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Bingo in 
Present

Mijdrecht - Wijkgebouw 
Present staat dinsdag 10 
april weer open vanaf 13.00 
uur voor de bingo.
Na de paasbingo met prach-
tige prijzen hebben de vrij-
willigers opnieuw gezorgd 
voor variatie en veel moois 
om te winnen. Kaartjes kos-
ten  € 0,50 per stuk. Koffi  e, 
thee en wat lekkers staan 
klaar in Present aan de Joh. 
van Renessestraat naast 
basisschool De Fontein in 
Mijdrecht.

KORT NIEUWS:

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

Ronde Venen Belang uit de coalitie:

CDA,VVD,D66 en Seniorenpartij 
in gesprek over vorming coalitie

Uit de gesprekken met de acht 
fracties was volgens de infor-
mateur overduidelijk naar vo-
ren gekomen dat een coalitie van 
CDA,VVD,D66 en de Seniorenpar-
tij het meest bij de verkiezings-
uitslag paste en ook de mees-
te steun had bij de fracties. Ook 
ook dat men dan gaat werken 
met vier fulltime wethouders. Dat 
zouden dan in principe worden: 
Rein Kroon ( CDA), Marja Becker 
van de Senioren partij, Kiki Hagen 
van D66 en de zittend VVD wet-
houder, Alberta Schuurs. Vandaag 
(woensdag 4 april) gaan de be-
sprekingen beginnen tussen deze 
vier fracties om te bezien of zij het 
eens kunnen worden over een co-
alitie akkoord en de portefeuille 
verdeling. De informateur Marian-
ne Luyer, is ook aangesteld als for-
mateur, dus zij zal de besprekin-
gen leiden. Over de besprekingen 
vertelde zij het volgende: 

Uitslag
De verkiezingsuitslag wordt door 
partijen verschillend beoordeeld. 
De verschillen zijn niet groot, het 
gaat meer om het aanbrengen 
van andere accenten. Over het al-
gemeen is de kiezer tevreden met 
het gevoerde beleid en is er spra-
ke van een duidelijke winnaar en 
nieuwkomer: De Seniorenpartij. 
Gezien de uitslag van de verkie-
zingen is er een grote voorkeur 
voor een meerderheidscoalitie 
van vier partijen en een college 
van 4 wethouders (fulltime). Men 
realiseert zich dat de veranderen-
de rol van de gemeente een gro-
tere werklast voor het college be-
tekent, een argument dat ook bij-
draagt aan de voorkeur voor een 
college van 4 wethouders. 

Overstappen
Behalve de fractie ChristenUnie-
SGP hebben alle fracties aangege-

ven bestuursverantwoordelijkheid 
te willen of te kunnen dragen. Er 
zijn nauwelijks tot geen inhoude-
lijke breekpunten genoemd. Even-
eens is men in staat om een wet-
houder voor te dragen. Er is wel 
door verschillende partijen gere-
fereerd aan de bestuurscrisis in 
het college en de afgelopen perio-
de waarin 2 leden van de VVD een 
overstap maakten naar de par-
tij Ronde Venen Belang. De coali-
tie kon wel doorgaan, immers de 
getalsverhouding was niet gewij-
zigd, maar wel met een hypotheek 
op de onderlinge verhoudingen in 
de gemeenteraad. Op basis van al-
le gesprekken adviseer ik de frac-
ties van CDA, VVD, D66 en de Se-
niorenpartij om in gesprek te gaan 
en te vragen een nieuwe coalitie te 
vormen, die op korte termijn kan 
leiden tot een stabiel collegiaal 
bestuur met daarin vier wethou-
ders. Ik adviseer de betreff ende 
partijen daarbij eerst aandacht te 
besteden aan het coalitieakkoord 
, daarna aan de portefeuilleverde-
ling en tenslotte aan de persone-
le invulling”. 
Wordt vervolgd

De Ronde Venen – Donderdagavond jl, na de beediging van de 
nieuwe gemeenteraad bracht de informateur haar advies voor 
de vorming van een nieuwe coalitie ter tafel. En wat toch weini-
ge hadden verwacht, viel de fractie van Ronde Venen Belang dui-
delijk buiten de boot. 
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DIt worden waarschijnlijk de nieuwe wethouders

Recreatie ondernemers De 
Ronde Venen missen de boot

handelingen opnieuw het plu-
che mag betreden, zal dit een zu-

re appel voor de recreatie onder-
nemers zijn!

Utrecht Region: ‘Live like a local in een prettige groene, creatieve en inspirerende 
stedelijke omgeving’

STRATEGIE (ontwikkeld in 2017)

tingen en restaurants in Utrecht. 
De hotels, restaurants, campings, 
boot en fi etsverhuurbedrijven in 
De Ronde Venen zullen het zelf 
moeten doen. Gesteund door 
een wethouder die denkt dat hij 
alles zelf kan en niemand nodig 
heeft. Eerder werden de mede-
werkers van Pauw bedrijven hier 
al de dupe van, nu volgen de re-
creatie ondernemers in Vinke-
veen, de Hoef, Abcoude en de 
andere kernen van de Ronde Ve-
nen. Waarschijnlijk heeft de wet-
houder niet gevraagd of zij mee 
willen doen. Voor een schame-
le 12,5 cent per inwoner hadden 
zij op de eerste rij kunnen zitten. 
Als deze wethouder na de onder-

Cursusproject 
DRV zoekt 

nieuwe 
bestuursleden

De Ronde Venen - Het cur-
susproject organiseert leu-
ke en interessante cursus-
sen voor een breed publiek 
tegen een betaalbare prijs. 
Als bestuurslid begeleid je 
een aantal cursussen, onder-
houd je de contacten met 
de docent en treed je op als 
vertegenwoordiger van het 
Cursusproject. Je doet dit 
binnen een team van colle-
ga vrijwilligers, dat ca. 8x per 
jaar bijeenkomt. Tevens zijn 
ze op zoek naar iemand die 
de publiciteit wil verzorgen. 
Dit betreft het maken van de 
nieuwsbrief en het opstellen 
van cursusaankondigingen 
in de plaatselijke bladen. Iets 
voor jou? Neem dan contact 
op met Ellen Stange (voorzit-
ter) telefoon: 06- 13100901 
e-mail: ellenstangehaan@
ziggo.nl 

Mijdrecht - Zaterdag 7 april is er 
weer een Stretchwalker promo 
dag bij Smit Schoenen Mijdrecht. 
Dit is de kans om kennis te maken 
met  de award winnende schoen 
van Xsensible Stretchwalker. Wij 
hebben voor dames en heren test-
schoenen staan waar iedereen een 
uur op naar buiten mag om ze tes-
ten. Stretchwalker is een revoluti-

onaire innovatie geïnspireerd op 
de houten balansslipper uit Japan. 
Deze zorgt voor een natuurlijk en 
gezonde lichaamshouding. De 
zool werkt als een schokbreker en 
maakt deze schoen uitermate ge-
schikt  voor mensen met gevoeli-
ge voeten, pijnlijke gewrichten in 
knieën, heupen of onderrug. Tot 
snel bij Smit schoenen.

Stretchwalker promo-dag bij 
Smit Schoenen Mijdrecht

De Ronde Venen - De werkgroep 
genealogie van Historische Ver-
eniging De Proosdijlanden orga-
niseert op maandagavond 9 april 
a.s. de eerder afgelaste work-
shop. Thema van deze avond is 
het stamboom zoekprogramma 
WieWasWie. In samenwerking 
met ruim twintig (archief )instel-
lingen is de database van Wie-
WasWie inmiddels uitgegroeid 
naar ruim 125 miljoen persoons-
vermeldingen en ruim 46 mil-
joen akten. WieWasWie richt zich 

Workshop ‘WieWasWie’ 
niet alleen op beginnende onder-
zoekers, maar ook op de wat er-
varen genealoog kan niet meer 
zonder. Indien gewenst kunnen 
de deelnemers(sters) hun laptop 
meenemen, om met elkaar op 
zoek te gaan naar de mogelijk- 
en onmogelijkheden van dit pro-
gramma. Plaats van handeling, 
Croonstadtlaan 4a in Mijdrecht, 
aanvang 19.30 uur, de toegang is 
gratis. Helaas is deelname beper-
kend, dus graag vooraf even aan-
melden: stef.veerhuis@outlook.com 

De Ronde Venen - Terwijl 22 ge-
meenten in Utrecht de handen 
ineen hebben geslagen om zo-
veel mogelijk toeristen naar het 
gebied te krijgen, ontbreekt De 
Ronde Venen. Wethouder An-
co Goldhoorn heeft aangegeven 
“niet geïnteresseerd te zijn”. Dat 
zullen de vele recreatieve onder-
nemers hem niet in dank afne-
men. Zij lopen hierdoor veel in-
komsten mis.
Onder de naam ‘Utrecht Marke-
ting’ werken gemeenten, provin-
cie en toeristische ondernemers 
samen om het aantal bezoekers 
te verhogen en de verblijfsduur 
te verlengen. Hierdoor worden de 
bestedingen verhoogd en komt 
er meer werkgelegenheid in de 
regio. Utrecht Marketing richt 
zich niet alleen op Nederlandse 
toeristen maar vooral op het bui-
tenland. Terwijl Amsterdam over-

loopt van toeristen biedt regio 
Utrecht zich aan met een aantrek-
kelijk aanbod. Dit aanbod heeft 
twee poten: “citytrips en cultuur” 
en “erfgoed, fi etsen en wandelen”. 
In deze laatste categorie zouden 
bijvoorbeeld de ‘Amsterdam Lei-
sure Lakes’ (Vinkeveense Plassen) 
heel goed passen. Maar de wet-
houder heeft geen interesse.

Toeristen
Terwijl Utrecht Marketing heel 
veel toeristen naar Utrecht haalt, 
voornamelijk uit Duitsland, Bel-
gië, Engeland en Scandinavië, 
zullen ondernemers in de Ronde 
Venen niet profi teren. De Vecht-
streek, het Groene hart, Spaken-
burg, De kromme Rijn en Utrecht-
se Heuvelrug wel. Op toeristische 
beurzen in Gent en Berlijn zullen 
toeristen informatie krijgen over 
wandel en vaarroutes, overnach-

Ben jij uit het juiste hout gesneden?
Heb je passie voor het ambachtelijke 
timmermansvak? Wij zijn op zoek 
naar een gemotiveerde zelfstandige

ALLROUND TIMMERMAN
In deze functie staat het realiseren van de woonwensen van onze 
klanten centraal.

Meer info over ons en de vacature: www.niesing.nl
 Niesing Bouwbedrijf BV • Woerdense Verlaat 1 • Woerdense Verlaat
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.800

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Een tovertafel voor 
bewoners Maria Oord 
De Ronde Venen - Afgelopen 
dinsdag 27 maart, werd dank-
zij een gulle schenking van de 
St. Jan de Doper,, een gloednieu-
we Tovertafel in gebruik geno-
men. Dit onder genot van een 
slagroomtaartje in aanwezig-
heid van bezoekers van Dag Ac-
tiviteiten centrum Tuinhuis en de 
Vink, locatie manager Wilma van 
Doorn en namens St. jan de Do-
per, Henk van der Wal. “We zijn er 
ontzettend blij mee, de Toverta-
fel is een speelse manier om ou-
deren te stimuleren tot meer be-
weging en sociale interactie. De 
mooie spellen zijn specifiek voor 
de doelgroep ontwikkeld en kun-
nen zowel zelfstandig als onder 
begeleiding worden gespeeld. 
Het vernuft zit in een beamer aan 
het plafond, die kleurrijke beel-
den op de onderliggende tafel 
projecteert. Deze projecties re-
ageren op hand en –armbewe-
gingen. Strandbal overgooien, 
vissen vangen, oude versjes re-
gel voor regel opzoeken, spreek-
woorden afmaken, veel mogelijk-
heden dus. De Tovertafel is mo-
biel en kan gebruikt worden in 
de drie Dag Activiteiten ruimtes 
en in de Welzijnsruimte in Maria 
Oord. Dus kan er volop gebruikt 

gemaakt worden van deze gul-
le gift”. Aldus een enthousiaste 
Bianca Ronner, Klantcoach DAC 
Tuinhuis.

Lions op de ko fie bi  de 
voedselbank
Mijdrecht - De gezamenlijke ac-
tie afgelopen december van de 
Lionsclubs Mijdrecht Wilnis en 
Vinkeveen Waverveen om DE 
waardepunten in te zamelen voor 
pakken koffie ten behoeve van de 
lokale voedselbank heeft weder-
om een fantastisch resultaat op-
geleverd. In totaal zijn er 462.000 
punten binnengehaald, goed 
voor 958 pakken koffie! De Lions-
clubs hebben ook dit jaar lande-
lijk de actie ‘Koffie voor de voed-
selbanken” gevoerd in samenwer-
king met Douwe Egberts. Er zijn 
maar liefst bijna 44 miljoen pun-
ten ingezameld! Douwe Egberts 
heeft dit aantal royaal met 20% 
verhoogd wat resulteert in 90.000 
pakken koffie voor 118 voedsel-
banken in ons land. Daarnaast 
nog een extra genereus gebaar 
van DE door dit aantal te leveren 
in hoogwaardige biologische kof-
fie van 500 gram, dus tweemaal 
zoveel koffie!

Vierde keer
Ook de Lionsclubs in onze ge-
meente hebben alweer voor de 
vierde keer lokaal deze actie ge-
voerd om onze eigen Voedsel-
bank De Ronde Venen te onder-
steunen in deze moeilijke tijden. 
Koffie is met name een product 
waar de voedselbanken om zitten 

te springen. Koffie bederft name-
lijk niet en wordt dan ook maar 
zelden aangeboden door super-
markten en andere toeleveran-
ciers. In onze gemeente is ook dit 
keer weer massaal gehoor gege-
ven om de DE punten te doneren 
aan deze actie. De Lionsclubs wil-
len al deze donateurs hartelijk be-
danken voor hun gulle giften en 
de inzamelpunten voor hun me-
dewerking aan deze actie! 

Koffie
Dankzij dit prachtige resultaat 
konden op dinsdag 27 maart 
maar liefst 958 koffiepakken in 
ontvangst worden genomen 
door Kees Schouten, voorzitter 
Voedselbank De Ronde Venen 
in aanwezigheid van Dick Stoel-
tie en Otto Boelens van Lions-
club Mijdrecht Wilnis en Margit 
de Koning namens Lionsclub Vin-
keveen Waverveen. Kees Schou-
ten: “Door dit fantastische initia-
tief kunnen de 120 gezinnen bij 
onze voedselbank voor ruim een 
half jaar van koffie worden voor-
zien. We danken de Lionsclubs, al 
hun donateurs en Douwe Egberts 
daarom van harte!” Een actie als 
deze is zeker weer voor herhaling 
vatbaar, dus bewaar uw DE pun-
ten voor de volgende actie in de-
cember 2018! 

‘Laag standpunt’ 
fototentoonstelling 
Mijdrecht - Fotoworkshop De 
Ronde venen had onlangs het 
thema ‘Laag standpunt’ op de 
agenda staan. De leden mochten 
dus weer aan de slag om een ori-
ginele foto te maken vanuit een 
laag standpunt. Dit kan beteke-
nen dat je door de knieën gaat 
om op ‘ooghoogte’ te fotografe-
ren maar ook dat je plat op je buik 
ligt om vlak boven straatniveau of 
zo laag mogelijk te kunnen foto-
graferen. Natuurlijk kun je ook je 
camera laag zetten en hem bij-
voorbeeld op afstand bedienen, 
dat is lichamelijk minder inspan-
nend. Er waren weer veel inzen-
dingen die ondanks hetzelfde 
thema toch allemaal weer anders 
zijn. Onder andere waren er zeer 
fraaie straatbeelden met weer-
spiegelingen waarbij de came-
ra soms letterlijk in het water had 
gestaan, foto’s op ooghoogte van 
verschillende dieren, foto’s waar-
bij recht omhoog vanaf de grond 
was gefotografeerd om architec-
tuur op een bijzondere manier 
vast te leggen tot een foto waar-
bij de camera het strand vast-
legt maar door het lage stand-
punt je het idee geeft dat kleine 
zandhoopjes ineens veel hogere 

heuvels zijn. Een laag standpunt 
geeft dus ook een heel ander per-
spectief op de omgeving. De ge-
hele fotoserie kunt u vanaf heden 
bekijken in het Gezondheidscen-
trum aan de Croonstadtlaan 1 te 
Mijdrecht. Wilt u meer weten over 
‘Fotoworkshop De Ronde Venen’? 
U kunt contact opnemen met ons 
om vrijblijvend 1 of 2 clubavon-
den bij te wonen of www.foto-
workshopdrv.nl 
Foto: Bas Versteeg

VIOS Seizoenpresentatie
Mijdrecht - Op 8 april is het al-
weer zover. Dan presenteren al-
le afdelingen van VIOS hun nieu-
we muziek en shows voor het ko-
mende taptoe- en wedstrijdsei-
zoen. Er is natuurlijk ook weer 
een prominente plek ingeruimd 
voor de jongsten van de vereni-
ging in het Opleidingsorkest. 
Plaats van handeling sporthal De 
Phoenix aan de Hoofdweg 85/1 
in Mijdrecht. Aanvang 14.00 uur. 
Een kaartje kost €4,- en kinde-
ren tot en met 11 jaar mogen er 
voor €2,50 in. Dweilorkest DORST 
opent met zijn gezellige muziek 
om 13.30 uur de zaal. Verder zijn 
er optredens van de Show- & Mar-
chingband, TwirlPower en het Op-
leidingorkest. In de pauze natuur-

lijk weer de grote verloting met 
mooie prijzen ter beschikking ge-
steld door De Ronde Veense mid-
denstand en de door de leden ge-
vulde en door een ieder begeer-
de levensmiddelenmanden. Een 
lootje kost 50 cent en bij 10 loot-
jes altijd prijs. Dus kom op 8 april 
naar De Phoenix en neem je hele 
familie, al je buren en je hele ken-
nissenkring mee. VIOS kennen-
de wordt het weer een gezellige 
happening. 

De Seizoenpresentatie is niet mo-
gelijk zonder de tomeloze inzet 
van de verenigingsleden en vele 
vrijwilligers, het kader, de spon-
soren, De Phoenix en de subsidie 
van gemeente De Ronde Venen.

De Schakel sluit af
Tentoonstelling Kunstweken
De Ronde Venen - Na vier weken 
boetseren, plakken, schilderen en 
schaven was het op basisschool 
de Schakel toch echt tijd om het 
project Kunstweken af te sluiten. 
Een bijzonder project sluit je na-
tuurlijk groots af. Daarom werd 
de school voor even omgetoverd 
in een Schakelmuseum, waar fa-
milieleden en andere belangstel-
lenden alle kunstwerken van de 
kinderen konden bewonderen. 
Dit jaar stonden de Kunstweken 
in het teken van beeldhouwen. 
In alle klassen en gangen ston-
den mooie, creatieve objecten 
tentoongesteld; van prachtige 
beeldjes, unieke stoelen en vro-
lijke vogels, tot grotere kunstwer-
ken in Italiaans thema. Alle groe-
pen hebben kennis gemaakt met 
verschillende materialen en tech-
nieken. Hielden de kleuters zich 
voornamelijk bezig met klei, in 
de hoogste groepen maakten de 
kinderen kennis met speksteen 
en sculpture blocs. Ook heeft de 
hele school meegewerkt aan een 
bijzonder object van oude, afge-

dankte spullen. Want ook daar 
kun je prachtige dingen mee ma-
ken. 
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De Ronde Venen – Op witte don-
derdag werd overal in Nederland 
de nieuwe gemeenteraadsle-
den beëdigd en geïnstalleerd. De 
raadzaal zat prop vol met vrien-
den, familie, fractiegenoten en 
andere belangstellenden. Toen 
iedereen een plekje had opende 
de burgemeester de vergadering: 
“In de buitengewone raadsverga-
dering van gisteren,(woensdag 
28 maart, red) is verslag gedaan 
van het onderzoek naar de ge-
loofsbrieven. Op basis hiervan 
wordt vanavond overgegaan tot 
beëdiging en installatie van de 
raadsleden. Aansluitend hieraan 
zullen de aangewezen fractie as-
sistenten de eed of belofte afleg-
gen.

Het raadswerk
Geniet vooral van deze avond, 
want dat kan nog wel eens anders 
gaan worden. Ik mag u name-

lijk feliciteren met het cijfer 16,5. 
Twee jaar geleden was dat nog 
‘maar’ 15,9. U zult wellicht den-
ken, waar heeft die burgemees-
ter het over? Wel, uit het meest 
recente onderzoek van de Neder-
landse Vereniging van Raadsle-
den, blijkt dat een raadslid in Ne-
derland gemiddeld 16,5 uur per 
week aan zijn of haar raadslid-
maatschap besteedt. Voor raads-
leden mét daarnaast een betaal-
de baan, lijkt de totale werkdruk 
te zijn gestegen naar 50 uur per 
week.
De gemeente De Ronde Venen 
komt in meerdere opzichten, zo-
als aantal inwoners, omvang be-
groting en dergelijke, wel een 
beetje in de buurt van de gemid-
delde gemeente van Nederland. 
Iedereen geeft zelf invulling aan 
zijn of haar raadswerk en de om-
vang van de uren die eraan be-
steed worden, maar grosso mo-

do zullen deze uren wel voor een 
flink aantal raadsleden gelden.

De gemeenteraad 
U wordt vanavond beëdigd. Dat 
is mooi, de kroon op de aanloop 
naar de verkiezingen en de ver-
kiezingsuitslag. Eindelijk, op-
nieuw of als nieuweling, lid van 
de gemeenteraad. Het werk kan 
beginnen. 
U bent voor 100% zelfstandig 
raadslid. Dat is mooi, maar realis-
tischer is om onder ogen te zien 
dat u voor 1/27 onderdeel bent 
van de gemeenteraad. 
Wat bot gezegd: alleen bent u 
niets. Pas als u met minstens 13 
anderen iets vindt, is er een meer-
derheid. 
Positiever gezegd: als gemeente-
raad, de optelsom van 27 raads-
leden, heeft u gezamenlijk grote 
verantwoordelijkheden. De circa 
9.000 raadsleden in heel Neder-

land geven per jaar samen 60 mil-
jard euro uit. U geeft in De Ron-
de Venen samen circa 97 mil-
joen euro uit. U neemt gezamen-
lijk besluiten die ingrijpend kun-
nen zijn voor mensen. Over hoe 
hun directe leefomgeving eruit 
ziet. Over de zorg die ze wel of 
niet krijgen. Bij al die besluiten, 
moet u keer op keer afwegingen 
maken. Het gaat niet alleen om 
financiële prioriteiten (het geld 
kan immers maar één keer wor-
den uitgegeven), maar ook om 
keuzes tussen verschillende be-
langen van verschillende betrok-
kenen. 

College of niet
Hier wil ik nog iets aan toevoe-
gen. Later op de avond zal de in-
formateur verslag doen van haar 
bevindingen. Het kan niet anders 
dat dat voor sommigen een te-
leurstellende mededeling zal in-

De fractie assistenten
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houden. Voor anderen biedt het 
de mogelijkheid om wellicht in 
een college vertegenwoordigd 
te zijn. Ik kan niet genoeg bena-
drukken: óf u met uw fractie nou 
vertegenwoordigd bent in het 
college, óf niet: het raadswerk 
doen we me de héle raad, niet 
met een meerderheid versus een 
minderheid. Ik heb er veel ver-
trouwen in dat dat ook moet kun-
nen. Ook daarom is het nodig om 
gedurende de vier jaar regelma-
tig als raad stil te zijn, bij je func-
tioneren als raad. Wat gaat goed, 
wat gaat minder goed en wat wil-
len we verbeteren?
De oude raad heeft een aantal 
onderwerpen ‘afgerond’, omdat 
ze de boel netjes wilden afsluiten 
en de basis op orde wilden heb-
ben, zodat de nieuwe gemeente-
raad hier verder haar eigen invul-
ling aan kan geven.

De gemeenteraad in relatie tot 
anderen
Mensen die slechte ervaringen 
hebben, of wat cynisch zijn, zeg-
gen nog wel eens: ‘tussen droom 
en daad, staat de gemeenteraad’. 
Mooier is het natuurlijk als er 
waardering is voor het werk van 
de gemeenteraad. Wanneer ze re-
sultaten beoordelen als dánkzij 
de gemeenteraad. En zelfs, wan-
neer het resultaat anders is dan 
hun verwachtingen, ze begrijpen 
waarom er een andere keuze is 
gemaakt.

Op 21 maart hebben 20.821 inwo-
ners hun stem uitgebracht. Met 
60,3% opkomst een mooie score. 
Maar niet al die mensen zeggen 
daarmee: ‘fijn ik heb nu gestemd, 
ik ben over vier jaar weer aan de 
beurt’. Bovendien zijn er nog zo’n 
23.000 inwoners die nog niet wil-
den of – minderjarigen – moch-
ten stemmen. Wij als gemeente 
De Ronde Venen zijn een onder-
deel van drie verschillende regio’s 
(provincie Utrecht, Groene Hart 
en Metropoolregio). Bovendien 
werken wij als gemeente met tal 
van – veelal regionale – organisa-
ties samen, en met andere over-
heden.
U heeft hier – vaak meer dan u lief 
is – mee te maken. En dat geldt 
nog véél en véél meer voor de 
collegeleden en de ambtelijke or-
ganisatie. 
Ook hierbij is het goed om als 
raad gezamenlijk afspraken te 
maken over hoe we onze rol in 
deze beheersbaar en effectief 
maken”, aldus de burgemeester.
Hierna werden de raadsleden be-
edigd. 
Tevens werden de fractie assi-
stenten beedigd. Dit zijn: Iris van 
Broehuijsen RVB, Cood Brouwer 
CDA, Warner Bruin Slot PvdA-GL, 
Michel van Dijkman VVD, Anne-
mieke Groen Lijst 8 Kernen, Kees 
Klein RVB, Ton van Slightenhorst 
CU/SGP, Alex Stalenberg D66, 
Bertien Tweehuijsen PvdA/GL en 
Martijn Vennik CU/SGP
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Driehuisschool
‘Samen spelen, samen 
schoon’
Mijdrecht - De Cruyff founda-
tion, o.a. bekend van het Cruyff 
court bij Argon, zorgt ook voor 
sportmogelijkheden op school-
pleinen: “Schoolplein14”. Met een 
paar aanpassingen op het school-
plein worden leerlingen structu-
reel meer uitgedaagd om tijdens 
en na schooltijd samen te spe-
len en te sporten. Schoolplein 14 
leert kinderen ook respect te heb-
ben voor elkaar en versterkt het 
initiatief de verbinding tussen 
de school en de wijk. Een school-
plein14 is in onze gemeente o.a. te 
vinden op de speelplaats van de 
Driehuisschool. De Cruyff Foun-
dation deed een oproep aan al-
le scholen met een Schoolplein14 

om in de dagen na de landelijke 
Opschoondag het Schoolplein14 
schoon te maken. Door de natte 
koude wintermaanden met wei-
nig zonlicht, hebben de tegels 
op het schoolplein niet voldoen-
de tijd om op te drogen waardoor 
er algenaanslag kan ontstaan. 
Deze algen kunnen ervoor zor-
gen dat de coatings van School-
plein14 glad worden. De kinde-
ren van groep 1 t/m 4 van de Drie-
huisschool zagen deze uitdaging 
wel zitten en kwamen ‘gewapend’ 
met emmers, bezems en laarzen 
naar school om de klus te klaren. 
Met vereende krachten werd er 
druk geboend en geschrobd en 
zijn de coatings weer opgefrist. 

Zes gemeenten gaan samen verder met Sociale Werkvoorziening

Gemeente De Ronde Venen heeft 
het nakijken
De Ronde Venen - Zoals de afge-
lopen tijd veel in het nieuws is ge-
weest, wordt Pauw Bedrijven, on-
der leiding van wethouder Anco 
Goldhoorn,  opgeheven. De vraag 
die overblijft: “en nu?”. De mede-
werkers van Pauw Bedrijven zijn 
geïnformeerd over de toekomst. 
Hieruit blijkt dat zes gemeenten 
gezamenlijk verder gaan. De Ron-
de Venen blijft alleen achter als 
enige gemeente die nog niet alles 
geregeld heeft. Vooral de mensen 
die heel weinig kunnen maar wel 
graag willen werken, zijn de dupe. 

Het ‘Beschut werk’ is nog niet 
duurzaam geregeld. De oplossing 
van Anco Goldhoorn, het Werk-
centrum, staat ook nog steeds 
niet. De mensen die moeten zor-
gen dat medewerkers van Pauw 
aan het werk komen, hebben nog 
steeds geen goede locatie. Verder 
is het beleid nog lang niet duide-
lijk. De beleidsmedewerkers die 
dat moeten regelen, weten niet 

hoe ze het moeten regelen.  En 
het Werkcentrum kan niets doen 
zolang ze niet weten wat ze moe-
ten doen. En daardoor komen de 
mensen die dolgraag willen wer-
ken niet aan het werk. De men-
sen die zich recent hebben aan-
gemeld en nog niet bekend zijn 
bij Pauw vallen helemaal buiten 
de boot. Zij zullen zoals het er nu 
naar uit ziet, nooit werk vinden.

Schoonmaken
De mensen die nu schoonmaken 
en in het groen werken, gaan on-
der twee aparte stichtingen val-
len. Beschut werk is niet gere-
geld. Mensen die gedetacheerd 
zijn, hebben tot 2019 werkgaran-
tie. Als de werknemers daarna af-
haken, bijvoorbeeld omdat het 
niet goed loopt met het Werk-
centrum, hebben de werknemers 
geen werk meer. Goldhoorn heeft 
de afgelopen periode op geen 
enkele manier de vele vragen van 
de raad kunnen beantwoorden. 

Hij heeft op het randje een mo-
tie van wantrouwen kunnen ont-
wijken. Het ziet er niet naar uit dat 
de antwoorden snel komen. Ter-
wijl de (kwetsbare) medewerkers 
uit De Ronde Venen zich grote 
zorgen maken, gaan zes gemeen-
ten door met een nieuwe Sociale 
Werkvoorziening. De Ronde Ve-
nen blijft eenzaam achter. De gro-
te vraag blijft: waarom was dit no-
dig? Waarom is een goedlopend 
bedrijf om zeep geholpen? 

Doet niet mee
Zes gemeenten, waaronder Nieu-
wegein en IJsselstein, hebben sa-
men de sociale werkvoorziening 
opnieuw ingericht. Hierdoor zijn 
de mensen om wie het gaat ze-
ker van werk en kunnen de kosten 
gedeeld worden. Mensen krijgen 
goede ondersteuning en kunnen 
doorstromen. De Ronde Venen 
doet niet mee. De gevolgen zijn 
groot. Niet alleen voor de mensen 
zelf maar ook financieel. De Ron-

de Venen moet nu helemaal al-
leen een duur systeem in de lucht 
houden om mensen aan werk te 
helpen. Ondersteuning is er nau-
welijks. Er kunnen geen mensen 
uitgewisseld worden met andere 
gemeenten. Dus als er in de Ron-
de Venen geen werk is, houdt het 
op. Daarnaast moet er ook be-
taald worden voor de mensen die 
bij Pauw ontslagen worden. Al-
les bij elkaar een aanzienlijk prijs-
kaartje. Terwijl anderen gemeen-
ten elkaar opzoeken om samen 
te zorgen voor werk blijft Anco 
Goldhoorn stil. De rekening van 
zijn beleid is er niet alleen voor 
de mensen die geen werk meer 
hebben. Ook voor de inwoner 
die uiteindelijk de rekening krijgt 
via de OZB. Het ziet er nu naar uit 
dat wethouder Goldhoorn niet 
meer terugkomt als wethouder. 
Zijn opvolger staat heel wat werk 
te wachten. En of het nog goed 
komt??? Wie het weet mag het 
zeggen. Wordt vervolgd.

Afscheid van een bevlogen raadslid
Cees Houmes D66 stopt 
na 16 jaar
De Ronde Venen – Afgelopen 
week hebben er negen raadsle-
den afscheid genomen van de 
Rondeveense gemeenteraad. 
Sommige ‘ gedwongen’ omdat 
ze niet gekozen zijn, maar ook 
omdat ze het zelf wel ‘ genoeg 
vonden’. Een van deze stoppers 
is Cees Houmes van D66. Ruim 
16 jaar maakte hij deel uit van 
de raad van eerst Mijdrecht en 
daarna De Ronde venen. In zijn 
afscheid speecht ( waarvan wij 
slechts een deel publiceren) blik-
te hij terug: “ Vertrouwen moet je 
eerst verdienen. Toen ik in 1981 
bij een supermarkt in Mijdrecht 
op straat werd aangesproken, 
om eens ergens in een huiska-
mer met anderen te horen over 
D66, dat deed en in dat jaar ver-
volgens lid werd, had ik niet kun-
nen vermoeden, dat dit het be-
gin was van een lange reis. Ik zal 
iets zeggen over deze reis, mijn 
observaties en wat aanbevelin-
gen die ik aan u mee wil geven. 
Mijn motivatie voor deze reis was 
steeds een maatschappelijke be-
trokkenheid, die ik wilde verta-
len in een daadwerkelijke bijdra-
ge aan onze lokale samenleving. 
Kennis en inzichten die ik ver-
gaard had tijdens studies en mijn 
werkzame leven inzetten bij het 
democratische besturen van on-
ze gemeente.

Opstelling raad
Ik wil niet verhalen over de ve-
le moties, amendementen, ini-
tiatiefvoorstellen, interpella-
ties, schriftelijke vragen en aan 
het einde zelfs een noodzake-
lijke raadsenquete, maar meer 
over de raad op zich. Er zijn mij 
de reeks van jaren, vanaf begin 
90ter jaren tot op heden, over-
denkend een aantal constaterin-
gen ten aanzien van de positie 
van de raad ten opzichte van het 
college en de opstelling binnen 
de raad zelf. Alhoewel er zijn een 

paar momenten, die ik toch wel 
wil memoreren, omdat die iets 
duidelijk maken van hoe ik vind 
dat een raadslid tot een besluit 
moet komen. Bij twee grote on-
derwerpen die in deze zaal in ve-
le bijeenkomsten aan de orde zijn 
geweest stond ik uiteindelijk, bij 
de finale besluitvorming alleen 
in mijn tegenstem; het estafette-
project en het Veenweidezwem-
bad. Als ik ergens over moest be-
sluiten dan wilde ik eerst weten 
waar het over ging. Dat kost veel 
tijd, zeker in een kleine fractie. 
Maar we worden niet gekozen 
om in blind vertrouwen overal ja 
tegen te zeggen. Wanneer ik con-
stateerde dat het goed genoeg 
was stemde ik voor, wanneer ik 
constateerde dat het niet goed 
voor de gemeenschap was stem-
de ik tegen. De kiezers verwach-
ten van ons een goede integere 
afweging en zijn niet gebaad bij 
alleen maar een positieve beeld-
vorming. Mijn inbreng werd vaak 
als te lang gezien, maar keuzes 
zijn vaak niet zwart wit en ande-
ren proberen te overtuigen kost 
nu eenmaal woorden.

Gelijk hebben
Ook heb ik ervaren dat gelijk 
hebben, niet gelijk staat aan ge-
lijk krijgen. Maar ja het estafet-
teproject is na enkele miljoenen 
aan kosten, alsnog in elkaar ge-
zakt en het zwembad staat er 
wel, maar, uit het onderzoek van 
de raad zal volgens mij gaan blij-
ken, dat het om nog heel veel bij-
sturing vraagt. Overigens als ik 
thuis de stapels plannen en on-
derzoeken bekijk die nooit iets 
geworden zijn, is er toch wel 
erg veel verkwist. Als voorbeeld 
meerdere plannen voor een bus-
station aan de rondweg, ten-
slotte worden alleen de halte-
plaatsen verlengd.Maar nu meer 
mijn beeld over de positie van de 
raad; 

De Raad
De gemeenteraad is het hoogste 
orgaan van de gemeente, de eni-
ge met een mandaat van de kie-
zers. De gemeenteraad bepaald 
het beleid, het college van b&w 
zijn verantwoordelijk voor de uit-
voering van dat beleid samen 
met de ambtenaren organisatie. 
Vervolgens is het aan de raad om 
te controleren of de uitvoering 
binnen de kaders van het be-
leid heeft plaats gevonden. Om-
dat het college met haar ambte-
naren ook een rol spelen bij het 
voorbereiden van het door de 
raad vast te stellen beleid wordt 
het beeld diffuser. Vaak wordt de 
raad onvoldoende mogelijkhe-
den geboden om te kiezen uit 
alternatieven alle met hun voor 
en tegen argumenten en wordt 
de keuze impliciet dus al door 
het college gemaakt en mag de 
raad er alleen maar een klap op 
geven.Hou de structuren die be-
dacht zijn om de democratie 
goed te laten functioneren goed 
in stand. Hou de rollen goed ge-
scheiden, zodat naast de macht 
de tegenmacht ook is geregeld. 

Niet meer luisteren
Echter in deze raad wordt de laat-
ste jaren zelden meer naar elkaar 
geluisterd, men is meer in debat 
met de adviseur, de portefeuille-
houder, dan met elkaar. Het gaat 
te vaak over wij zijn de macht 
en wat wij vinden gaat voor en 
niet over de inhoud. Vaak wordt 
bij belangrijke voorstellen, zo-
als bijvoorbeeld een begroting, 
niet echt ingegaan op de grote 
lijnen, maar resulteert dit in spie-
geltjes en kralenmoties want die 
zijn leuk voor de bühne en poli-
tiek ongevaarlijk. Zelf in de mo-
nistische periode waren er meer 
debatten over de echte inhoud 
van het beleid. Een dieptepunt 
in de laatste periode was het val-
len van de blijkbaar broze coali-
tie, na ruim een jaar werd al een 
poging gedaan, toen deze niet 
slaagde, werd zonder echte mo-
tivatie de stop er uit getrokken. 
Maar een nieuwe gemeenteraad 
biedt weer nieuwe kansen.

Wanneer ik het beeld ophaal van 
hoe de cultuur in de jaren ne-
gentig hier was, de structuur was 
toen niet goed , maar dan moet 
ik constateren dat die cultuur in 
het algemeen beter was dan de 
afgelopen jaren. Zo streefde bij-
voorbeeld het CDA, toen ook 
de grootste fractie, destijds al-
tijd naar een afspiegelingscol-
lege, college onderhandelin-
gen begonnen meerder malen 
met iedereen aan tafel en ieder-
een droeg bij aan de inhoud. Het 
staande gebed aan het begin 
van de raadsvergadering werd 
omgezet in een moment van stil-
te. In zijn algemeenheid werd er 
toen, maar ook tijdens de ver-
volg jaren in het duale systeem 

beter naar elkaar geluisterd. Er 
werd zoals dat in een democratie 
behoort ook rekening gehouden 
met de minderheid.

Geen vertrouwen meer
In het faciliteren van de raad 
merk je dat de positie van de ge-
meenteraad onder druk staat. 
Zo konden raadsleden vroeger 
op het moment dat zij het no-
dig achten het gemeentehuis 
binnen, ze hadden een sleutel 
en later een pasje, tegenwoor-
dig worden raadsleden blijkbaar 
niet meer vertrouwd, ze hebben 
geen sleutel en mogen alleen 
onder toezicht in het gemeente-
huis vertoeven. Fracties hebben 
in deze gemeente ook geen ei-
gen kamers, maar ook zelfs geen 
kast waarin zij een eigen archief 
kunnen onderhouden, belangrijk 
in verband met de wisselende sa-
menstellingen in de loop van de 
jaren. Te meer van belang, omdat 
te vaak gebleken is, dat het met 
het collectieve geheugen van de 
organisatie ook niet altijd goed 
geregeld is.

Onze wereld is niet perfect, onze 
democratie is niet perfect, maar 
het is een van de beste, zo niet 
de beste die er is. Daar moeten 
we zuinig op zijn. Onze democra-
tie, onze rechtstaat is kwetsbaar. 
Hij bestaat omdat we er samen 
in geloven, daarom is je hou-
den aan de afgesproken structu-
ren van belang, daarom is je sy-
stematisch afzetten tegen het 
politieke systeem en ook die te-
gen onze rechtsspraak gevaarlijk. 
Wanneer je vind dat er verkeerde 
keuzes worden gemaakt, wordt 
dan lid van een politieke par-
tij, een waar je mee mag praten, 
kennis neemt van de dilemma’s 
en de soms smalle marges, maar 
waar je stem kan meewegen. 

Tenslotte, wil ik iedereen bedan-
ken die deze reis mogelijk maak-
ten; mijn partij, mijn collega frac-
tiegenoten, mijn vele kiezers, 
collega raadsleden, burgemees-
ters, wethouders en ambtenaren, 
de pers, speciale dank voor de 
griffiers en griffiemedewerkers 
en natuurlijk de bodes, maar als 
laatste, maar niet ten minste mijn 
gezin, dat mijn vele avonden af-
wezigheid en studie-uren moest 
doorstaan”, aldus Cees Houmes.

Landelijke partijen poetsen verlies 
weg met de Seniorenpartij
Ronde Venen Belang 
verbaasd over buitensluiten 
De Ronde Venen – Ronde Venen 
Belang laat in een persbericht het 
volgende weten: “Vorige week 
donderdag heeft Marianne Luy-
er in haar rol als informateur haar 
advies uitgebracht. Op basis van 
de gesprekken die zij heeft ge-
voerd met alle partijen, adviseert 
zij ‘de fracties van CDA, VVD, D66 
en Seniorenpartij om in gesprek 
te gaan en te vragen een nieuwe 
coalitie te vormen, die volgens 
haar op korte termijn kan leiden 
tot een stabiel bestuur met daar-
in vier wethouders.’ Ronde Venen 
Belang is verbaasd over het ge-
mak waarmee de coalitiepartners 
het CDA en de VVD, Ronde Venen 
Belang nu lijken in te ruilen voor 
het vormen van een coalitie met 
D66. Het CDA en de VVD zijn nota 
bene de partijen binnen de huidi-
ge coalitie die stemmen verloren 
hebben terwijl Ronde Venen Be-
lang als coalitiepartij meer stem-
men heeft gehaald dan in 2014. 
Ronde Venen Belang wordt als 
grootste lokale inwonerpartij nu 
dus ingeruild voor D66, terwijl 
D66 bij de verkiezingen een zetel 
verloren heeft en op het nipper-
tje met een restzetel de verkie-
zingsnederlaag nog weet te be-
perken. 

Negeren
De landelijke partijen het CDA, 
VVD en D66 verliezen dus zetels 
en kiezers en gaan toch als eer-
ste met elkaar praten. Hiermee 
leggen ze de verkiezingsuitslag 
naast zich neer en negeren ze de 

stem van de inwoner. Hiermee 
ontstaat er een coalitie van verlie-
zers, dit verlies wordt op het oog 
wordt weggepoetst door de Se-
niorenpartij bij de gesprekken te 
betrekken. De twee andere win-
naars van de verkiezingen, Ron-
de Venen Belang en Pvda/Groen-
links worden hiermee volledig 
genegeerd, en buiten spel ge-
zet. In haar advies geeft mevrouw 
Luyer nog geen enkele inhoude-
lijke reden waarom er geen ge-
sprekken met Ronde Venen Be-
lang en de Pvda/Groenlinks wor-
den gevoerd. Hoewel mevrouw 
Luyer wel meldde dat dit uit de 
gespreksverslagen zou volgen. 
Ronde Venen Belang heeft di-
rect deze gespreksverslagen op-
gevraagd, eigenaardiger wijs was 
het antwoord daarop dat deze 
nog niet beschikbaar zijn. Juist uit 
de gespreksverslagen zal moeten 
blijken wat de daadwerkelijke re-
den is dat Ronde Venen Belang 
wordt buiten gesloten. Ronde Ve-
nen Belang bedrijft geen politiek 
in het eigen belang. Geen per-
soonlijk belang, maar het belang 
van de inwoners staat centraal. 
De komende tijd zal blijken of de 
genoemde partijen er met elkaar 
uit kunnen komen en een nieuwe 
coalitie gaan vormen. Ronde Ve-
nen Belang blijft altijd bereid om 
mee te praten over een mogelijke 
coalitie die meer recht doet aan 
de verkiezingsuitslag dan waar 
nu voor gekozen lijkt te zijn”, al-
dus het persbericht van Ronde 
Venen Belang

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Afvallen in groepsverband 
Regio - Er starten 18 april aan-
staande weer nieuwe groe-
pen. De 1e groep start om 19.00 
uur en de 2e om 20.30. De groe-
pen die in januari van start zijn 
gegaan bij gewichtsconsulenten-
praktijk Slimness waren weer een 
succes! Hier zijn de winnaars Si-
mone uit Kortenhoef en Thom uit 
Mijdrecht weer het levende be-
wijs van. Simone verloor 14,6 ki-
lo en Thom 16,7 kilo tijdens de 
cursus van 10 weken. Enkele re-
sultaten van de groepen met de 
voor en na foto staan op de web-
site of bekijk de Facebook pagi-
na en lees vele positieve reviews 
over het afvallen bij Slimness. Wil 
jij slanker de zomer in, kennis-
maken en meer informatie? Kom 

dan zaterdag 7 april tussen 09.00 
en 14.00 uur naar de open dag. 
Komt deze dag niet gelegen? Be-
zoek dan de website voor alle in-
formatie of om je meteen op te 
geven. Zie ook de advertentie el-
ders in deze krant.

Amicitia naar Waalwijk
Regio - Op zondag 15 april reist 
c.o.v. Amicitia naar Waalwijk af, en 

zingt daar op uitnodiging van de 
vrienden St. Jan de Doper, psalm 
150  van César Franck, Cantique 
de Jean Racine en het Requiem 
beiden van Fauré, met twee solis-
ten en begeleiding op het orgel. 
Het is niet de eerste keer dat Ami-
citia deze werken zingt. De eer-
ste uitvoering was in 1985. En on-
langs in 2015 in de Madeleine te 
Parijs, wat een ongekend succes 
was. Dit alles onder de bezielen-
de leiding van Toon de Graaf.

Meld je aan voor Amstel Korendag 
Regio - Wil jouw koor de gelegen-
heid krijgen om op te treden op 
een A-locatie? Dat kan op 7 okto-
ber 2018 bij de derde editie van de 
Amstel Korendag! Na inmiddels 2 
succesvolle edities, maakt orga-
nisator The Amstel Gospel Choir 
zich weer op voor dit fantastische 
korenfestival. De deuren van P60, 
poppodium in het drukke Stads-

hart van Amstelveen, gaan open 
voor bruisende optredens van 
misschien wel jouw koor. De lo-
catie zal zeker helpen jullie optre-
den tot een groot succes te ma-
ken. Wij bieden een super podi-
um, goede belichting, prachtig 
geluid en natuurlijk….. enthou-
siast publiek! Alle soorten ko-
ren zijn welkom, zodat 7 oktober 

in het kader staat van stampen-
de ritmes, close harmonies, pop-
songs, klassieke zang, wereldmu-
ziek, gospel en wat al niet meer. Je 
kunt jullie koor vanaf nu inschrij-
ven voor deze dag. Ga naar www.
amstelkorendag.nl en schrijf je in. 
Zorg ervoor dat je op tijd bent, 
want er is nog plaats voor een be-
perkt aantal koren.

IVN Vogelexcursie in de Eempolder
Regio - Op zaterdag 7 april organi-
seert de vogelwerkgroep van IVN 
De Ronde Venen en Uithoorn een 
mooie weidevogelexcursie in de 
Eempolder. Dit fraaie weideland-
schap en tevens  natuurgebied 
bestaat uit natte graslanden, bre-
de sloten met slikplaten, meertjes 
achter de dijk, ontstaan door ou-
de dijkdoorbraken. Verharde pa-
den en wegen lopen door het ge-
bied, waar vanaf je de vogels uit-
stekend kunt waarnemen. De pol-
der wordt beheer door Natuurmo-
numenten en is extra geschikt ge-

maakt voor weidevogels die hier 
graag komen broeden. De winter-
gasten zijn mogelijk reeds vertrok-
ken, maar aanwezig zijn nog de 
grote Zilverreiger, Canadese Gan-
zen en Zwanen.

Zomergasten
De zomergasten zijn al aangeko-
men. Zoals de grutto, de kievit, de 
scholekster, de tureluur en moge-
lijk de graspieper. Ook komen er 
vele soorten eenden voor in dit 
gebied. Verrassingen zijn altijd 
mogelijk. Deze  excursie is gratis, 

aanmelden is niet nodig. We ver-
trekken om 8.30 uur van de par-
keerplaats bij de Nieuwe Begraaf-
plaats aan de Ir. Enschedeweg in 
Wilnis. We verwachten rond 12.30 
uur weer terug te zijn. Per auto 
meerijden is mogelijk. Trek water-
dichte schoenen of laarzen aan, 
warme kleding is aan bevelen en 
neem een verrekijker, uw vogel-
gids en iets te drinken mee.  Er 
gaan telescopen mee waardoor 
ook meegekeken kan worden.  In-
fo en excursieleider Ton Koeken-
bier, telefoon 06-57542288

Open dag bij NZURI PLAZA 
Regio - Op zaterdag 7 april tus-
sen 09.00 en 14.00 uur is het weer 
tijd voor de Open Dag bij NZURI 
Plaza. Deze editie is ook nog eens 
een hele speciale, want wij vie-
ren het 5-jarig bestaan van NZU-
RI Schoonheidssalon! Voor deze 
feestelijke aangelegenheid heb-
ben we verschillende behande-
lingen die je die dag GRATIS kunt 
ondergaan. Je kunt kosteloos de 
wenkbrauwen laten epileren, 
waxen of threaden. Als ze mooi 
in model zitten, of als je van je-
zelf al een mooi model hebt kun 
je door naar de Brow-Bar om met 
de producten van Mrs. Highbrow 
je wenkbrauwen nóg spreken-
der te laten maken door een pro-
fessionele wenkbrauwspecialis-
te. Daarnaast kun je deze dag te-
recht bij een specialiste van han-
nah. Altijd al benieuwd geweest 
naar de conditie van jouw huid? 
Te droog, te vet, last van pukkel-
tjes of acne? Kom dan langs! Wie 
weet kun je straks met kleine aan-

passingen jouw huid verbete-
ren. Voor iedereen die zijn of haar 
huid laat meten is er een present-
je speciaal van hannah. Dat is nog 
niet alles, voor iedereen die tij-
dens de Open Dag een hannah 
basic behandeling inboekt en be-
taalt hebben we een mooie jubi-
leumkorting, namelijk 60 minu-
ten voor €40,- ipv €60,-!! Tot slot 
is er ook nog stapelkorting op al-
le hannah producten. 1 product 
5%, op 2 producten 10% en op 
3 of meer producten maar liefst 
15% korting! Bij SunCare kan ie-
dereen op deze dag zonnen voor 
€5,- (max. 20 minuten) op elke 
bank + een gratis crème. Bij Slim-
ness kan iedereen zich weer gra-
tis komen wegen en meten. Ook 
de mogelijkheid om je op te ge-
ven: afvallen in groepsverband - 
start 18 april, individueel en sa-
men. Alleen informatie opvragen 
kan natuurlijk ook. NZURI PLA-
ZA | Bozenhoven 19a | Mijdrecht 
| www.nzuriplaza.nl.

Schilderen met kleur en 
passie
Regio - In het weekend van 14 en 
15 april a.s. exposeren de leerlin-
gen van Lidy Tijssen voor de 5e 
maal in Art- Galerie Boven ver-
wachting. Ieder jaar komen er 
meer bezoekers bij deze exposi-
tie die de verscheidenheid van de 
werken waarderen. Diverse stijlen 
worden geëxposeerd, abstract 
met en zonder materie en figu-
ratief met dieren, landschappen, 
bloemen en diverse andere on-
derwerpen. Ook experimenteren 
zij met nieuwe spannende materi-
alen. De Galerie gevestigd aan de 
Herenweg 298a in Wilnis is beide 
dagen van 13.00 tot 17.00 uur ge-

opend. Lidy Tijssen is als docent 
verbonden aan de Stichting Pa-
raplu voor de woensdag en don-
derdagmiddag van oktober t/m 
maart. Tijdens dit zelfde weekend 
is de benedenverdieping open-
gesteld voor een deel uit de col-
lectie van deze Aalsmeerder kun-
stenaar. Chris schildert nog dage-
lijks en zijn werken zijn zeer ver-
dienstelijk en herkenbaar. Zijn ei-
gen stijl bestaat uit vrolijk kleur-
gebruik en zijn losse vlotte pen-
seelvoering. De getoonde wer-
ken bestaan uit impressionisti-
sche landschappen en stillevens.

Evolution of Boxing 
presenteert the Final Edition
Regio - Het was in 2014 in Vinke-
veen, toen nog in de Boei waar 
Mitchel en Steve Suppan hun 
eerste Boxgala The Evolution of 
Boxing organiseerden. The Evolu-
tion of Boxing II, III en IV volgden 
in de jaren daarop en groeide uit 
naar een toonaangevend evene-
ment in de bokswereld. Parallel 
aan dit succes ontwikkelde Ste-
ve’s boks carrière zich stormach-
tig. Hij werd professional bokser 
en voor eigen publiek won hij in 
een spetterend gevecht het UBO 
jeugd wereldkampioenschap 
in de super light weight klasse. 

Ook met de Personal Training en 
Boxing studio Gym Suppan ging 
het voortvarend. Gestart in 2014 
in een kleine loods met 10 leden 
is het uitgegroeid tot 2 grote stu-
dio’s op de Voorbancken in Vin-
keveen en biedt het ruimte voor 
inmiddels 369 leden met diver-
se trainingsmogelijkheden zo-
als boxlessen, personal training, 
circuit training, kids en jeugd-
boxen, 30+ boxen, kickboxen en 
fitheidstraining gericht op afval-
len en atletisch lichaamsopbouw. 
Mitchel en Steve Suppan heb-
ben daarmee iets unieks neerge-

zet in en voor de gemeente Ron-
de Venen en op zaterdag 14 april 
volgt The evolution of Boxing Fi-
nal Edition. Het is tevens Steve’s 
afscheid als prof bokser. Hij stond 
namelijk voor een lastige keu-
ze. Om de volgende stap in zijn 
bokscarrière te maken zou een 
vertrek naar Engeland of Ameri-
ca noodzakelijk zijn. 

Talentvol
Een riskant avontuur waarbij Ste-
ve zich niet meer zou kunnen ver-
binden aan de Gym. Het zou ook 
een stap zijn waarvan de afloop 
niet te voorspellen valt. “Talent-
vol en hij heeft het in zich vertelt 
Mitchel, maar het verloop hangt 
van zoveel geluksfactoren. Een 
lucratief boks contract dat wel, 
maar het kan zo over zijn. Blessu-
res en reële  gezondheidsrisico’s 
liggen op de loer”. De broers kie-
zen daarom voor het gezamenlijk 
voortzetten van hun bedrijf en 
sluiten de bokscarrière van Steve 
af op 14 april. Hij treed dan aan 
tegen de sterke Duits Turkse te-
genstander Bakhtiyar Isgandar-
zada.

Er werd bewust voor een gevaar-
lijke tegenstander gekozen want 
Steve wil nog één keer met zijn 
explosieve stijl een spectaculair 
boksgevecht aangaan en zich re-
vancheren voor zijn verliespartij 
in 2017. Het was in de Oekraine 
vertelt Mitchel. We kregen met 
nog 2 weken te gaan een te aan-

trekkelijk bod om af te slaan maar 
we hadden slechts 2 weken voor-
bereidingstijd. Een autoreis van 
2 ½ dag met 5 uur vertraging bij 
de grens, bij aankomst 3,5 kg on-
der zijn gewicht en tamelijk over-
vermoeid maakte de kans op een 
succesvolle afloop klein. Deson-
danks hield hij zich goed staan-
de en was hij zelfs de bovenlig-
gende partij in de eerste 2 ron-
den maar in de 5e  ronde was de 
kracht uit de benen. De dekking 
ging omlaag en het was gebeurd.

Voorbereiding
We hebben er veel van geleerd 
beseft Mitchel en het zal ons niet 
nogmaals overkomen. Momen-
teel is Steve in een 12 weken du-
rende voorbereiding, het vraagt 
veel van hem, de druk is er, maar 
hij zal afgetraind de ring in stap-
pen en alles doen om glans te 
geven aan zijn laatste partij. Het 
boksgala kent een aantrekke-
lijk deelnemers veld. Nick Post-
ma uit Vinkeveen zal zijn profde-
buut maken, het 21 jarige topta-
lent Serginio Kanters van Mike’s 
Gym en Nick serenity zullen in 
de ring verschijnen en Edwin 
Hansma zijn allereerste gevecht 
aangaan in de veteranen klas-
se. 14 bokspartijen waaronder 
3 profgevechten zijn 14 april te 
zien. Het evenement is verplaatst 
naar Sporthal de Phoenix aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht, de hal 
die voor dit top evenement in 
betere mogelijkheden kan voor-

zien. De deuren gaan open om 
18.00 uur en het begint om 19.00 
uur. Tickets zijn voor € 25,- in de 
voorverkoop te krijgen bij Gym 
Suppan of voor € 30 aan de deur 
bij de Phoenix hal. Het zal op-
nieuw een bijzonder spectaculai-
re avond worden, een echte aan-
rader voor sport en entertain-
ment liefhebbers, een gala op z’n 
Amerkaans met veel show. Gast-
heer en zanger Ray Martin leidt 
het publiek door het gala en alles 

is aanwezig. DJ’s binnen en bui-
ten, Erik van Holland en DM Bro-
thers, licht, geluid, ringgirls, gast-
vrouwen, gastheren, eten, drin-
ken en na afloop een after par-
ty in club Roekz in Vinkeveen. 
De dresscode voor de avond is 
feestelijk chique en op de websi-
te gymsuppan.com is alle 0 voor 
kaarten en VIPtafels is alle infor-
matie te verkrijgen op de website 
van gymsuppan.com. Foto: spor-
tinbeeld.com





Eind 2015 vertelde je dat je met 
dezelfde gedeelde uitgangspun-
ten van de overige CDA leden 
van de fractie, tot andere con-
clusies kwam. Dat ging wringen, 
en leidde tot het besluit zelfstan-
dig verder te gaan. Als lid van de 
landelijke VNG-commissie “Ruim-
te en Wonen” en als planningsad-
viseur bij de gemeente Utrecht 
nam je kennis mee naar huis en 
deelde je jouw kennis met ande-
ren. Misschien komt jouw aan-
dacht voor een duurzame toe-
komst ook voort uit je privé si-
tuatie: met Jessica hebben jullie 
tijdens jouw raadsperioden drie 
kinderen gekregen: Liz, Elle en 
Owen. Wij gunnen hun een va-
der die wat meer tijd krijgt, maar 
gunnen jou ook weer een nieuwe 
invulling waar je je kwaliteiten in 
kwijt kunt. 
Cees Houmes

Jij zit al jaren in de raad. Als ik het 
goed heb vanaf 2002, dat wil zeg-
gen vier raadsperioden. Tussen 
2006 en 2010 ben je tevens vi-
ce-voorzitter van de gemeente-
raad geweest. Vanaf 1981 ben 
je actief bij D66 in De Ronde Ve-

nen en ook vóórdat 
je in 2002 in de raad 
kwam was je actief 
als bestuurslid van 
D66 en fractie assi-
stent. In 1994 werd 
je al fractie assistent, 
toen in de commis-
sie Financiën, Eco-
nomische Zaken en 
Onderwijs. Op 4 april 
2002 kwam je in de 
raad voor “de combi-
natie”, waar D66 on-
derdeel van het uit-
maakte. Het was de-
zelfde raadsverga-
dering waarin An-
dré Hazes werd ge-

installeerd. Jij hebt 
het langer volghou-
den. Daardoor heb 
je een schat aan er-
varing opgebouwd, 
en was in die zin ook 
regelmatig de leven-
de encyclopedie van 
onze raadsgeschie-
denis. Dat was mooi, 
daar is dankbaar ge-
bruik van gemaakt, 
maar het was niet ál-
tijd makkelijk. Want 
niet iedereen zat al-

tijd te wachten op de context 
vanuit het verleden.
Met je partij heb je pieken be-
reikt, maar soms een diep dal ge-
zien. In dat alles heb jij je altijd 
staande gehouden. Je liet je door 
niemand van de wijs brengen, 
ook niet door mij als voorzitter 
van de raad. Als jij iets belangrijk 
vond, dan was het ook belangrijk 
om daar de aandacht voor te krij-
gen. 
Ik kan me niet anders voorstel-
len dat jij als politiek dier de poli-
tiek zal blijven volgen. Ongetwij-
feld horen we nog van je. Voor 
nu enorm bedankt en een mooie 
tijd.”, aldus Maarten Divendaal
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Gemeente De Ronde Venen neemt afscheid
van negen raadsleden

De Ronde Venen – Woensdag-
avond werd in een bijzondere 
raadsvergadering  afscheid geno-
men van negen raadsleden.  Bur-
gemeester Maarten Divendaal 
deed dit door alle afscheidne-
mers persoonlijk toe te spreken: 
“Vanavond is het definitieve af-
scheid van de bestuursperiode 
2014 – 2018.
Van de huidige gemeenteraad 
zullen 18 personen weer deel uit 
gaan maken van de nieuwe ge-
meenteraad. Dat betekent dat 
voor 9 personen het afscheid 
wordt genomen. Voor sommigen 
is dat een eigen keuze, die reeds 
gemaakt is vóórdat de verkiezin-
gen plaatsvonden. Voor anderen 
is het de consequentie van de 
verkiezingsuitslag. 

Terugblik
Eerst wil ik u meenemen in een 
korte terugblik over de afgelopen 
vier jaar. Wanneer je vier jaar met 
elkaar intensief samenwerkt in de 
gemeenteraad, dan maak je ook 
heel wat mee. Hoogtepunten en 
dieptepunten. In politiek opzicht 
kan het hoogtepunt voor de één 
het dieptepunt van de ander zijn. 
In persoonlijk op-
zicht ligt dat anders. 
De gemeenteraad 
is in zekere zin één 
grote familie. U kent 
ze wel: het jolige 
nee�e, de ambitieu-
ze dochter, de wijze 
oom, of de eigenwij-
ze tante. Of anders-
om natuurlijk: de ei-
genwijze oom en de 
wijze tante. Ik moet 
oppassen: zo’n ver-
gelijking wordt na-
melijk al gauw rolpa-
tronen bevestigend 
en is in deze zin ook 
niet bepaald gen-

derneutraal. Voor ik 
het weet gaat u al-
lemaal speculeren 
over welke personen 
ik zou kunnen be-
doelen. Als burger-
vader die ook voor-
zitter van uw raad is, 
kan ik er mijn han-
den vol aan hebben.

Met elkaar
Belangrijkere con-
statering met de ver-
gelijking over één 
grote familie, vind ik dat je elkaar 
niet voor het uitkiezen hebt. Je 
moet het doen met elkaar. Soms 
is dat fantastisch en inspirerend, 
maar soms ook knap lastig en 
frustrerend.
In persoonlijk opzicht houdt dit 
ook in dat je elkaars lief en leed 
deelt. 
En soms komt dat heel dichtbij in 
de raad zelf. 
Geschokt waren wij door het 
overlijden van onze collega Mir-
jam Verbruggen. Zij overleed 
morgen precies twee jaar gele-
den, op 29 maart 2016.. 
Ook in de directe omgeving van 
individuele raadsleden zijn per-
soonlijke verdrietige momenten 
geweest, met name het overlij-
den van ouders of oud-collega’s. 

Mooie momenten
Gelukkig hebben we ook de 
mooie momenten kunnen delen 
met elkaar. Dan ging het bijvoor-
beeld om de beschuit met muis-
jes. Jonathan van Diemen die in 
deze periode maar liefst twee 

keer vader is geworden; en Yvon-
ne Welter, die in september 2017 
de raad heeft verlaten en twee 
jaar eerder een zoontje had ge-
kregen.En dan is het nu wachten 
op Kiki Hagen, die binnen niet 
al te lange tijd moeder hoopt te 
worden. Ik noemde al even het 
vertrek van Yvonne Welter. 
Ook in de grote familie die we 
als raad zijn, raken mensen uit 
beeld of kan het voorkomen dat 
er mensen vreemd gaan.Yvonne 
Welter en Frans Lugtmeijer verlie-
ten om verschillende persoonlij-
ke redenen de VVD-fractie voor-
tijdig. Op de vacatures die ont-
stonden zijn 28 september 2017 
Janny Rosendaal en Rob Evers 
benoemd. Het was een hectische 
periode, want rond die tijd gaven 
ook de VVD-leden Yvonne van 
den Heerik en Maarten van der 
Greft aan de VVD-fractie te gaan 
verlaten. Zij sloten zich aan bij de 
fractie Ronde Venen Belang, waar 
zij van harte welkom werden ge-
heten. Eerder al, op 30 november 
2015 is Jonathan van Diemen als 
zelfstandige lijst in de raad verder 
gegaan, nadat hij de CDA-fractie 
had verlaten.

Coalitie
Met elkaar hebben we ook een 
coalitiewisseling meegemaakt. 
CDA en Ronde Venen Belang ble-
ven de continue factor in de co-
alitie, PvdA/GL/Lokaal Sociaal en 
CU/SGP verlieten de coalitie en 
de VVD zorgde dat er weer een 
meerderheid was. Bijzonder heb 
ik altijd gevonden dat het er – ze-
ker in de beeldvorming – soms 
scherp aan toe ging als het ging 
om het onderscheid tussen ‘de 
coalitie’ en ‘de oppositie’, terwijl 
dat in de praktijk volgens mij reu-
ze meeviel. Natuurlijk kwam het 
voor dat de coalitiepartijen druk 
in de weer waren de gelederen te 
sluiten, maar op tal van momen-
ten liep de besluitvorming en dus 
de samenstelling van de voor- en 
tegenstanders dwars tussen de 
coalitie en oppositie heen. En 
soms zelfs dwars binnen de af-
zonderlijke partijen
En wanneer het weleens hoog op 
liep, was er altijd weer het mo-
ment om de gemoederen tot be-
daren te brengen. 

Janny Roosendaal VVD

je bent niet zo lang lid van deze 
raad geweest; je bent op 28 sep-
tember 2017 benoemd in de va-
cature van Frans Lugtmeijer.
Je was nieuw in de raad, maar 
toch ook wel een beetje een ou-
de rot. De politiek heb je jaren-
lang van zeer nabij meegemaakt, 
en jou kennende geloof ik met-
een het gezegde: achter elke 
man in de politiek, staat een ster-
ke vrouw. 
Ik durf niet te zeggen dat we je 
niet meer zien de komende peri-
ode; ieder weldenkend mens zal 
zeggen met plek 19 op de lijst 
van de afgelopen verkiezingen 
zien we je niet terugkeren. Maar 
bij de VVD weet je het nooit; daar-
om: hartelijk dank en graag tot 
ziens!

Paul Hageman RVB

Bij jou kom ik bij de eerste van 
de drie vertrekkende gemeente-
raadsleden van Ronde Venen Be-
lang. Na het overlijden van Mir-
jam in maart 2016, is uit respect 
voor Mirjam in april haar stoel 

leeg gelaten. In de raad van 1 juni 
2016 ben jij benoemd tot raads-
lid. 
Paul jij hebt een veelzijdige ach-
tergrond. Actief binnen de ge-
meente sinds medio 2013 als 
voorzitter van de Stichting Dorps-
huis Wilnis, als ‘commissaris’ ge-
bouw verantwoordelijk voor het 
onderhoud van de Willisstee, 
waar een sporthal, vergaderlo-
kalen, culturele zaal, café, buurt-
kamer, kinderdagverblijf en bibli-
otheek zijn gevestigd.Met jouw 
veelzijdige achtergrond ontmoet 
je veel mensen en heb je daar-
door in de raad een echte volks-
vertegenwoordiger kunnen zijn

Kees Klein RVB

Sinds maart 2014, dus sinds de 
vorige verkiezingen zit je in de 
gemeenteraad voor de fractie 
van Ronde Venen Belang. Aan het 
begin van de raadsperiode was jij 
de vertegenwoordiger van bui-
ten Vinkeveen. Je was zeer au-
thentiek, hetgeen betekende dat 

je je eigen mening erop nahield, 
die je goed kon uitleggen, waar-
door het mogelijk was dat jij soms 
afwijkende standpunten innam. 
Je hebt ervaren dat het raads-
werk niet altijd leuk is, zeker niet 
wanneer een persoonlijke kwes-
tie publicitair ten onrechte onder 
het vergrootglas komt te liggen 
omdat je raadslid bent. Ik heb res-
pect voor je hoe je hiermee bent 
omgegaan. Het raadswerk en 
het algemeen belang heb je al-
tijd vooropgesteld. Je had graag 
nog willen doorgaan als raadslid, 
maar bent ‘gepasseerd’ door de 
eerste vrouw op jullie lijst. Wel-
licht komt die kans om door te 
gaan later nog. In die tussentijd 
blijf je ongetwijfeld actief binnen 
de gemeente, zoals bijvoorbeeld 
als zogenoemd budgetbegelei-
dingsmaatje bij Tympaan de Baat. 
Voor nu wil ik je hartelijk danken.

Robert Seissener

Sinds november 2013 heb je (als 
opvolging van Emiel Hoogendijk) 
in de gemeenteraad gezeten. 
Jouw actie ´wees wijs, stem op 
seis´, heeft je de komende perio-

de (nog) niet in de gemeenteraad 
gebracht. Wij hebben je voor-
al leren kennen als de financiële 
man van het CDA. Met een zake-
lijk instinct en een ondernemen-
de geest heb je ook je raadswerk 
inhoud gegeven. In je privéleven 
heb je de afgelopen jaren stap-
pen gezet met nieuwe bedrijven.
Mensen die hun BBQ kwalitatief 
op een hoger niveau willen bren-
gen, moeten bij jou zijn: Hima-
laya zout, specerijen, maar ook 
voor kruidenmengsels, rook sma-
ken en sauzen.
Jouw zorgvuldige aanpak in je 
ondernemingen is ook terug te 
vinden in je raadswerk. Analyse-
rend, keuzes maken en daar con-
sequent in zijn. Het raadswerk en 
daarmee de gemeente op een 
hoger niveau willen brengen. Dat 
was jouw houding. Voor nu neem 
je afscheid van de raad.. Maar je 
blijft actief in de regio, als lid van 
de ledenraad van Rabo Rijn en 
Veenstromen. 

Ton van Sligtenhorst

De teleurstelling was groot toen 
diep in de nacht van 21 op 22 
maart bleek dat de CU/SGP geen 
twee zetels behaalde.
Sinds maart 2014 zit jij in de ge-
meenteraad. In het begin was 
Wim de zichtbare coach die je 
wegwijs maakte in het raadswerk 
en de enorme hoeveelheid infor-
matie die op je afkomt. Maar door 
jouw eigen plek in de commissies 
Ruimtelijke zaken en Publieke 
Werken, heb je je al snel ontwik-
keld tot een specialist in de wat 
‘hardere materie’ van de onder-
werpen waar de raad overgaat. 
Maar juist daar heb jij elke keer la-
ten zien, dat het niet om stenen, 
water of asfalt op zich gaat, maar 
juist ook hier om de mensen. Het 
is daarom niet alleen voor de CU/
SGP, maar voor de hele gemeen-
teraad en de inwoners van De 
Ronde Venen super dat jij actief 
wordt als fractie assistent. 

Leonie Minnee,

Jammer dat we na vier jaar weer 
afscheid moeten nemen van de 
rising star van Lijst8 Kernen. Jam-
mer, omdat – zo vind ik – jij het 

voorbeeld bent van iemand voor 
wie 4 jaar raadslidmaatschap ei-
genlijk tekort is. Je begon, nota 
bene als lijsttrekker, redelijk on-
ervaren en onbevangen aan je 
raadswerk. Die onervarenheid 
heb je gauw overboord gegooid, 
maar je onbevangenheid heb je 
weten te behouden. Dat maakte 
je tot een raadslid dat origineel 
en zonder vooringenomenheid 
uit de hoek kon komen.  Fijn dat 
je met al je opgedane kennis de 
komende jaren nog meer kan be-
tekenen voor onze inwoners met 
wie je werkt bij het Servicepunt.

Jonathan van Diemen

Van de raadsleden die afscheid 
nemen, ben jij het raadslid dat 
in januari 2011 in de gemeente-
raad werd gekozen bij de nieu-
we gemeente De Ronde Venen. 
Je stond op plek vijf van de kies-
lijst van het CDA. In de raad was 
niet echt zichtbaar dat je mis-
schien wel een beetje het buiten-
beentje van de CDA-fractie was. 





12 4 april 2018

Sans Rancune schudt 
het bed op
Regio - Was het vorige week  over-
wegend  Kleine contractjes, Grote 
verschillen, heden zijn de kaar-
ten weer als vanouds geschud.  En 
hoe.  Niet alleen de kaarten, ook 
de ranglijst is ondersteboven.  Op 
de eerste na zakt de gehele lin-
kerhelft terug tot het rechterrijtje, 
zoals dat in het voetbal wel ge-
noemd wordt.  De hele onderste 
helft weet wel iets goed te maken, 
maar één paar speelt de sterren 
van de hemel.  Met 69,17% vagen 
Greet en Lijnie het hele uitspansel 
weg, de anderen in vertwijfeling 
achterlatend.  Sterke staaltjes van 
hun kunnen zijn een unieke 6 Rui-
ten, en een ongelooflijke 5 Ruiten, 
ten teken dat ze de lage kleuren 
niet versmaden.  Gerard stijgt nog 
tot grote hoogte met een geïnspi-
reerd doublet op 1 SA, maar in de 

uitslag zet het niet veel zoden aan 
de dijk.  Tweede worden Gerda en 
Jo met een nog altijd respectabe-
le 61,25%. Ook in de B-lijn grote 
verschuivingen.  De nummer één 
van vorige week duikelt naar vijf, 
en de nummers twee tot en met 
vier blijven ver onder de 50%.  
Eerste worden Tini en Bernadet-
te  met 62,50%, gevolgd door Tom 
en Nel met 57,92%, die slechte 
herinneringen overhouden aan 
twee doubletten.  Ze dubbelen 
een 3 Harten, die gemaakt hen 
−730 oplevert, en gaan zelf down 
in 5 Schoppen voor −800.  Wie 
zo goed scoort op de overige 22 
spellen kan wel een stootje velen.
Voor nadere informatie over spe-
len bij Sans Rancune neemt U 
contact op met Lijnie Timmer, 
(0297)561126.

Wim en Pie Samsom-van 
der Vliet 60 jaar getrouwd
Vinkeveen - Het kan niet op in De 
Ronde Venen met langjarige ju-
weeltjes van huwelijken. Dit keer 
zijn het Wim en zijn wederhelft 
Pie Samsom-van der Vliet aan de 
Herenweg in Vinkeveen die hun 
diamanten huwelijk beleefden 
op zondag 25 maart jl. Het tradi-
tionele feestje wat bij zo’n jubile-
um hoort, werd in kleine kring op 
zaterdag 24 maart gevierd. Wim 
en Pie hebben al een gezegende 
leeftijd bereikt en zijn nog steeds 
gelukkig met elkaar, ook al treden 
er wat ouderdomsverschijnselen 
op. Zo maakt Wim regelmatig ge-
bruik van de dagopvang in Ma-
ria-Oord, maar is verder gewoon 
thuis. “Dat alles mag de pret niet 
drukken,” laat Pie weten. “We heb-
ben elkaar, we wonen mooi rus-
tig met prachtige natuur om ons 
heen en we hebben onze doch-
ter en de kleinkinderen van wie 
we volop genieten.” Wim en Pie 
zijn geboren en getogen in Vin-
keveen. Wim was er eerder dan 
Pie; hij kwam ter wereld op 27 
september 1930. Pie zag bijna 
vijf jaar later het levenslicht, na-
melijk op 2 september 1935. Ze 
trouwden in Vinkeveen voor de 
wet op 25 maart 1958 en diezelf-
de dag voor de Nederlands Her-
vormde kerk. Het huwelijk werd 
slechts bekroond met één kind, 
een dochter, wat door het echt-
paar toen als een wonder werd 
ervaren. Dochterlief heeft ech-
ter in haar huwelijk gezorgd voor 
meerdere nakomelingen, waar-
door haar ouders het opgroei-
en van vijf kleinkinderen kunnen 
meemaken zolang het hun gege-
ven is.

Samen gelukkig
Traditionele vraag is altijd hoe zij 
elkaar in het leven hebben ont-
moet. “Dat kan ik je gauw zeggen. 
Wim moest in militaire dienst 
maar er was een kans dat hij naar 
Nederlands-Indië zou worden 
gestuurd. Daar had hij helemaal 
geen zin in. Dus verkaste hij naar 
familie in Canada. Hij heeft er van-
af z’n 18e tot 25e jaar gewoond. 
Toen kwam de dag dat hij over 
kwam voor het bijwonen van de 
bruiloft van zijn broer op Donker-
eind. Ik was de vriendin van zijn 
zuster en wij waren er allebei ook. 
Op die dag hebben we elkaar 
ontmoet en zijn toen een stelle-
tje geworden zoals dat heet,” her-

innert Pie zich nog duidelijk. “Na 
een paar jaar verkering zijn we in 
1958 in het huwelijksbootje ge-
stapt. Omdat we niet economisch 
gebonden waren in Vinkeveen 
kwamen we in Amsterdam in de 
Jordaan terecht. Daar hebben we 
achttien jaar lang een goed lo-
pende melkzaak annex kruide-
nierswinkel gerund. De opkomst 
van de grote supermarkten gooi-
de roet in het eten. Reden waar-
om Wim naar iets anders ging uit-
kijken en terecht kwam bij een 
hovenier in Abcoude. Dat is na-
tuurlijk iets heel anders dan het 
werken in een winkel. Hoe dan 
ook, dat heeft hij 13 jaar volge-
houden. Op z’n 59e jaar mocht hij 
met de vut. Dat kon toen nog. In 
1968 kregen wij deze woning in 
bezit. Maar die mocht je alleen als 
recreatiewoning gebruiken. Van-
daar dat wij toen naar Amster-
dam zijn gegaan. In 1975 konden 
wij er wel gewoon in wonen en 
dat doen we nu nog steeds. Het 
huis dateert oorspronkelijk van 
1876 en is niet onderheid! Het ligt 
lager dan de grond erom heen en 
als het heel hard regent staat de 
keuken blank…. We hebben er al 
een bod op gehad van iemand. 
Je wil niet weten hoeveel….maar 
dat hebben we op voorhand af-
gewezen. Wij zijn hier samen ge-
lukkig en willen er zo lang moge-
lijk blijven wonen.” Aldus Pie die 
helder en goed van de tongriem 
is gesneden en zegt tot op he-
den een prachtig leven met haar 
Wim te hebben gehad, waarvoor 
zij dankbaar is. Pie wijst op de fe-
licitatiebrief van de Koning en die 
van de Commissaris van de Ko-
ning in de provincie Utrecht, 

Ook kreeg het echtpaar een fraai 
bloemstukje van de gemeente 
thuis bezorgd. Burgemeester Di-
vendal kwam op bezoek om het 
echtpaar persoonlijk te feliciteren 
en nam als cadeautje het mooie 
fotoboek van Maarten Koch ‘Wol-
ken Wild Water’ mee. De altijd be-
langstellende en gezellige burge-
meester onderhield zich gerui-
me tijd met het echtpaar dat zich 
daarover vreugdevol uitliet. De 
redactie van deze krant sluit zich 
graag aan bij alle felicitaties en 
wenst op haar beurt het echtpaar 
nog vele aangename jaren met 
elkaar in een stabiele gezondheid 
toe. Het ga u beiden goed!

Winkelcentrum de Lindeboom
Kinderen en hun ouders 
genoten van de Paassfeer
Mijdrecht – In winkelcentrum 
de Lindeboom was het voor jong 
en oud ,  goed toeven als je van 
paas-knutselen en chocolade ei-
tjes houd. Onder begeleiding 
konden kinderen, maar als ze zin 
hadden, ook papa, mama of oma 
of opa een leuke paashaas in el-
kaar knutselen. Ook werden de 
bezoekers welkom geheten door 
Meet en Greet Haas en Kuiken die 
overheerlijke paaseitjes uitdeel-
den. Kortom het was weer erg ge-
zellig in winkelcentrum de Linde-
boom
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Hertha JO15-1 bekert verder
Vinkeveen – Na de bekerwinst 
op Victoria in de avond van 21 
februari 2018 (zie foto) stond op 
Paaszaterdag, Legmeervogels op 
het programma. De Vinkeveense 
voetbalmannen uitkomend in de 
eerste klasse, hebben inmiddels 
hun zinnen gezet op de KNVB-be-
ker. Hertha opende vandaag de 
score.
De eerste goal was van Michel 

Passet. Uit een fraai opgezette 
aanval via Daan, Tibor en Sem. 
0-1. Nog voor ruste prikte Leg-
meervogels tegen. 1-1 en tevens 
ruststand. De tweede helft zet-
te Hertha, de Vogels met de rug 
(en vleugels) tegen de muur. En 
dat resulteerde al snel in twee 
doelpunten. De eerste was van 
Sem Werneke. 1-2. De tweede 
was van Yanick Sumajow die er 

Veenland ploegen 
regiokampioen
De Ronde Venen – Zaterdag jl 
werd in Leersum de finale mini 
drie en vierkamp gehouden. Voor 
Veenland hadden zich maar liefst 
8 ploegen geplaatst. 3 jongens 
groepen en 5 meisjes groepen. 
‘s Morgens  mochten de jongens 
en de jongste meisjes groep hun 
wedstrijd turnen.
Veenland 2 begon hier en daar 
werden er foutjes gemaakt maar 
ze lieten een keurige oefening 
zien. Ze behaalde de  tweede 
plaats. Daarna Veenland 5 bij de 
meisjes. Zij turnden in de jongste 
categorie. Het was best spannend 
en dat was bij sommige te mer-
ken maar met mooie oefeningen 
op brug , vloer en balk eindigde 
ze op de negende plaats.
In de ronde daarna turnden Veen-
land 1 en 3 hun wedstrijd. De-
ze groepen turnden de vierkamp 
en dat betekend dat ze ook de 
sprong doen. Ze turnden op alle 
toestellen prima oefeningen en 
Veenland 3 werd bij de jeugd/ju-
nioren/senioren eerste  en Veen-
land 1 werd tweede 

Invallen
Na de pauze mochten de turn-
sters van Veenland 8 hun oefe-
ningen turnen. Op de voorron-
de mag je met 1 turnster min-
der meedoen maar met de finale 
moet je 6 turnsters in een ploeg 
hebben.  Gelukkig wilde Charlot-
te meedoen vandaag zodat de-
ze ploeg weer compleet was. Ze 

turnden voortreffelijk en dit werd 
beloond met een mooie gouden 
medaille.  Ook in Veenland 4 wa-
ren er wisselingen omdat som-
mige met het paasweekend weg 
waren en hier wilde Juliette en 
Linde gelukkig invallen.  Op de 
vloer ging het niet helemaal goed 
maar gelukkig op de andere toe-
stellen ging het prima. Zij werden 
vijfde 
In ronde 6 de beurt aan Veenland 
7 en ook hier een invaller Eloi-
se. Zij mocht nu mee turnen met 
de oudere categorie en dat was 
best spannend. Helaas ging het 
op balk met Malak niet helemaal 
goed , zij blesseerde haar enkel. 
Maar ze zette door op vloer en 
kon gelukkig de wedstrijd uit tur-
nen. Toch nog een achtste plaats 
voor deze turnsters. 

Wisselingen
In de allerlaatste ronde mocht 
Veenland 9 turnen. Ook hier een 
aantal wisselingen. Eva en Ro-
sanne konden helaas niet mee-
doen die werden vervangen door 
Samantha en Sofie. Ook deze 
ploeg kampten met een blessu-
re, Samantha had een ongelukje 
gehad met de scooter en begon 
met een pijnlijke knie.
Als eerste sprong er werden 
mooie hoge sprongen gemaakt 
op de trampoline en ook bij de 
brug en vloer mooie oefeningen.  
Helaas ging het ook bij Sofie op 
de balk mis zij stapte verkeerd 

Kanovereniging DRV 
organiseert toertocht
De Ronde Venen - Zondag 8 april 
organiseert KVDRV een toertocht 
over de Vinkeveense plassen. Het 
is de traditionele tocht naar Bon. 
Voor de leden van de club is het 
de eerste tocht na de winter. De 
openingstocht is de opening van 
het seizoen en de start van het 
wekelijks varen en om de nodige 
conditie op te bouwen. De tocht 
over de plassen is goed te doen, 
maar zo vroeg in het seizoen zul-

len de spieren wel worden ge-
voeld na afloop. 
Door de activiteitencommissie 
worden er ook voor komend jaar 
interessante tochten georgani-
seerd. Voor elk wat wils. Van korte 
tochten dichtbij huis tot ware ma-
rathon tochten ver van huis. De 
tocht op 8 april is voor elke kano-
vaarder goed te doen. Het vertrek 
is om 10.00 uur vanaf de club op 
de Herenweg 196 in Vinkeveen.

Twee keer medaille voor GVM79
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
vond de regio finale 3 en 4 kamp 
plaats in Leersum. Voor GVM’79 
hadden zich  liefst 4 groepen ge-
plaatst.
In de ochtend waren de beide 
jongensgroepen aan de beurt. 
Ze hadden van de week nog ex-

tra geoefend en dat was te zien! 
De jongste heren zwaaiden voor-
al goed aan de brug wat er-
voor zorgde dat zij op de eerste 
plek kwamen! GVM 6 deed voor-
al vloer heel erg netjes en kwam 
daarmee op de 3e plek. Beide 
groepen dus op het podium!

Argon bezorgd Noordwijk 
gemakkelijke middag
Mijdrecht - Argon bood de toe-
komstige kampioen Noordwijk 
de helpende hand, al na twaalf 
seconden profiteerde Noord-
wijk van een verdedigingsfout en 
stond het al met 1-0 voor en een 
eigen doelpunt zorgde voor een 
2-0 ruststand.
Na de thee walste Noordwijk over 
Argon heen en werd het uitein-
delijk 5-0. Bas Boelhouwer was 
de ongelukkigste speler, hij kreeg 
het tweede doelpunt op zijn 
naam waar hij niets aan kon doen 
en liep ook nog tegen zijn twee-
de gele kaart op waardoor Argon 
de laatste tien minuten met tien 
man verder moest. Scheidsrech-
ter De Kock uit Tilburg eiste een 
hoofdrol op door alleen voor de 
spelers in het blauw geel te trek-
ken.

Snelste score ooit
Argon kreeg in Noordwijk de 
snelste score ooit tegen, de bal 
ging al na twaalf seconden te-
gen het net. Argon nam wel de 
aftrap maar Noordwijk schakelde 
razendsnel over, Jordly Petronia 
ging in de fout en Westdijk knal-
de raak. 1-0. Argon kreeg daarna 
in de eerste helft nog een drie-
tal mogelijkheden, het schot van 
Lokken op aangeven van Refos 
werd een prooi voor keeper Ron-
deltap en bij een voorzet van Lok-
ken kopte Gerard Aa�es over. Een 
schoot van Mark van der Weijden 
werd tot corner verwerkt. Daar-
mee waren de aanvallende be-
doelingen bij Argon opgesou-
peerd. Noordwijk bleef wel ge-
vaarlijk maar de defensie van Ar-
gon bleef vooralsnog overeind. 
Een hoekschop van Noordwijk 
werd doorgekopt maar door Ar-
gon uit de doelmond gekopt, 

Westdijk schoot in het zijnet en 
een kopbal van Wendt werd door 
Argondoelman Terence Man-
schot onschadelijk gemaakt. Tien 
minuten voor rust bood Argon 
Noordwijk wederom de helpen-
de hand, een terugspeelbal in het 
doelgebied werd door de Argon-
doelman uitgeschoten, maar te-
gen de ongelukkige Bas Boelhou-
wer aan waardoor de bal in het 
doel hobbelde 2-0.

Nog drie
Na de rust moest Argon nog meer 
doelpunten incasseren maar dat 
gebeurde pas in minuut 64. Eerst 
zagen we een inzet van Brocken 
die Manschot met de voet on-
schadelijk maakte evenals een 
schot van Manuputty. Ook deed 
Lokken in verdedigend opzicht 
mee door de bal bij een corner 
van de doellijn te knallen. Een 
schot van James kwam op de paal 
maar daarna in handen van Man-
schot. Argon kon daar alleen een 
slap schot van Soner Gedik te-
genover stellen. Met verse spe-
lers, Van de Water, Rida en Van 
Scheppingen probeerde coach 
Van Niekerk nog enige grip op de 
wedstrijd te krijgen maar Noord-
wijk ging door, Westdijk knalde 
via binnenkant paal onhoudbaar 
binnen en Wendt schoot even la-
ter bij een aanval over rechts zo-
maar de 4-0 binnen. Vijf minu-
ten voor het eindsignaal bepaal-
de Van Staveren de eindstand op 
5-0. Gelukkig voor Argon werd 
Noordwijk wat slordig in de af-
werking waardoor de teller niet 
verder opliep.
Een teleurstellend resultaat, de 
goede bedoelingen ten spijt.
Zaterdag komt het Amsterdamse 
AFC op bezoek. 

Bridgevereniging 
Mijdrecht Paasdrive
Mijdrecht - De traditionele paas-
drives vonden weer plaats bij 
bridgevereniging Mijdrecht.
In alle lijnen werden dezelfde 
spellen gespeeld en ook waren de 
teams uit de verschillende lijnen 
aan elkaar gekoppeld. Het wed-
strijdorganisatie had mooie prij-
zen voor de diverse winnaars. In 
een aantal spellen kon slem wor-
den uitgeboden. Waar 7harten 
down ging werd ook 6harten +1 
gespeeld door de teams Jan Bun-
nik en Theo Lambers. Team Ver-
steeg speelde 4SA +3 waar de an-
dere teams in Harten bleven ste-
ken. Team Lydia Ploeger speelde 
een mooi 4Harten gedoubleerd 
contract. Team Willy Klein haal-
den een prima 4Harten contract 
waar de andere teams op 3Har-
ten bleven of down gingen. Team 
Bram van Klaveren ging met twee 
andere teams aan de haal met 
een goed 3SA +4 contract. De 
grote variëteit in de uitslagen gaf 
aan dat de spellen voor ieder wat 
wils bevatten. Al met al leidden 
deze voorgestoken spellen tot de 

volgende uitslag:
1. Richard van Heese & Hans 
Leeuwerik 62,25%, 2. Theo Lam-
bers & Koos Wieling 59,56%, 3. 
Carla de Goede & Tineke Venhui-
zen  58,82%, 4. Elisabeth & Nan 
van den Berg 57,48%, 5 Jan Bun-
nik & Corry Twaalfhoven 57,48% 
6. Ton Verlaan & Pieter Koopmans 
56,62%. Verder waren er nog en-
kele prijzen per lijn.

Maandag
Ook de maandagcompetitie 
speelde de paasdrive over alle 
lijnen met dezelfde spellen. Het 
werd een waar biedfeest met 
mooie contracten en ook teleur-
stellingen. De teams Caro Toebos-
ch en Ben Ockhuizen boden en 
haalden een klein slem in de Har-
ten met een up-slag. Team Jopie 
de Jong speelde een mooi 3SA 
+1 contract waar het merendeel 
in Hartencontract verdwaalde. 
Team Ans de Ruiter troefde alle 
teams af in een 2Harten +2 con-
tract. Team Carla Euwe bood en 
maakte een mooi 6SA contract. 

In de laatste ronde van de och-
tend waren de 2 meidengroepen 
aan de beurt. Beide groepen ver-
beterden zich ten opzichte van 
de voorronde, maar concurrentie 
met de andere rayons was groot. 
Vooral op de balk gooiden beide 
teams hoge ogen.

als de kippen was toen de keeper 
geen raad wist met een verwoes-
tend afstandsschot van man of te 
match: Nick Verwey.1-3. 
5 minuten voor tijd wist Ciaran 
Gereen wel raad met een vrije 
trap net buiten het strafschopge-
bied en plaatste de bal loepzuiver 
in de hoek. Eindstand 1-4. Hert-
ha bereikte hiermee de kwartfi-
nale. En nu maar afwachten wel-
ke tegenstander er nu weer uit 
de KNVB-kokermachine zal rollen. 
Wordt vervolgd.

van de valmat op een klein mat-
je en ging lelijk door haar enkel. 
Gelukkig was dit het laatste on-
derdeel en na goede zorgen door 

de EHBO kon ze hinkelend naar 
huis. Bij de prijsuitreiking bleken 
ze op een vijfde  plaats geëindigd 
te zijn.

Team Johan Voskamp wist een 
3SA contract +2 te spelen. Team 
Wim Bosman haalde als enige 
een 4Harten +1 contract en ook 
nog een 6Harten klein slem con-
tract.
De teams Chris van der Wilt en 
Henk van der Laan maakten een 
prima 6Harten +1 contract.
Het was weer een mooie avond 
met veel mogelijkheden om te 
scoren

De uitslag is:
1. Corine Kooke & Ria van Zuylen 

62,92%, 2. Dick Elenbaas & Ad Zij-
erveld 60,14%, 3. Chris van der
Wilt & Carla Steenhuis 59,44%, 
4. Ans de Ruiter & Rietje Tijssen 
58,75%, 5. Johan & Ingrid Vos-
kamp
56,39%, 6. Ans Bruggeman & Elly 
Degenaars 56,25%.
Ook hier waren er nog enkele prij-
zen voor specifieke uitslagen. 
Mocht u geïnteresseerd in een 
gezellige bridgemiddag neem 
dan contact op met het secreta-
riaat, e-mail: secretariaat.bvm@
gmail.com.
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Tennisvereniging Mijdrecht trots op 
vrijwilligers
Leden van verdiensten 
krijgen hun eigen baan
Mijdrecht - Tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering van woens-
dag 28 maart werden twee vrij-
willigers extra in het zonne-
tje gezet. Ton Rijsenbrij en Nan 
van Steenkiste werden beide be-
noemd tot lid van verdienste. Ze 
kregen hun eigen straatbord, de-
ze zal bevestigd worden op één 
van de tennisbanen naar keuze. 
TVM Mijdrecht kent vele actieve 
vrijwilligers, maar deze 2 mannen 
zorgen moeiteloos elke dag er 
voor dat ons tennispark er gewel-

dig uitziet en dat de banen in op-
timale conditie zijn. Tijdens de af-
gelopen storm werd het clubhuis 
flink beschadigd. Door hun actie-
ve optreden werd alles vakkundig 
en snel door experts gerepareerd 
en kan het nieuwe tennisseizoen 
goed beginnen.
Ook werd tijdens de ALV en het 
contract met de TVM Bar met één 
jaar verlengd. Erna en Adriaan 
Panman gaan er samen met onze 
vereniging er weer vol enthousi-
asme tegen aan.

Voorschot op de 
bekerfinale
De Ronde Venen - In de beker-
competitie wordt het kampi-
oenschap net even anders be-
paald dan in de reguliere com-
petitie, die verdeeld is in 2 divi-
sies elk met zijn eigen kampioen. 
In de bekercompetitie zijn de alle 
teams, van de hiervoor genoem-
de twee divisies, bij elkaar ge-
veegd. Hiermee wordt ervoor ge-
zorgd dat alle teams van de fede-
ratie ook minimaal een keer per 
seizoen tegen elkaar spelen. Spe-
ciaal in de bekercompetitie is dat 
er eigenlijk twee standen door el-
kaar lopen. Die van eerste- en die 
van de tweede divisie teams. Het 
is hier ook niet zo dat de nummer 
1 in de eindstand automatisch 
bekerkampioen is. Dat werkt in 
de beker net even anders. Elke di-
visie (de 1e en de 2e divisie) heeft 
in de stand een team wat aan het 
eind van de rit het hoogst geklas-
seerd zal staan. Dat hoeft niet 
eens de nummer 1, 2 of 4 te zijn, 
ook op de 4e plaats kun je de best 
geklasseerde van een divisie zijn!
Aan het eind van de bekercompe-
titie spelen het best geklasseerde 
1e divisie-team en het best ge-
klasseerde 2e divisie-team de be-
kerfinale om te bepalen wie zich 
de bekerkampioen mag noemen.

Finale plek
Voor de finaleplek van de 2e di-
visionisten zijn er eigenlijk nog 
maar twee teams in de race, De 
Merel/Heerenlux 2 en the Peanut-
bar 2. De Merel 2 moest de pun-
ten halen bij Stieva/de Kuiper 1. 
Geen eenvoudige opgave maar 
ze deden hun uiterste best en 
dat leidde hen naar een degelijke 
38-40 overwinning. Die overwin-
ning was mede te dank aan Ralph 
Dam. Hij maakte zijn 33 carambo-
les in 15 beurten met daarbij ook 
nog een serie van 10 (30%) en is 
daarmee helemaal alleen de spe-
ler van de week. The Peanutbar 2 
nam vast een voorschot op een 
plek in de bekerfinale. Uit bij de 
Springbok 1 werd een ruime en 
verdiende 25-48 binnengehaald. 
Dat zorgde ervoor dat het gat 
met concurrent de Merel/Heere-
lux 2 oploopt tot 37 punten en 
dat gat is, met nog een wedstrijd 
te gaan, vrijwel niet meer te dich-
ten. De strijd om de andere finale-
plek is iets meer open. Hier staan 
vier teams binnen een bereik 
van 22 punten en dat biedt nog 
wel mogelijkheden. Bar Adel-
hof 1 had een lastige avond te-

gen de Springbok 2 en lastig be-
tekent meestal geen hoge scores 
en dat was ook nu het geval, 36-
37. De Merel/Heerenlux 1 verging 
het vergelijkbaar tegen de Krom-
me Mijdrecht 2 en ook daar stond 
aan het eind van de avond 36-37 
op het bord. Lutis/de Springbok 
kon daar thuis tegen Stieva/de 
Kuiper 2 van profiteren maar kre-
gen die kans, tegen het sterk spe-
lende Stieva, niet. 

Overwinning
Een enkele overwinning volstaat 
niet voor de winst in de wedstrijd 
en die was dan ook met 30-44 
van Stieva. DIO speelde zijn laat-
ste bekerwedstrijd en deden dat 
tegen Bar Adelhof 2. Wel twee 
overwinningen maar lage sco-
res in de verliespartijen, dat kan 
bijna geen winst opleveren. Dat 
deed het, omdat Henk de Vries 
en Wiebe Elzinga (Adelhof ) wel 
goed scoorden, dan ook niet. Die 
was met 30-41 voor Bar Adelhof 
2. DIO staat nu dan nog wel 2e 
maar omdat de concurrentie nog 
een wedstrijd te gaan heeft is de 
kans groot dat zijn dat zij, door 
een of meer teams, voorbij ge-
stoken worden. Het was kenne-
lijk niet de week van de 1e divi-
sie teams want ook Bar Adelhof 3 
liet, tegen CenS, de kans onbenut 
om dichter naar de top te krui-
pen. CenS deed het gewoon net 
even beter dan de Adelhoffers en 
dan is een 35-39 op zijn plaats. De 
Biljartmakers hadden ASM op be-
zoek. De thuisploeg had een flin-
ke overwinning nodig om in de 
buurt van de top te komen maar 
daar werkte ASM verre van aan 
mee. Zij haalden drie overwin-
ningen binnen en een goede sco-
re bij het verlies was goed voor 
45 punten, terwijl de Biljartma-
kers met 37 genoegen moesten 
nemen. The Peanutbar 1 verloor 
thuis met 36-44 van de Kromme 
Mijdrecht 1.
Eigenlijk lieten alle finale kandi-
daten uit de 1e divisie afgelopen 
week de kans liggen om het ver-
schil al te maken voor de laatste 
speelweek. Komende week zijn er 
geen bekerwedstrijden en daar-
mee schuift de definitieve be-
slissing op naar de laatste speel-
week. Die laatste wedstrijden 
worden op 9 en 11 april gespeeld. 
Wie gaan het worden?
De bekerfinale zal in de week van 
16 tot en met 20 april (week 16) 
gespeeld worden.

CSW boekt derde zege op rij
Wilnis - CSW ging afgelopen za-
terdag op bezoek bij FC Breuke-
len en boekte daar zijn derde ze-
ge op rij. Het werd uiteindelijk 
een ruime 1-4 overwinning maar 
het had in de slotfase van de 
wedstrijd zomaar anders af kun-
nen lopen.
De bedoelingen van Breukelen 
waren al snel duidelijk. Het zak-
te ver in en liet CSW het spel ma-
ken om vervolgens te gokken op 
de counter. Veel balbezit dus voor 
CSW maar de ploeg was nog niet 
in staat om het de verdediging 
van Breukelen echt lastig te ma-
ken. Breukelen kwam een aan-
tal malen gevaarlijk door op links 
maar had bij de goede voorzet-
ten te weinig mensen voor het 
doel om echt gevaarlijk te wor-
den. Aan de andere kant speelde 
Menno v.d. Leeden zich een aan-
tal malen knap vrij maar het ver-
volg leverde nog geen doelpunt 
op. Ook voorzetten en cornerbal-
len waren vaak een prooi voor 
de doelman van Breukelen. Toch 
kwam CSW 10 minuten voor rust 
via een bal van de flank op voor-
sprong. Guus Verhoef lag de bal 
op het hoofd van Vincent van Hel-
lemondt die via de keeper op de 
paal kopte maar de terugsprin-
gende bal werd door v.d. Leeden 
in het lege doel gekopt. Vlak voor 
rust kwam CSW goed weg toen 
een vrijstaande speler de bal bij 
de tweede paal zomaar in kon 
schieten maar gelukkig voor CSW 
het doel te hoog zocht.

Voortvarend
Na rust een voortvarende start 
van CSW want de ploeg kwam al 
vrij snel op een 0-2 voorsprong na 
een prima aanval. Verhoef stuur-
de v.d. Leeden weg die de bal 
klaarlag op de vrijstaande Kevin 

Blom. Blom was niet zelfzuch-
tig en zette Dave Cornelissen 
vrij voor de doelman die daar-
na keihard inschoot. Breukelen 
kroop wat meer uit zijn schulp 
en dat leverde de ploeg ook wel 
wat kansjes op. CSW kwam een 
paar keer goed weg toen de bal 
maar net voorlangs het doel van 
Giovanni Santangelo ging. Ge-
vaarlijke voorzetten bij de twee-
de paal werden door de CSW de-
fensie prima verwerkt. Omdat 
Breukelen meer risico’s ging ne-
men kreeg CSW alle ruimte om 
de wedstrijd definitief te beslis-
sen. Een prachtige aanval waar-
bij Oscar Leune de bal op van 
Hellemondt kopte werd helaas 
door laatstgenoemde vallend in 
de handen van de keeper gekopt. 
Met nog 10 minuten op de klok 
kreeg Breukelen een hoekschop 
te nemen. De bal kwam voor het 
doel waarbij de scheidsrechter 
een duwfout van een CSW speler 
constateerde en een strafschop 
toekende. De bal werd feilloos in-
geschoten en de spanning was 
terug in de wedstrijd. Breukelen 
ging er weer vol voor en 3 minu-
ten voor tijd kreeg het zijn twee-
de strafschop nadat de bal was 
ingeschoten tegen de hand van 
Jelle v.d. Bosch. Dezelfde speler 
van Breukelen nam de strafschop 
maar met een katachtige reflex 
redde doelman Santangelo zijn 
ploeg. CSW kwam er vervolgens 
razendsnel uit en op de rand zes-
tien kwam Cornelissen in balbezit 
om vervolgens met een prachti-
ge krul de bal in de bovenhoek te 
schieten. Het werd zelfs nog 1-4 
toen Blom de bal vanaf de achter-
lijn bezorgde bij de tweede paal 
waar Cornelissen klaarstond om 
zijn derde treffer van de middag 
aan te tekenen.

Wim Konst wint de 
sneldamtitel
Regio - Wim had net naast het 
clubkampioenschap gegrepen 
en was bij het sneldammen op 
wraak uit. In de voorrondes wis-
ten Wim Konst, Adrie Voorn, Piet 
Terlouw en Leo Hoogervorst zich 
te plaatsen voor de finale ronde. 
Deze ronde viel iets te laat voor 
Leo, de nestor had al zijn krach-
ten al verspeeld en viel net naast 
het podium. De volgende afval-
ler was Piet die van Wim en Adrie 
verloor. De finale partij was dus 
tussen Wim en Adrie een replica 
van de laatste wedstrijd van de 
onderlinge competitie. Maar nu 
met een heel andere uitslag, Wim 
kwam positioneel goed te staan 
wat hem een doorbraak oplever-

de. Eenmaal op dam was er geen 
houden meer aan voor Adrie die 
nu Wim moest feliciteren.  In de 
tweede groep ging de finale tus-
sen de gebroeders Harte, Kees 
had aan remise genoeg voor de 
beker. Kees kwam op winst te 
staan maar gaf nog genereus re-
mise aan zijn broer die daardoor 
tweede bleef. Tijdens de prijs-
uitreiking werd ook Piet Terlouw 
nog geëerd met zijn 1e plaats in 
de strijd om de Cor van Zaal-bo-
kaal. Een wedstrijd rest de dam-
mers nog, in en tegen Andijk zal 
gewonnen moeten worden om 
het hoofdklasser schap te behou-
den, succes. Op de foto winnaars 
Piet Terlouw en Wim Konst

Ploegenpresentatie UWTC
Regio - Onlangs is de jaarlijkse 
ploegenpresentatie van UWTC 
gehouden voor onze spon-
sors. Het mooie nieuwe clubge-
bouw van UWTC was hiervoor 
een prachtige locatie. Aangezien 
de wielren en de toer in dezelf-
de kleding rijden zijn beide af-
delingen vertegenwoordigd tij-
dens de ploegenpresentatie.  De 
Rabobank, van Rijn fietsen, Un-
branded, Coen de Groot monta-
ge, Reuring in wonen, Auto Meer-
stad, Koga en Cannondale zullen 
ook dit jaar weer op de kleding 
pronken van de UWTC wielren-
ners. Jauko Hartveldt van spon-
sor Unbranded heeft het geheel 

luchtig aan elkaar gepraat. Het 
verenigingsgevoel was hierin een 
belangrijk speerpunt. Aanslui-
tend zijn er prachtige foto’s ge-
maakt, en gezellig napraten on-
der het genot van een hapje en 
drankje maakte het een geslaag-
de avond.

Jeugdronde van Uithoorn
Zondag 8 april zullen er ruim 100 
jeugdwielrenners naar sportpark 
Randhoorn komen om de jeugd-
ronde van Uithoorn te verrijden. 
Ook dit jaar is AH Jos van den 
Berg weer hoofdsponsor van de 
jeugdronde. Het is een nationa-
le wedstrijd en tevens NK selec-

Op zijn Paas best bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Maar liefst vijf en vijftig 
paren mengden zich in de strijd 
om de eieren en paasbroden, 
waarbij de hoogste score uit on-
verwachte hoek kwam. In de lijn 
van de kersverse bridgers, voor 
het eerst los gelaten op een Leg-
meer bridgeavond, viel het hoog-
ste percentage te bewonderen. 
Ida Veenstra & Richard van den 
Bergh waren de hele vereniging 
te slim af door 70% precies bin-
nen te halen, klasse!
Tweede werden hier Anja Brug-
man & André Langendonk met 
een prima 63,89%.
Bij de door de wol geverfde brid-
gers trokken Johan Le Febre en 
Wim Slijkoord aan het langste 
eind door met hun 65,41% eer-
ste te worden van een Armada 
van bridgers. Jan de Jong & Theo 
Klein verloochenden hun klasse 
niet door met 62,05% als tweede 
door te komen en Roos Arnold & 
Josien Palthe werden derde met 
59,82%. Eminence grise To van 
der Meer verraste met Elly Belder-
ink door met 58,96% de vierde 
plek voor hun rekening te nemen 
en op vijf finishten Janny Streng & 
Francis Terra met 58,20%. 

Hindernis
Adrie & Ko Bijlsma hadden ook 

hun avond door 58,06% op te 
halen en voor Ankie Bots & Ger-
tie Pinxteren bleek Pasen dus 
geen onoverkomelijke hindernis 
te zijn gezien hun 57,84% als ze-
vende paar. Jan Bronkhorst & Ben 
ten Brink tekenden voor 55,60% 
als achtste  en Sonja & Hans Sel-
man zetten met hun 55,03% als 
negende een scheve viertallen 
avond van een week eerder weer 
recht! Cobie Bruine de Bruin & 
Maria Baas, voor een keer ont-
daan van hun vaste bridgepart-
ners, benutten hun vrijheid uit-
stekend door zich met 54,76% bij 
de beste tien te scharen. Gezien 
het enthousiasme van de nieuw-
komers geeft Bridgeclub De Leg-
meer in de maand mei Thuisbrid-
gers de kans uit hun schulp te 
kruipen en mogen ze meespe-
len op de woensdagavond vanaf 
19.45 uur in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Heeft u belangstelling, 
dan even bellen met paren inde-
ler Ger van Praag: telefoon 0297-
566800.
Voor nadere inlichtingen over 
Bridgeclub De Legmeer kunt u 
contact opnemen met het se-
cretariaat: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540.

tiewedstrijd. Publiek is van harte 
welkom. Om 10.30 uur beginnen 
we met de jongste jeugdrenners 
en rond 15.00 uur zullen de oud-
ste jeugdrenners finishen.

Winst voor Guus Zantingh
Zaterdag 31 maart waren de 

UWTC renners Leen Blom, John 
Tromp en Guus Zantingh afge-
reisd naar het oosten van het land 
om te starten in Almelo. Bij 60+ 
wedstrijd waren er enkele ont-
snappingspogingen waar John 
Tromp bij betrokken was maar 
helaas strandden deze steeds. De 
wedstrijd eindigde met een mas-
saspurt en de rappe Ron Paffen 
uit Milsbeek won de wedstrijd 
voor John Tromp uit Kudelstaart 
die hiermee zijn eerste podium 
plaats van het seizoen behaalde.
Bij de 69+ werd vanaf het start-
schot volop gedemarreerd en dat 
mondde uit in een kopgroep van 
10 renners na 20 minuten koers. 
De groep van 10 renners met 
daarbij Leen Blom en Guus Zan-
tingh namen een ruime voor-
sprong.
Met nog vijf ronden nam Richard 
Nanninga een kleine voorsprong 
maar hij werd met nog 2 ronden 
te gaan ingerekend. Guus Zan-
tingh uit Mijdrecht wist de wed-
strijd te winnen en behaalde hier-
mee zijn eerste seizoen zege met 
op de 2e plaats Hans van Bavel uit 
Sint Anthonis. Leen Blom finishte 
als 10e.






