefonisch 
om meer informatie vragen hoe dit 
in zijn werk gaat. Belt u met 0297-
231000 en vraag naar José Witte of 
Naima Blankestein.
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Programmaoverzicht aPril 2016 

datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten

Dinsdag 5 apr Winkelcentrum Bisonspoor Maarssenbroek 10.00 uur € 14,00
Woensdag 6 apr Cadeauwinkel/atelier De Brugspin Ter Aar 10.00 uur  € 10,00
Donderdag 7 apr Boodschappen + markt  Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 8 apr Pannenkoeken Restaurant Noord Brabant Vreeland 11.30 uur € 8,00
Dinsdag 12 apr Lunch & muzikale bingo bij Herberg Vlietzigt Rijswijk 09.00 uur € 35,00
Woensdag 13 apr Bollenstreek Toer Bollenstreek 10.00 uur € 20,00
Donderdag 14 apr Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 15 apr Bibliotheek Mijdrecht 13.30 uur € 3,00
Dinsdag 19 apr Abrona Kunst & Koffie Kockengen 12.30 uur € 10,00
Woensdag 20 apr PlusBus Diner De Fransche Slag Uithoorn 16.30 uur € 3,00
Donderdag 21 apr Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 22 apr Tuincentrum Intratuin Kortenhoef 09.30 uur € 10,00
Dinsdag 26 apr Schiedon Schoentechniek Bovenkerk 09.30 uur € 8,00
Woensdag 27 april Koningsdag 
Donderdag 28 apr Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 29 apr Vislunch Thalassa Zandvoort 10.30 uur € 15,00

Wil jij het verschil maken voor studenten en gezinnen 
die open staan voor een internationaal avontuur en 
andere culturen? Wordt dan contactpersoon voor stu-
denten en families bij YFU (vacaturenr 16 393)

is schrijven uw passie en kunt u goed luisteren dan 
vindt u het misschien wel leuk om samen met de vertel-
lende oudere haar of zijn levensverhaal te beschrijven. 
(vacaturenr 16 349)

Is het voor jou een leuke uitdaging om gedurende 3 tot 
4 maanden moet voor een twintigtal Ghanese plantage-
beheerders de bedrijfsadministratie digitaal te realise-
ren? (vacaturenr 16 282)

Ben jij iemand die gemakkelijk een gesprek aan 
gaat met mensen, ondernemers en gepensioneer-
den? Dan wil je St. Barbarugo misschien wel onder-
steunen bij het zoeken van medewerkers en donateurs. 
(vacaturenr 16 277)

Bent u digitaal vaardig op gebruikersniveau, heeft u 
affiniteit met internet en met sociale netwerken en kunt 
daar zelf goed de weg in vinden? Help dan ook anderen 
bij het ontwikkelen van deze vaardigheden door bege-
leiding te bieden tijden de cursus Klik en Tik van de 
bibliotheek. (vacaturenr 16 274)

Lijkt het jou leuk om samen met een andere vrijwilliger 
ontspannende en/of creatieve activiteiten te beden-
ken en organiseren voor de Mantelzorgsalon (1 x per 
maand). (vacaturenr 16 272)

Eens per maand voor een groep van 15-30 personen 
koken in teamverband in De Angstelborgh? (vacatu-
renr 16 265)

Ben jij die enthousiaste vrijwilliger die op de dinsdag-
middag in het altijd een gezellige en drukke restaurant 
Brinkzicht (Maria-Oord) rummikub wil begeleiden? 
(vacaturenr 16 262)

Deze en vele andere leuke, boeiende, uitdagende en 
gezellige vrijwilligersvacatures staan op www.steun-
puntvrijwilligerswerk.info. Het Steunpunt Vrijwilligers-
werk is bereikbaar via vrijwilligerswerk@stdb.nl of 
0297-230280.

 BuurtKamers De ronDe venen
Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren (55 
plussers). Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
info & activiteiten. Buurtkamer eettafels, menu €8,50 
opgave op locatie.
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Coördinator Pim Jongsma (Wilnis/De 
Hoef/Mijdrecht), 0297-230280. Coördinator Annemarie 
Keja (Vinkeveen), 0294-284824
mijdrecht, g. van aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. Eettafels: 
dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 
uur. Eettafels: laatste donderdag v/d maand €5,- en 
4x per jaar eten in de Boei € 8,50 (incl. drankje) 12.00-
13.30 uur
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692 
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 
12:00-13:15 uur (€ 5,-)
De hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10:00-12:00 uur. Eetta-
fels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
Baambrugge, Pr. margrietstraat 10 tel. 0294-291955 
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.00-
13.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

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

activiteitenoverzicht aPril 2016
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op 
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders ver-
meld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de 
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op: 
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
alzheimer café vinkeveen
Woensdag 13 april van 19.30-21.00 uur in Zorgcentrum 
Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze avond is 
“Omgaan met verlies en verdriet”. Gastspreekster is 
Monique van Neutegem van coachingForward uit Vin-
keveen.
Brunch in de Kweektuin
zondag 3 april vanaf 11.30 uur bij De Kweektuin, Tuin-
derslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Op de 1e zondag van 
de even maanden is er voor 65+ers uit De Ronde Ve-
nen gelegenheid om te brunchen bij de Kweektuin in 
Mijdrecht. Men dient bij voorkeur zelf voor vervoer te 
zorgen. De brunch duurt van 12.00-14.00 uur. Kosten 
€5,-. Heeft u geen eigen vervoer dan kunt u dit tevens 
melden. Voor € 3,00 kunt u dan door de PlusBus wor-
den opgehaald en weer thuisgebracht.
eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 11 en 25 april 2016. Het begint om 17.00 en 
duurt tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel.
Adres: ‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aan-
melden via: 06-12888962/hetpruttelpotje@gmail.com. 
mantelzorgsalon
Maandag 25 april van 13.30-15.30 uur in de Buurtka-
mer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5. We vieren 
met elkaar Koningsfeest met Oud Hollandse spelletjes.
open tafel
Op donderdag 28 april van 12.30-14.30 uur is “de open 
tafel” in “het Paradijs” achter de Paddenstoel Hofland 
33. Inloop v.a. 12.00 uur.
repair café mijdrecht 
Donderdag 14 en 28 maart. Elke 2e en 4e donderdag 
van de maand is het Repair Café van 14.00-16.00 uur 
open om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer 
Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-288466 (tij-
dens openingstijden). Een gratis kop thee of koffie staat 
voor u klaar! U hoeft niet aan te melden, het is een open 
inloop.
repair café vinkeveen
Maandag 18 april. Elke 3e maandagochtend van de 
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U 
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
rollator spreekuur
Woensdag 6 april in Vinkenoord, Vinkeveen. Bent u 
niet in de gelegenheid om naar het spreekuur te komen 
en heeft u wel hulp nodig, dan kunt u contact opne-
men met de rollator-service van Tympaan-De Baat, tel. 
0297-230280.
De Beweegkamer
Waar: In de Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstel-
straat 5 en Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang 
de Willisstee). Wanneer: Op de woensdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur. Kosten: gratis. Sportmaterialen zijn 
aanwezig. Aanmelden hoeft niet, u kan zo binnen lopen. 
Het kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie of thee.
 
 

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
vacatures voor vrijwilligerswerk april 2016

Help een erkende vluchteling die net in de gemeente is 
komen wonen helpen met het leren van de Nederlandse 
taal en wordt taalcoach. (vacaturenr 16 432)

enthousiast over koken? Kom dan op de dinsdagen 
om de week een maaltijd bereiden voor de bezoekers 
van de Buurtkamer in Wilnis (vacaturenr 16 398)

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

aanmelden
U kunt aanmelden tussen 10:00 en 12:00 uur via tele-
foonnummer (0297) 760 260. 

aanmelden Plusbus Diner
In verband met Pasen is deze maand het aanmelden 
voor het PlusBus Diner verschoven naar dinsdag 5 
april. Tussen 10.00-12.00 uur kunt u zich aanmelden op 
bovengenoemd telefoonnummer.

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

U kunt het nieuwsblad van de PlusBus gratis afhalen op 
ons kantoor of een van de vele andere afhaaladressen 
zoals alle Servicepunten, Buurtkamers, bibliotheken en 
gemeentehuis.

Redactie Anna Oostrom

Inspirerende modeshows 
van 50-jarige Mirande
Uithoorn - Woensdag 23 maart jl. 
organiseerde Mirande Lingerie aan 
De Schans 1 ter gelegenheid van 
haar 50-jarig jubileum drie fantas-
tische modeshows. In drie sessies 
van ongeveer een uur, om 11.00, 
13.00 en 15.00 uur, werden de 
nieuwste collecties van 2016 op het 
gebied van nachtkleding, lingerie, 
bad- en strandmode en corsetterie 
geshowd door drie mannequins, t.w. 
Cynthia, Linda en Brigit in de klei-
ne, midden- en grotere maten. Een 
en ander werd bijgewoond door tal-
rijke nieuwsgierige klanten, voorna-
melijk dames.
De modeshows zijn de moeite van 
het aanzien waard, dat is de afgelo-
pen jaren wel gebleken. Geheel gra-
tis en zonder uitnodiging kon men 
die woensdag binnenlopen en on-
der het genoegen van een hapje 
en een drankje kijken naar wat er 
voor nieuws geshowd werd. Het ge-
heel was uitstekend verzorgd en ge-
presenteerd door eigenaresse Mie-
ke Peeters-van Bunningen die veel 
vakkennis ten toon spreidt over 
wat er geshowd werd. Bij de orga-
nisatie van deze modeshows werd 
zij bijgestaan door haar ploeg en-
thousiaste (deels parttime) mede-
werksters. Zoals gebruikelijk was 
het aardig vol bij Mirande waar het 
altijd een hele kunst is om de kle-
ding in een beperkte ruimte duide-
lijk tot uitdrukking te laten komen. 
Maar dat lukt vrijwel altijd. Dit keer 
konden bezoekers vanwege de vie-
ring van het 50-jarige bestaan gratis 
deelnemen aan een loterij waarmee 
men leuke prijzen kon winnen. Ver-
der kreeg iedereen een goodybag 
mee naar huis. En passant werd een 
aantal dames in het zonnetje ge-
zet omdat zij langdurig bij Mirande 
werkzaam zijn.Mieke zelf al 50 jaar. 
Anderen 25, 20 en 15 jaar. In totaal 
hebben Mieke, zus Annelies, Sylvia, 
Diana en Marijke er met elkaar 125 
jaar werk opzitten bij Mirande. Dat 
is ook een jubileum en wordt in het 
weekend van 2 april met elkaar ge-
vierd. Reden waarom de winkel op 
die zaterdag gesloten zal zijn.

Kleurrijk en trendy
De geshowde collecties zijn inspire-
rend voor mensen die verzot zijn op 

De jubilarissen op een rij: Sylvia, Annelies, Mieke, Marijke en Diana

Mieke Peeters (li) met haar mannequins Brigit, Cynthia en Linda

mooie, maar wel functionele linge-
rie en nachtkleding en ook corset-
terie. Heel kleurrijk is de strand- en 
badmode. Er zijn trendy badpakken 
met soms een exclusieve snit, maar 
altijd een mooie pasvorm en in een 
hoogwaardige kwaliteit. Dat geldt 
ook voor de lingerie en nachtkle-
ding. Van sommige uitvoeringen en 
maten is het aanbod eenmalig! De 
afwerking van de kleding uit de col-
lecties is zoals altijd perfect te noe-
men. De collecties bij Mirande wor-
den geproduceerd door fabrikanten 
van gerenommeerde merken maar 
het aanbod blijft in de meeste ge-
vallen betaalbaar al hoewel er ook 
duurdere versies tussen zitten. Bad-
kleding gaat vaak gepaard met leu-
ke extra’s en handige bijpassen-
de accessoires in de vorm van een 
complete set, zoals een pareo, jurkje 
of jasje. Mooi zijn ook de ‘tan-kini’s’, 
dat zijn bikini’s met een wat langer 
bovenstukje dat naar wens op ver-
schillende manieren kan worden 
gedragen. Die van 2016 onderschei-
den zich door hippe kenmerken, uit-
voeringen en kleuren.

Grotere maten en 
prothesekleding
Mirande Lingerie onderscheidt zich 
omdat zij nagenoeg in alle maten 
kan voorzien, van pak weg een ma-
tje extra klein tot extra groot. Men 
biedt naast het nieuwste op het ge-

bied van badmode, nachtkleding, 
lingerie en corsetterie voor da-
mes, tevens een omvangrijk assorti-
ment herenondergoed. Als één van 
de weinige zaken in de regio heeft 
Mirande zich bovendien gespeci-
aliseerd in lingerie en badkleding 
waaraan een prothese ten grond-
slag ligt. Al met al gaat het om kle-
ding van bekende merken in het 
middensegment en de wat hogere 
prijsklassen. Heel prettig is dat de 
rijpere vrouw bij Mirande een uit-
zonderlijke keuze heeft uit de wat 
grotere maten. Ook die werden ge-
showd tijdens de modeshows.
De service die Mirande Lingerie 
biedt staat op een hoog peil. Als u 
vooraf even belt (0297-564106) of 
het artikel op voorraad is, maakt dat 
de beantwoording wel zo gemakke-
lijk. Bij Mirande wordt men als klant 
professioneel en met veel vakkennis 
in een informele sfeer geholpen. Dat 
zijn vaste kenmerken die een posi-
tieve indruk achterlaten, evenals dat 
na de interessante modeshows het 
geval is.
Die hebben zonder meer een inspi-
rerende uitwerking op liefhebbers 
van mooie lingerie en badkleding. 
Maar ook zij die komen voor figuur-
corrigerend ondergoed, corsette-
rie en prothesekleding hebben bij 
Mirande Lingerie uitgebreide keus. 
Mirande is wat dat betreft een echte 
speciaalzaak die moet blijven!

Hulp bij stamboomonderzoek
De Ronde Venen - Op maandag-
avond 4 april 2016 bent u weer van 
harte welkom in de “Oudheidka-
mer” van verenigingsgebouw de 
Boei in Vinkeveen met al uw vra-
gen over genealogie. De leden van 
de werkgroep GENEALOGIE binnen 

onze Historische Vereniging willen u 
graag van dienst zijn om richting te 
geven in de zoektocht naar het ver-
leden van uw dierbaren.
Het enthousiasme voor deze avon-
den is echter van dien aard dat wij 
u willen vragen om uw komst van te 

voren even aan te melden. Dit van-
wege onze mankracht en een be-
perkt aantal computers, om zo te-
leurstelling te kunnen voorkomen.

Aanmelden kan bij: h.v.dreumel@
gmail.com of 0297-286797
Deze inloopavond begint zoals ge-
bruikelijk om 19.30 uur en de toe-
gang is gratis.

Inloopmiddagen dag-
besteding matig bezocht
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Bestellen bij IL-Gusto nu 
ook via webshop en App
Mijdrecht - Het bekende Italiaan-
se restaurant annex pizzeria IL-Gus-
to aan Hofland 58 in Mijdrecht viert 
formeel zijn tienjarig bestaan. Niet 
dat eigenaar Ruma daar met zijn 
team een extra feestje voor bouwt. 
Hij wil altijd iets goeds voor zijn gas-
ten op tafel zetten en bovendien een 
goed gastheer zijn. Dat heeft hij in-
middels sinds 2006 volgehouden. 
Hij is bovendien met zijn tijd mee-
gegaan. Waar bestellen en afhalen 
van gerechten altijd al mogelijk was, 
kan dat nu via de eigen webshop via 
de website www.ilgusto.eveneten.nl. 
Er is via de App stores ook een App 
op de iPhone beschikbaar. Een pré 
is dat men altijd 10 procent korting 
op de bestelling krijgt. Wie zelf niet 
kan of wil afhalen kan desgewenst 
ook het eten aan huis laten bezor-
gen. IL-Gusto, dat ‘smaak’ betekent, 
wordt door veel liefhebbers van pu-
re Italiaanse gerechten naar zeggen 
graag bezocht vanwege de goede 
prijs/kwaliteitverhouding en de ge-
varieerde menukaart. Die omvat in-
derdaad veel verschillende soorten 
pizza’s, maar tevens talloze ande-
re typisch Italiaanse gerechten met 
o.a. vlees en vis. Voor degenen die 
een keer wat anders willen eten is er 
ook keuze uit een aanbod van niet-
Italiaanse oorsprong, zeg maar ‘Hol-
lands’.

Passie
Ruma heeft het interieur van zijn 
restaurant al enkele keren aange-
past; het laatst vorig jaar. Binnen 
ziet het er allemaal aantrekkelijk uit 
met gemakkelijk zittend meubilair, 
de met linnen opgedekte tafels en 
de typisch Italiaans sfeer die is ge-
creëerd. In deze ambiance kunnen 
maximaal 55 gasten genieten van 
gerechten die allemaal à la minu-
te door kok Paolo met verse ingre-
diënten worden bereid. Bij IL-Gus-
to worden gasten in een ongedwon-
gen en gezellige sfeer ontvangen. 
“Men moet zich bij ons thuis kun-
nen voelen en de gezelligheid er-

varen. Wij nemen de tijd voor on-
ze gasten en willen hen verwennen 
met echte Italiaanse gerechten en 
niet te vergeten met een goed glas 
voortreffelijke Italiaanse wijn. Ook 
houden wij rekening met dieetwen-
sen, zoals glutenvrij, maar dan moet 
men ons dat van te voren wel laten 
weten,” aldus Ruma die er aan toe-
voegt nog wel iemand in de bedie-
ning te kunnen gebruiken. “Ik ben 
een man met passie, net zoals de 
andere leden van het team dat zijn. 
Dat stralen we uit en willen dat ook 
zo in onze bereiding van de gerech-
ten laten overkomen.”

Een keertje cateren?
Wie een keer een compleet diner 
voor familie en vrienden aan huis wil 
hebben, bijvoorbeeld bij bruiloften 
en partijen of een bedrijfsfeest, kan 
dat aan Ruma voorleggen. Hij ver-
zorgt de catering ter plaatse op lo-
catie. “Wij koken dan ook echt, want 
het gaat wel om allerlei verse pro-
ducten die à la minuut worden be-
reid. Behalve een uitgebreid borrel-
garnituur vooraf, alle soorten eten 
wat men wil, ook Nederlands, maar 
wel met een Italiaans tintje. Voorge-
rechten, hoofdgerechten en toetjes, 
het kan allemaal, inclusief dranken. 
Wij verzorgen dan alles inclusief de 
kok, de gerechten, drankjes, warm-
houd-apparatuur, bestek enzovoort. 
Wat wij ook doen is een feestje voor 
kinderen organiseren. Die leren we 
dan hoe ze pizza’s moeten bakken. 
Vanzelfsprekend is men ook welkom 
in ons restaurant om welk feestje 
dan ook te vieren,” licht Ruma toe.
Wie niet altijd in de keuken wil staan 
en zijn of haar zinnen heeft gezet op 
Italiaans eten, kan er ook voor kie-
zen om gerechten of pizza’s te be-
stellen en die op afspraak af te ha-
len. U bent van harte welkom bij IL-
Gusto; geopend ma t/m zo van 16.00 
tot 22.00 uur. Voor informatie, reser-
vering en bestellingen belt u 0297-
254367, e-mail: ilgusto@eveneten.
nl. Of kijk eerst even op de website.

Zowel in maart als in april kunnen 
er snelle wisselingen plaatsvinden 
in het weer. Dat leek ook te gebeu-
ren in het afgelopen paasweekein-
de. Geheel overeenkomstig de ver-
wachting was zaterdag een vrij zon-
nige en zachte dag; de temperatuur 
behaalde met 14,7 gr.C. in Mijdrecht 
zijn hoogste waarde van de maand. 
Voor beide paasdagen zag het er 
aanzienlijk slechter uit. We zouden 
het moeten doen met veel bewol-
king, vaak regen en een behoorlijk 
sterke wind, die laatste vooral op 
tweede paasdag. Wij hadden alles-
zins geluk dat de regenfronten ons 
in de nacht en vroege ochtend pas-
seerden met respectievelijk 7 en 4 
mm water. De aangekondigde bui-
en bleven beperkt tot een licht bui-
tje in de namiddag van eerste paas-
dag. Tweede paasdag verliep na het 
wegtrekken van de frontale regen 
geheel droog met vooral ‘s middags 
heel wat zon en een windkracht die 
achter bleef bij de prognose. De 
paastemperaturen bedroegen in de 
Ronde Venen 13,4 en 12,7 gr.C.

Dertig jaar geleden, in 1986, viel Pa-
sen op 30 en 31 maart. Net voor Pa-
sen kwamen liefst vier stormdagen 
en één zware storm voor. Op de 24e 
trok een diepe stormdepressie vlak 
ten noorden van ons land voorbij en 
deed de wind langs de kust tijdelijk 
tot zware storm, windkracht 10, toe-
nemen. De barometer gaf in Noord-
Nederland een opvallend lage stand 
te zien van 968 hPc. (in Mijdrecht: 
974 hPc). Veel mensen dachten dat 
hun barometer het had begeven. 
De normale luchtdruk in ons land 
is 1013 hPc.Minder hevig maar wel 
spectaculair was een plotselinge 
storm in de ochtend van Goede Vrij-
dag, 28 maart, veroorzaakt door het 
snel uitdiepen van een kleine sto-
ring boven de Noordzee. Een groot 
aantal naar vakantie-oorden ver-
trekkende caravans werd door zwa-
re windstoten omver geworpen. Het 
weer tijdens de paasdagen is vaak 
erg variabel. Een belangrijke oor-
zaak is dat het Paasfeest op wisse-
lende data wordt gevierd. De datum 
is afhankelijk van de eerste volle 
maan in het lenteseizoen. Paaszon-

dag of eerste paasdag is vervolgens 
de eerste zondag na die volle maan. 
Op z’n vroegst is dat 22 maart en op 
z’n laatst 25 april. Door deze grote 
spreiding kan het paasweer nu eens 
een winters karakter hebben, dan 
weer kan het wel zomers lijken. De 
zonnigste en warmste Pasen beleef-
de Nederland in 1949 (eerste paas-
dag op 17 april) met landelijk tem-
peraturen van 25 tot 30 graden en 
in het midden van het land 12 uren 
zon. Eveneens zonnig en warm wa-
ren de paasdagen van 2011, met 
op 24 en 25 april in Mijdrecht res-
pectievelijk 28 en 26 gr.C. In 1977 
(10 april) lag er met Pasen op veel 
plaatsen sneeuw en het vroor ze-
ven graden. Tweede Paasdag, 24 
maart 2008 was er ‘s ochtends in 
onze regio een gebroken sneeuw-
dekje aanwezig dankzij de sneeuw- 
en hagelbuien die in de voorgaan-
de nacht waren gevallen. ‘s Nachts 
vroor het hier drie graden en over-
dag steeg de temperatuur naar vijf 
graden.

In het verleden hebben abrupte 
overgangen van het weer zich ook 
voorgedaan tijdens de twee paasda-
gen zelf. Neem Pasen 1979 en 1999. 
Eerste paasdag viel in 1979 op 15 
april en toen beleefden we zomers 
weer met zon en 20 tot 25 graden bij 
weinig wind. De dag daarna was het 
echter guur en met regen en een 
krachtige wind, waarbij het hoog-
uit 6 graden werd. In 1999 leken de 
paasdagen , die toen op 4 en 5 april 
werden gevierd, in eerste instantie 
ook mooi en warm te worden, maar 
atmosfeer besliste anders. Op Goe-
de Vrijdag kwamen de eerste buien 
het zuiden van Nederland binnen. 
Zij trokken vrij onverwachts naar 
het noorden. Het werd in plaats van 
een mooie, een troosteloze Pasen 
met plaatselijk mist, soms regen en 
sterk dalende temperaturen. 
De weerspreuken wijzen uit dat 
een vroege Pasen in maart niet 
erg wordt gewaardeerd: “Pasen in 
maart, heel het jaar niks waard” en 
“Valt Pasen in maart, dan trekt het 
weer een slechte kaart”.

Door Paul Dekker

Paasgrillen

Jozefschool beleeft mooie Paasdagen
Vinkeveen - In de week voor Pasen 
hebben de kinderen van de Sint Jo-
zefschool in Vinkeveen veel bijzon-
dere activiteiten verricht. Zo versier-
den de kinderen Palmpaasstokken 
met allerlei lekkernijen, die zij brach-
ten bij de ouderen van Maria-Oord. 
Andere leerlingen maakten daar 
Paasstukjes met de bewoners en 
waarbij leuke gesprekken tot stand 
kwamen. Namens de Riki-Stichting 
werden dozen vol vrolijke en sma-
kelijke Paasspulletjes gebracht naar 
alleenstaande ouderen in onze ge-
meente. De leerlingen van de hoog-
ste klassen namen kinderen uit de 
onderbouw mee naar de Heilig Hart 

kerk, waar zij vervolgens zelf uitleg 
gaven over de betekenis van Pasen. 
Op Witte Donderdag kwamen alle 
leerlingen bijeen in de gymzaal van 
de school. Daar droeg elke klas een 
steentje bij aan een vrolijk, vreed-
zaam en zelfs leerzaam feestpro-
gramma. Het programma werd plots 
onderbroken door de komst van een 
Paashaas. Voor de leerlingen van de 
bovenbouw was deze Paashaas een 
oude bekende: deze haas huppelt al 
heel wat jaartjes rond op de Sint Jo-
zefschool!

Verrassing
Tot verrassing van de kinderen was 

De jubilerende familie Smit: v.l.n.r. Jacqueline, Coby en Sjaak

Smit Schoenen al 80 jaar 
familiebedrijf!
Mijdrecht - Dit jaar herdenkt Smit 
Schoenen Sport en lederwaren het 
feit dat het familiebedrijf al 80 jaar 
het vak van schoenenverkoper uit-
oefent. Vanzelfsprekend wordt de-
ze mijlpaal ook een beetje feestelijk 
aangekleed. “Op vrijdag 1 en zater-
dag 2 april krijgen klanten die ko-
men kopen een traktatie van ons; 
voor de kinderen zijn er leuke klei-
ne cadeautjes waaruit ze bij aan-
koop van schoenen kunnen kiezen. 
Verder hebben we mooie tassen la-
ten maken die elke klant na aan-
koop van een artikel meekrijgt. Ver-
volgens willen we in juni en septem-
ber nog een keer leuk uit de hoek 
komen,” laat Jacqueline Smit weten. 
Zij staat als ‘derde generatie’ aan 
het roer en is volgend jaar ook al-
weer 25 jaar werkzaam in de win-
kel. De grootvader van Jacqueline, 
Joop Smit, begon in 1936 in Breuke-
len vanuit de schuur bij zijn huis met 
een zaak in schoenen en klompen. 
Met de fietskar ging hij langs de 
boeren om zijn artikelen te verko-
pen. Twee jaar later opende hij een 
echte winkel in de Herenstraat in 
Breukelen. In 1966 naam Sjaak met 
zijn broer Wijnand de winkel over. 
Wijnand ging door in Breukelen en 
Sjaak startte met zijn vrouw Coby 
in 1968 een schoenenwinkel in de 
Gerard van Stoutenborghstraat in 
Mijdrecht. Acht jaar later verhuis-
den ze naar winkelcentrum De Lin-
deboom waar de winkel tot 2012 
was gevestigd. Smit Schoenen wilde 
verder groeien en kreeg kort daarop 
de kans door zich in een nieuwge-
bouwde winkel in de Dorpsstraat te 
vestigen. Tachtig jaar ‘in de schoe-
nen’ is niet niks. Veel (familie)zaken 
halen het niet. Dat zegt iets over 
het ondernemerschap, het aanbod, 
de kwaliteit en het contact met de 
klanten. Bij Smit komen vandaag de 
dag nog mensen die zeggen dat ze 
bij alle drie generaties hun schoe-
nen hebben gekocht!

Vier keer de aarde rond
Smit Schoenen Sport en lederwaren 
onderscheidt zich door een groot 
aanbod aan schoenen van diver-
se gerenommeerde merken die uit 
voorraad leverbaar zijn. “We hebben 
in ons magazijn ongeveer 8.000 paar 
schoenen, waaronder ook voor kin-
deren. In alle maten en pasvormen. 

Zelfs in halve maten en dat is heel 
bijzonder. Wij zijn de enige in de re-
gio die nog zoveel kinderschoenen 
heeft (t/m maat 42). Goede schoe-
nen zijn bij kinderen heel belang-
rijk voor een juiste houding tijdens 
het lopen en om later rugklach-
ten te voorkomen,” licht Jacqueli-
ne toe. Maar ook als men bijzondere 
schoenen moet hebben bent u hier 
aan het juiste adres. Zoals schoenen 
die kunnen worden aangepast voor 
het dragen van steunzolen. Kwaliteit 
en pasvorm staan hoog in het vaan-
del en natuurlijk wordt de laatste 
schoenenmode op de voet gevolgd. 
“De lijn die mijn vader vanaf het be-
gin heeft ingezet op het gebied van 
persoonlijke aandacht voor de klant 
en de zorg dat die van kinds af aan 
goede en passende schoenen krijgt 
aangemeten, zetten we tot op de 
dag van vandaag voort. Voeten zijn 
een heel belangrijk onderdeel van 
het menselijk lichaam en ze heb-
ben vaak veel te verduren. Weet je 
dat een mens in zijn leven gemid-
deld vier keer de aarde rondloopt? 
Reden waarom wij onze klanten wij-
zen op een goede voetverzorging en 
de juiste schoenen en laarzen. Dat 
combineren wij met een klantvrien-
delijke service en een breed assorti-
ment.” Aldus Jacqueline die de lief-
de voor het vak uitstraalt.

Smit Schoenen Sport en lederwa-
ren is een speciaalzaak voor het he-
le gezin. Men kan er terecht vanaf 
kinderschoenen tot dames en heren 
schoenen, maar ook voor sneakers 
en vrijetijdsschoenen. In de win-
kel kan men op bepaalde tijden zijn 
voeten elektronisch laten opmeten. 
Daarnaast is er elke vierde vrijdag in 
de maand een podoloog in de win-
kel die (gratis) advies geeft op het 
gebied van voetverzorging en (pas-
sende) schoenen. Een uitkomst voor 
mensen die moeilijk lopen, speciaal 
schoeisel nodig hebben, steunzool-
tjes gebruiken enzovoort. En pas-
sant wijst Jacqueline op de collec-
tie lederwaren, waaronder tassen 
en portemonnees van onder andere 
het bekende merk Casteleijn & Bee-
rens. Ook die zijn bij Smit verkrijg-
baar. Al met al zijn de 80 achterlig-
gende succesvolle jaren een goede 
basis om het familiebedrijf met ver-
trouwen voort te zetten. 

OKK: ‘’High Tea Bij 
Bakkerij Van Schie’’
Vinkeveen - Vrijdag 08-April & Za-
terdag 9-April a.s. zal toneelvereni-
ging OKK weerveen prachtig to-
neelstuk brengen
in dorpshuis de Boei in Vinkeveen. 
Aanvang: 20:00 uur – Zaal open: 
19:30 uur. prijs 12 jaar (onder bege-
leiding) 6.00 prijs 12 jaar en ouder 
€8.00. Mevrouw van schie overtuigt 

haar man met een briljant idee om 
de. Bakkerij nieuw leven in te bla-
zen high tea party’s en een lunch-
room. Kon zij weten dat wendy high 
wel heel letterlijk neemt. Een hilari-
sche klucht over het wel en wee.
Van een bakkerij zoals u dat nog 
nooit hebt gezien! Kaarten verkrijg-
baar aan de zaalTwee Mijdrechtse meiden in de 

finale van Miss Beauty Of Utrecht
Mijdrecht - Ze hebben de selectie 
afgelopen weekend succesvol door-
lopen. Nadine en Bonnie, twee jon-
ge enthousiaste en spontane mei-
den uit Mijdrecht zijn volop in de 
race voor de titel Miss Utrecht. De 
finale met 15 kandidaten is bereikt 
en de twee vriendinnen gooien ho-
ge ogen als op donderdag 2 ju-
ni in het theater het Spant in Bus-
sum wordt bepaald wie zich Miss 
Beauty of Utrecht 2016 mag noe-
men. Voor deze finale kunnen kaar-

ten gekocht worden. De Miss Beau-
ty of Utrecht verkiezing is een pro-
vinciale verkiezing. Het is nog een 
vrij jong evenement dat voor de 
tweede maal gehouden wordt. El-
ke provincie heeft een eigen ver-
kiezing en de winnaressen mogen 
deelnemen aan de landelijke fina-
le Miss Beauty of the Netherlands. 
Maar er zijn op 2 juni meer titels 
te winnen, namelijk; 1st runner up 
Miss Beauty of Utrecht, 2nd runner 
up Miss Beauty of Utrecht, 3rd run-

ner up Miss Beauty of Utrecht, Miss 
Photogenic, Miss Charity, Miss Me-
dia, Miss Sport en Miss Friendship. 
Genoeg uitdagingen dus voor Nadi-
ne en Bonnie. Maar tot die tijd zijn 
er nog een aantal leuke gezamenlij-
ke activiteiten die gepland staan zo-
als een salsa workshop, een fotos-
hoot in Utrecht en oefendagen voor 
de finale.

Puntensysteem
De uitslag zal worden bepaald door 
een puntensysteem. 50 % van alle 
punten wordt gegeven tijdens de fi-
nale, 30% van de punten door de 
organisatie en 20% van de punten 
wordt bepaald door de hoeveelheid 
sms stemmen die per persoon ont-
vangen worden. Er kan door ieder-
een gestemd worden tot 1 juni. Om 
te stemmen op Bonnie moet er Poll 
Utrecht Bonnie naar 3010 gesmst 
worden. Om te stemmen op Nadi-
ne moet er Poll Utrecht Nadine naar 
3010 gesmst worden. 
Nadine en Bonnie zijn beiden af-
komstig uit Mijdrecht en kennen el-
kaar van het showballet Nicole.
Nadine Werkhoven in groene jurk, 
is 22 jaar, studeert HBO forensisch 
onderzoek aan de Hogeschool van 
Amsterdam maar is al aan het werk 
als digitaal forensisch onderzoek-
ster. Naast dit beta bestaan danst 
zij met veel plezier in het showbal-
let van showballet Nicole en geeft 
daarmee af en toe een optreden. 
“Naast dat een missverkiezing echt 
iets is voor mij, wist ik vanaf vo-
rig jaar al dat ik dit jaar mee wilde 

doen” vertelt zij. “eigenlijk was het 
een soort van goed voornemen voor 
2016 . Ik wilde in 2016 iets voor me-
zelf bereiken en alleen doen. En het 
meedoen aan deze verkiezing leek 
mij daarvoor een geweldige kans”. 
Ik zit bij de laatste 15 dus ik ben al 
aardig goed op weg! Bonnie de Boer 
in rode jurk, is 19 jaar oud, komt uit 
Mijdrecht en studeert Media, Infor-
matie en Communicatie aan de Ho-
geschool van Amsterdam. Zij zit nu 
in haar tweede jaar en doet mee 
aan Miss Beauty of Utrecht omdat 
zij het een unieke kans vindt, maar 
ook een grote uitdaging. En zij ver-
telt: “Tijdens deze verkiezing wil ik 
veel ervaring gaan opdoen en leren 
van de momenten die zullen komen 
om mezelf verder te ontwikkelen en 
zelfverzekerder te worden, zodat ik 
dit weer kan gebruiken voor de toe-
komst. Ik ga er in ieder geval erg 
van genieten ! 

Foto sportinbeeld.com 

het feest nog niet voorbij: in de ei-
gen klas kon er nog worden ge-
knutseld, gespeeld of onder leiding 
van de Paashaas eieren gezocht. In 
een aantal groepen was er zelfs tijd 
voor een serieus groepsgesprek, 
zoals over de aanslagen in Brus-
sel. Vervolgens stond er een heer-
lijke lunch klaar in De Boei, aange-
boden door de oudervereniging van 
de school. Prachtig om te zien hoe 
de kinderen uit de bovenbouw zich 
weer ontfermden over de kleintjes. 

Zo was het een bijzondere, druk-
ke en vooral liefdevolle week op de 
Sint Jozefschool.
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Steve Suppan: 
De klap komt vanzelf
De Ronde Venen - Talentvolle 
voetballers waren het, Mitchel en 
Steve Suppan. Ze speelden in jeug-
delftallen van Argon, FC Utrecht en 
FC Volendam. Een profvoetbal car-
rière lonkte en zij vielen op als tech-
nisch begaafde spelers. Maar ook 
met een eigen wil, een passie voor 
sport en een individuele gerichtheid. 
Het waren deze eigenschappen die 
de twee broers samen bracht, op 
zoek naar een nieuwe uitdaging. 
Het werd boksen. Een opmerkelij-
ke wending in hun sportcarrière, 
maar het bleek een match te zijn 
en het bracht de motivatie terug om 
er ongekend ambitieus tegen aan 
te gaan. Steve als fighting man en 
Mitchel als hoofdtrainer, begelei-
der en motivator. Met Team Sup-
pan zijn zij al weken in volle voorbe-
reiding voor het op één na grootste 
Boksgala van Nederland, zaterdag 2 
april as. in De Boei in Vinkeveen. De 
21 jarige Steve zal daar het gevecht 
aangaan om het jeugd wereldkam-
pioenschap tegen Giorgi Kulumbe-
gashvili uit Georgië in de klasse su-
perlight gewicht van de Universal 
Boxing Organisation. Het moet zijn 
opstap worden naar een hoger plan. 
Het was namelijk met blauw en ge-
zwollen gelaat dat hij daar stond, ar-
men omhoog na zijn eerste gevecht 
en het gevoel was direct daar; “ik 
wil wereldkampioen worden” ver-
telt Steve. Een voorbarige ingeving ? 
impulsieve mind“Het was misschien 
snel, maar het kwam in me op en 
het is niet meer uit mijn gedach-

ten”. Het ging voorspoedig met de 
opmars van deze Vinkeveense top-
sporter. Na een succesvolle ama-
teurperiode met 17 overwinningen 
inclusief een Nederlands kampioen-
schap, maakte hij zijn profdebuut op 
8 mei 2015. 

Steun
Met ondersteuning van zijn sponso-
ren Johan Verwey Studentexperien-
ce en Daan Ebbing, bokste hij sinds-
dien  6 partijen. Eindigde daarin 1x 
gelijk en pakte 5 keer de winst. Ste-
ve staat bekend als een krachtige, 
snelle bokser met oog voor enter-
tainment. Gewapend met een sterke 
linker voorhand en explosieve lever-
stoten is hij gefocust op een snel-
le knock out. “Maar dat zal nu an-
ders moeten” benadrukt Mitchel. 
Het wordt een gevecht over 10 ron-
den. “Een gedoseerde opbouw is 
noodzaak, want voluit gaan in de 
eerste rondes is riskant, dan wordt 
het heel lastig”. Steve kent dit risi-
co, hij maakte het mee in zijn du-
el in Carré oktober jl. Een te over-
spannen begin, te snel op zoek naar 
die knock out, onderschatting van 
de tegenstander en dan zelf bijna 
neer in de 2e ronde.  “ik wist niet 
wat me overkwam” vertelt hij. “Ik 
was lost vanaf de 2e ronde, wist 
niets meer. Mijn gameplan was vol-
ledig weg. Het werd overleven, over-
eind blijven en er een onbeslist uit-
slepen in de laatste 4 rondes”. De 
winst was wel dat het geforceerd 
op zoek gaan naar de knock out in-

middels uit zijn systeem is. “Die klap 
komt vanzelf wel” zegt hij nu. “Je 
kunt hem niet plannen, niet voor-
spellen, maar in de wedstrijd groei 
ik er naar toe”. Zo zal het dus moe-
ten gaan aanstaande zaterdag. Ste-
ve is overtuigd en fit, nog nooit zo 
fit geweest na een trainingskamp 
in Barcelona. Hij kijkt uit naar zijn 
gevecht. Stijf van de adrenaline zal 
hij daar aan het begin van zijn gang 
naar de ring in de spotlights staan. 
Een dreunende muziek zal hem be-
geleiden over de rode loper tussen 
het publiek. Gedachten als “waarom 
doe ik dit” gaan er dan door hem 
heen erkent hij. 

Ring
“Maar eenmaal in die ring is dat 
weg, geen angst, alleen maar dat 
killersgevoel en geloof in de winst. 
Op de vraag wat een klap met hem 
doet, want ook die zal hij te incas-
seren krijgen antwoord Steve: “Die 
eerste, dat is er één van, het is be-
gonnen, we staan er”. Maar hij is er-
op getraind, zijn lichaam is er aan 
gewend en mentaal maakt het hem 

sterker, de tegenstander aankijken 
met een blik van het doet me niks. 
Het strijdplan zal moeten kloppen 
en coach Mitchel is daarin leading. 
Vanuit de hoek zal hij zijn broer op 
het goede spoor moeten houden, 
met maximaal 2 aanwijzingen per 
pauze, want meer beklijft niet. Stra-
tegisch nadenken bij zo’n inspan-
ningsniveau is bepalende en een 
voorwaarde voor het uitvoeren van 
‘t gameplan. Het vermogen om hel-
der te blijven denken tijdens het ge-
vecht is wat kampioenen onder-
scheidt.
Steve beheerst het en is klaar voor 
wat aanstaande zaterdag het main 
event van het boksgala zal wor-
den. Met in het voorprogramma oa. 
het profdebuut van Gino da Fonse-
ca, belooft het Amerikaans gestyl-
de gala een avondvullende show te 
worden. De deuren van De Boei zul-
len om 6 uur geopend worden en 
het event begint om 7 uur. Kaarten 
zijn nog verkrijgbaar, bij Gym Sup-
pan, op www.gymsuppan.com en 
ook op de avond zelf aan de deur. 
Foto: sportinbeeld.com  

Kwinkslag en Veenshuttle ontmoetten elkaar
Regio - Badmintonvereniging 
Kwinkslag heeft zaterdag jl. 19 
maart meegedaan aan het 24e Lan-
delijk Recreanten Team Toernooi 
(LRTT) van Badminton Nederland. 
Het toernooi werd georganiseerd in 
Sportcomplex Valkenhuizen in Arn-
hem. Dit is hèt grote jaarlijkse recre-
anten toernooi waar in een super 
grote hal met meer dan 300 man te-
gelijk badmintonnen tegen andere 
recreatieve spelers uit heel Neder-
land. Kwinkslag was vertegenwoor-
digd met een team van twee heren 
en drie dames.
De hele dag werden steeds da-
mes-, heren- en gemengd dubbel 
partijen gespeeld tegen wisselen-
de teams die door de hal rouleer-
den. Iedere partij duurde 11 minu-
ten en er worden totaal 27 partij-
en per team gespeeld. In ronde 16 
stonden we ineens tegenover het 
team van Veenshuttle uit Mijdrecht. 

Er werd een felle dames dubbel ge-
speeld om de eer van De Ronde Ve-
nen in de wacht te slepen. Helaas 
hebben wij in deze partij die eer aan 
Veenschuttle moeten laten. Geluk-
kig hebben we ze in het eindklas-

sement wel net achter ons kunnen 
laten. Volgend jaar is het 25e Lan-
delijk Recreanten Team Toernooi 
(LRTT) van Badminton Nederland. 
Wij zijn dan zeker weer van de partij. 
Ook zin om mee te doen, of gewoon 

een keer een shuttletje te slaan? U 
bent van harte welkom elke donder-
dagavond vanaf 19.30 uur “De Boei” 
te Vinkeveen. Neem uw sportschoe-
nen  en sportkleding mee, rackets 
en shuttles zijn aanwezig.

Verwarring bij Hartenvrouw
Regio - Er was enige verwarring bij 
Hartenvrouw op 22 maart. De Paas-
drive was voor deze middag ge-
pland, maar er lagen geen loop-
briefjes op de wedstrijdtafel. De 
wedstrijdcommissie had voor de-
ze middag een bijzonder concept 
bedacht. De dames uit de B trok-
ken een briefje met paarnummer en 
werden zo gekoppeld aan een da-
me uit de A. Dus geen vaste kop-
pels maar allemaal combinaties A 
en B. De meeste dames vonden het 
leuk als afwisseling maar er waren 
ook dames die liever meteen naar 
huis waren gegaan. Maar ach, het 
is maar eens in de 35 jaar dat dit 
voorkomt dus de middag kwam wel 
om. Er waren natuurlijk verrassende 
paren. Speelsters die hoog in de A 
staan werden soms gekoppeld aan 
speelsters laag uit de B. Dat maakt 
het spelen niet makkelijk, maar dat 
is ook wel uitdagend. Het ging niet 
om de competitie en er kon niets 
gewonnen worden, alleen de eer 
stond op het spel. De meest succes-
volle combinatie in de A lijn waren 
Riet Willems en Marja van Holst Pel-
lekaan, zij eindigden met 60,42% als 
hoogste paar, op twee, waarschijn-
lijk  tot hun eigen verrassing, Elly 
van Nieuwkoop en Loes Takes met 
57,99% en op de derde plaats Rini 
Tromp en Paula Kniep met 57,64%. 

Cadeautjes
In deze percentages zitten natuur-
lijk ook cadeautjes van de tegen-
standsters. Als je voor het eerst sa-
men speelt begrijp je elkaar niet al-
tijd. Dat pakt de ene keer heel goed 
en de andere keer desastreus uit.  
Marja eerste in de A, haar moeder 
An van Schaick met partner Tru-
dy Fernhout toevallig eerste in de 
B met  59,23%, feest in de familie. 
Op de tweede plaats voelden Cor-
ry Smit en Alice Oostendorp el-
kaar goed aan en bereikten sa-
men 58,63%. Ook een goede com-
bi bleken An v.d. Poel en Jetty Wee-
ning, derde met 55,36%.  Alle ande-
re combinaties hadden het nakijken. 
Maar zoals gezegd ging het om de 
eer en niet om de eieren deze Paas-
drive.
Dank aan de wedstrijdcommissie 
voor het bedenken van deze wed-
strijdvorm, het was een hele puz-
zel om in elkaar te krijgen. Om-
dat niet iedereen het een leuk idee 
vond zal dit waarschijnlijk niet wor-
den herhaald. De volgende keer be-
denken Hansje, Renske, Ria en Ti-
na vast wel weer iets anders.  Ook 
een keer iets verrassends probe-
ren? Bel Sandra Raadschelders voor 
informatie over damesclub Har-
tenvrouw 0297569910 of mail naar  
hartenvrouw2015@gmail.com

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 1 april (be-
slist geen grap) 2016 is er in Café de 
Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinke-
veen tel. 0297-263562 prijsklaver-
jassen. Het kaarten start om 20.00 
uur, zowel dames als heren welkom, 
aanwezig zijn om 19.45 uur voor de 
inschrijving Er zullen vier ronden 
van zestien giffies gespeeld worden 
en dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winnares 
bekend,ook is er op deze avond een 
grote tombola. 
De uitslag van de laatste gespeelde 
prijsklaverjas avond was:

1 Carla v.Nieuwkerk 7453 punten
1 Ed Valk 7067 punten
3 Bianca Pappot  6988 punten
4 Frans v.d.Wijngaard  6871 punten
5 Ria Landwaart 6791 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Loes Verbruggen met 4725 punten.
De wedstrijden voor de competitie 
(iedereen welkom ook per avond) zul-
len op de volgende datums worden 
gespeeld in 2016; 1, 15 en 29 april, 13 
en 27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli is de 
laatste klaverjasavond van de compe-
titie van het jaargang 2015/2016 dit 
alles onder voorbehoud.  

Pannenkoekentoernooi tennisvereniging De Ronde Vener
Mijdrecht - Woensdag 23 maart 
hebben we het jaarlijkse pannen-
koekentoernooi gehouden bij tennis 
vereniging De Ronde Vener.
De opkomst was meer dan goed. Er 
waren 39 enthousiaste kinderen in 
de leeftijd van 6 /m 13 jaar.
Dit jaar waren er zelfs een aantal 
kinderen bij die instromen vanuit 
de 4 lessen maak kennis met ten-
nis en verder nog geen lessen heb-
ben gehad.
De dag begon met lichte regen maar 
dat weerhield de kinderen niet. En-
thousiast gingen zij de baan op en 
al gauw probeerde het zonnetje er 
ook doorheen te komen. Tussen de 
wedstrijdjes door hebben de kinde-
ren genoten van de pannenkoeken, 
die gebakken zijn door de ouders.
Lijkt het je ook leuk om te tennissen 
kom dan eens langs bij onze vereni-
ging of kijk op www.tvdrv.nl.

Dringen in de top, deel IV
De Ronde Venen - Deze keer be-
gin ik met een correctie. In het arti-
kel over de PK 4 en 5 ster libre heb 
ik per abuis Kees Griffioen vermeld. 
Dat moet Kees de Bruijn (de Spring-
bok 1) zijn.
Dan de competitie. In de eerste di-
visie zat DIO (nummer 1) en in de 
tweede divisie zaten de Biljartma-
kers (nummer 1) en CenS (de num-
mer 2) deze week in de wachtkamer. 
De ruimte voor de achtervolgers om 
dichterbij te komen. Wie pakten die 
kans en wie lieten die liggen? In de 
tweede divisie had ASM het thuis-
voordeel tegen de (voorlopige) num-
mer laatst, de Kromme Mijdrecht 1. 
Dan verwacht je dat ASM die kans 
aangrijpt om aansluiting bij de top 
2 te krijgen. Daar werkte de Krom-
me Mijdrecht dus niet aan mee! 
Alleen Ben Schuurman (Krom-
me Mijdrecht) liet een steekje val-
len maar ondanks dat verlies werd 
het 2-7 voor de Kromme Mijdrecht 
1. ASM komt wel 2 punten dich-
terbij maar ziet ook de Springbok 
2 in de achteruitkijkspiegel nade-
ren. De mannen uit de Hoef speel-
den uit tegen de Kromme Mijdrecht 

2 maar in dit geval was er geen uit-
nadeel, met liefst 0-9 werd de Krom-
me Mijdrecht 2 verslagen. The Pea-
nutbar en de Kromme Mijdrecht 3 
vochten een strijd om de plaats uit. 
The Peanutbar stond 5 punten voor 
maar door het 2-7 verlies is dat gat 
in een keer gedicht door Kromme 
Mijdrecht 3.

Onderin
Onderin de eerste divisie streden 
Bar Adelhof 2 en de Springbok 1 
om een plek. Bar Adelhof 2 begon 
goed met twee partijen in de winst. 
De Springbok 1 vocht zich echter 
terug in de wedstrijd en deden dat 
zo goed dat zij ook het extra punt 
mochten houden, 5-4. Helaas voor 
Bar Adelhof 2, zij blijven dan nog op 
de (voorlopig) laatste plaats staan. 
Net boven deze twee staat Stie-
va/Aalsmeer maar die hadden een 
zware tegenstander, de nummer 3 
Bar Adelhof 3 dat nog zicht heeft 
op het kampioenschap. Dat bleek 
ook in de wedstrijd. Alleen Pim de 
Jager stond zijn 2 punten aan Derk 
Bunders af maar Stefan Vos, Robert 
Daalhuizen en Rohan Janmaat pak-

Toeristische trekpleister 
naar Vinkeveense Plassen?
Vinkeveen - Als het aan de initia-
tiefnemers ligt komt er een voorzie-
ning die veel toeristen en kanolief-
hebbers aan zal trekken en die de 
recreatie in De Ronde Venen een 
impuls zullen geven. Na de succes-
volle aanleg van de eerste natuur-
lijke wildwater-kanobaan in Har-
derberg zijn de initiatiefnemers op 
zoek naar andere geschikte locaties 
waar een wildwaterbaan kan wor-
den gerealiseerd. Hoewel een plek 
nabij een rivier de voorkeur heeft, 
komen ook locaties in aanmerking 
waar er sprake is van een natuur-
lijk hoogteverschil. Polders of een 
verschil in polderpeil biedt kansen. 
Het bijplaatsen van pompen is ook 
een optie.    
 
Wildwaterbaan
Er wordt gedacht aan een oefen-
baan voor beginnende wildwater-
kanovaarders. Een hoogte verschil 
van 1,5 meter bij een baanlengte 
van 150 meter is al voldoende. Bij 
de baan in Harderberg is bijna 800  
kubieke meter beton en ruim 90.000 
kilo staal gebruikt. Door het plaat-
sen van 10 obstakels en het maken 
van Eddies (verwijding voor keerwa-
ter) krijgt de baan een WW-2 klas-
se. De benodigde hoeveelheid wa-
ter bedraagt ca. 10 - 20 m3 per se-
conde, afhankelijk of er van een na-
tuurlijk hoogteverschil gebruik ge-
maakt kan worden. De kleine wild-
waterbaan wordt ook geschikt om 
met rafts en autobanden af te da-
len. Bij het startpunt komt een glij-
goot om te “bodyboarden”. Door de 
laagdrempeligheid is de baan al ge-
schikt om met een zwemdiploma A 
en B te mogen gebruiken. Door de 
wildwaterbaan in een lus uit te voe-
ren is de benodigde ruimte relatief 
beperkt.

Locaties
Diverse locaties worden de komen-
de maanden onderzocht op hun 
mogelijkheden. De polder Groot 
Mijdrecht heeft voldoende hoogte-
verschil. Het benodigde verval van 
1,5 meter wordt ruim gehaald. De 
rest van het verval kan worden be-
nut zodat het water voldoende snel-
heid krijgt. De aanleg van de be-
nodigde infrastructuur is lastiger. 
De locatie die ook kansen biedt is 

Eiland 1 en 2. Hier is bijna alle in-
frastructuur al aanwezig. Wel zul-
len hier dan pompen moeten wor-
den geplaatst. Het voordeel van Ei-
land 1 en 2 is dat dit de natuur in het 
gebied niet extra belast. De natuur-
waarden en het cultuurlandschap 
blijven behouden. Komende vrijdag 
komt er om 19.00 uur een delega-
tie naar Vinkeveen om te kijken wat 
de mogelijkheden zijn. Vertrek van-
af Herenweg 196. Belangstellende 
zijn welkom.

Gebruikers
De grote wens van vele kanovaar-
ders in Nederland is een eigen ka-
no- slalombaan. Ondanks het ge-
brek aan goede trainingsfaciliteiten 
beschikt Nederland over diverse ta-
lenten die in deze olympische sport 
goed voor de dag komen. De bes-
te manier om op stromend water de 
wildwatertechniek te trainen is met 
behulp van slalompoortjes. Met de-
ze baan worden de mogelijkheden 
sterk vergroot. De wildwaterbaan 
mag op veel belangstelling reke-
nen, vooral van de zeven kanover-
enigingen in de regio Amsterdam 
en Utrecht. 
Door de baan uit te breiden met een 
“bodyboard” en raft functie zullen 
veel dagjes toeristen hier gebruik 
van maken. De baan, die te vergelij-
ken is met de kermisattractie “Pirate 
River”, zal een impuls geven voor de 
economie. Niet zo zeer de baan zelf, 
als wel het verblijf en de consump-
tie van de gebruikers. De wildwater-
baan zet Vinkeveen op de kaart als 
toeristisch centrum.

ten de winst en gezamenlijk pak-
ten zij ook het extra punt, 7-2. Bar 
Adelhof 1 gaat de laatste weken 
steeds beter spelen en gaat richting 
de “veilige zone”. Ook deze week 
werd er weer gewonnen, met 7-2 
werd de Merel/Heerenlux 3 versla-
gen en daarmee zijn zij aardig uit de 
buurt van de nacompetitie plaatsen. 
Lutis/de Springbok ontving de Me-
rel/Heerenlux 2. Lutis kan nog wel 
wat punten gebruiken en greep die 
kans tegen de Merel. John Beets, 
Alan Knigtly en Donny Beets won-
nen hun partijen, Gijs van de Vliet 
deed dat voor de Merel 2, eindstand 
7-2. John Beets (Lutis) was vori-
ge week kampioen 4 en 5 ster libre 
geworden en dat liet hij deze week 
ook nog even zien. Zowel de kortste 
partij (12 beurten) als de hoogste 
serie (31 caramboles, 28,18%) wa-
ren deze week voor hem. De laat-
ste wedstrijd is die van de num-
mer 2, de Merel/Heerenlux 1, te-
gen de Kuijper/Stee Inn. De kans 
voor de Merel om weer eens aan de 
weg te timmeren en dichter bij DIO 
te komen. Helaas lukte het ook de-
ze week niet. De nummer 2 van het 
4-5 ster libre kampioenschap, Rob 
ten Brink (de Merel), speelde verre 
van slecht maar zijn tegenstander, 

Kees de Zwart van de Kuijper deed 
het nog beter door in 13 beurten de 
partij uit te maken. Alleen Kees Grif-
fioen wist nog 2 Merel-punten bin-
nen te slepen maar dat schiet niet 
echt op, 2-7, hoewel dat voor de Kui-
per in dit geval wel geld.
Net als voorgaande jaren blijft het, 
met nog maar maximaal 3 wedstrij-
den te gaan, zowel boven als onder-
in een open en daarmee ook span-
nende strijd. De komende weken 
wordt er nog een flinke inzet van de 
spelers gevraagd!



Vorige week was het zover, de 
FancyFair op de Zon! 1x per 2 jaar 
wordt er een FancyFair georga-
niseerd door de ouderraad. De-
ze dag worden de kinderen ge-
trakteerd op een geweldig gezel-
lige dag met op school diverse ac-
tiviteiten.
Met de opbrengst wil de ouder-
raad iets extra’s doen voor de kin-
deren. Zo is er al eens een tech-
nieklokaal gerealiseerd op school 
waar alle kinderen dagelijks ge-
bruik van maken. In de voorjaars-
vakantie is de akoestiek van de 
aula aangepast. Door middel van 
het plaatsen van gekleurde pane-
len aan het plafond is de akoes-
tiek aanzienlijk verbeterd. En dit 
allemaal uit de opbrengst van de 
gezellige fancyfair’s.

Al vroeg in de middag was het 
top drukte in het verkoop lokaal 
van bloemen en planten. Elk jaar 
is dit weer een lokaal wat erg in 
de smaak valt. Vele sponsoren 
hebben bloemen, planten en bol-
len arrangementen gesponsord. 
Het is altijd weer een vrolijke boel 
om al die mooie bloemen, plan-
ten, bakjes en schalen met vio-
len en bolletjes in diverse scha-
len en potjes te zien. In het lokaal 
ernaast werd er door de kinde-
ren volop zelf geknutseld aan een 
prachtig bloemen mandje. Na-
tuurlijk ontbraken de paasstekers 
niet, menigeen ging naar huis met 
een prachtig paasstukje.

Niet alleen de ouderraad was de 
afgelopen weken druk bezig met 
de voorbereiding op dit gezellige 
evenement. De kinderen en hun 
leerkrachten waren bezig met het 
freubelen en maken van prach-
tige eigen werken, die voor een 
leuk prijsje verkocht werden. Na-
tuurlijk konden de ouders niet om 
de prachtige creaties van hun ei-
gen kind heen en zodoende was 
het in dit lokaal ook een doorlo-
pende drukte.

Na het overweldigende succes 
van 2 jaar geleden waarbij het een 
topdrukte was in het schmink en 
haarvlecht lokaal, heeft de orga-
nisatie besloten om deze 2 activi-
teiten in twee lokalen te plannen. 
Maar ook dit jaar was het weer 
een drukte van jewelste. De mooi-
ste kindersnoetjes werden er ge-
schminkt en de kleurgel, nephaar 
en vlechten stonden prachtig bij 

de kinderen. Nadat de kinderen 
inspiratie hadden opgedaan met 
het schminken konden ze zelf in 
het creatief lokaal aan de slag. 
Na alle creativiteit konden de kin-
deren natuurlijk ook nog even 
hun energie kwijt in diverse leu-
ke spellen waaronder twister, air-
hockey en diverse oud Hollandse 
spelletjes. In dit lokaal was er ook 
een grabbelton met leuke prijs-
jes en konden er chipskettingen 
gemaakt worden. En waren deze 
spelletjes nog niet voldoende dan 
was er nog de disco of het spring-
kussen.

Kinderopvang Speel Inn en peu-
terspeelzaal De Quakel (Solidoe) 
droegen ook hun steentje bij en 
waren de gehele dag in hun lo-
kaal aanwezig. Bij Speel Inn wa-
ren de oud Hollandse spelletjes 
en bij de peuterspeelzaal was Puk 
aanwezig om samen met de kind-
jes cakejes te versieren, eieren 
knutselen en boekjes lezen.

In de aula kon men terecht voor 
eten en drinken. De kinderen 
hadden een kinderbar met snoep-
jes, drinken en chips. Vanaf 15.00 
uur startte het Rad van Avontuur. 
Dit jaar onder leiding van Arnoud 
Overwater. Diverse maanden is de 
OR aan het lobbyen geweest voor 
mooie prijsjes. En ook dit jaar lie-
ten onze sponsoren ons niet in de 
steek. Een groot aantal rondes 
werden er gehouden. Vele kinder-
prijzen maar zeker ook mooie prij-
zen voor de vele vaders, moeders, 
opa/oma en zelfs oud leerlingen 
die aanwezig waren in de aula. 
Tussen door werden er 3 kavels 
geveild, een mooie terras set, een 
kinderpartijtje voor de gehele klas 
en een weekend cabrio rijden. 
De vele prijzen of de prachtige 
geldbedragen die we hebben ont-
vangen zijn teveel om op te noe-
men. Wij zijn al onze sponso-
ren in welke vorm dan ook ont-
zettend dankbaar. Zonder jul-
lie en alle vrijwilligers was deze 
dag nooit zo een groot succes ge-
worden. Wij kunnen niemand met 
naam noemen zonder andere te-
kort te doen, daarom doen we dit 
ook niet. 
Maar iedereen die in welke hoe-
danigheid dan ook de FancyFair 
heeft gesteund en een warm hart 
heeft toegedragen…
Onze dank…. Waar ons mooie 
kleine dorp ontzettend Groot in is. 

Super geslaagde FancyFair

OP DE ZON IN DE KWAKEL!
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