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Sing & Dance en Klassiek 
Ballet & Moderne dans

Gratis 
e  essen 

De Ronde Venen - Na de zo-
mer start Karin Dieters (Kunst 
Rond de Venen - www.krdv.
nl) op de donderdagen in 
de Willisstee in Wilnis de les-
sen “Sing & Dance” en “Klas-
siek Ballet & Moderne dans”. 
Voor iedereen die deze les-
sen een keertje wil uitpro-
beren organiseert Karin gra-
tis proefl essen op maan-
dag 16 april. Sing & Dance: 
“Hou je van zingen en dan-
sen? Dan is deze les wat voor 
jou! We starten iedere les 
met een dans warming-up 
op popliedjes. Daarna doen 
we zangoefeningen en zin-
gen we korte liedjes om on-
ze stem warm te maken. Na 
het inzingen starten we met 
ons hoofdlied. Daarbij com-
bineren we zang en dans zo-
dat we later een spetterend 
optreden neer kunnen zet-
ten!” Klassiek Ballet & Moder-
ne dans: “Sta je open voor 
de klassieke ballettechniek 
maar hou je er ook van om 
met emotie een dans neer te 
zetten op een gevoelig pop-
liedje? Heb jij de motivatie 
om echt goed te leren dan-
sen maar ga je ook de uitda-
ging aan om te rollen over 
de vloer? Heb je een beetje 
lef en durf je elkaar ook op te 
tillen? Hou je van zowel klas-
sieke muziek als popmuziek? 
Dan is deze les wat voor jou!”
Heb je interesse in deze nieu-
we lessen? Kom dan naar de 
proefl essen op maandag 16 
april.
16.00-17.00 uur:
Sing & Dance (groep 5-8)
17.00-18.00 uur:
Klassiek Ballet & Moderne 
dans (groep 7 - klas 2)
Locatie: 
Willisstee/ Culturele zaal/ 
Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Info: Karin Dieters 
info@karindans.nl
www.karindans.nl

KORT NIEUWS:

GEEN KRANT?
0251-674433

h isten nie  stel v a en 
ve  st st in en 

De Ronde Venen - De afgelopen 
dagen werd de ChristenUnie-
SGP door inwoners aangespro-
ken over het aantal stroomstorin-
gen in onze gemeente. Een kort 
onderzoekje leerde ons dat ge-
middeld 1 a 2 keer per week in 
onze gemeente de stroom kor-
ter of langer uitvalt. Dat vinden 
wij teveel en daarom vragen wij 
opnieuw aandacht voor dit pro-
bleem. Een aantal jaren geleden 
(2010-2014) is met regelmaat ge-
sproken over het veelvuldig op-
treden van stroomstoringen in 
onze gemeente. De ChristenUnie-
SGP fractie heeft daar onder an-
dere in 2010 en in 2013 nadrukke-
lijk aandacht voor gevraagd. Ste-
din, de netbeheerder in onze ge-
meente, heeft dit probleem ook 
onderkent en is in 2010 is gestart 
met een versnelde vervanging en 
uitbreiding van het middenspan-
ningsnet in onze gemeente.

Niet afdoende
“Dat was toen kennelijk al niet af-
doende” aldus Wim Stam, fractie-
voorzitter. “Want eind 2013 meld-
de het college ons dat Stedin ex-
tra investeringen zou gaan doen 
om het probleem te verhelpen”.
Inmiddels zijn we in 2018 en is 
dit thema de afgelopen jaren niet 
veel meer aan de orde geweest 
maar bestaat het probleem nog 

steeds. Hoewel de ChristenUnie-
SGP de indruk heeft dat het aan-
tal stroomstoringen wel is ver-
minderd, blijft 1 a 2 keer per week 
nog steeds aanzienlijk. “Temeer 
daar we tegenwoordig in het tijd-
perk van digitalisering en ener-
gie-transitie steeds afhankelijker 
worden van leverzekerheid van 
de stroom” vervolgt Stam, waar-
mee hij gelijk motiveert waar-
om de ChristenUnie-SGP dit pro-
bleem serieus neemt. Naast het 
ongemak, kan leverzekerheid ook 
gevolgen hebben voor de mate 
waarin mensen bijvoorbeeld ge-
bruik maken van thuiswerken (en 
dus de fi les beperken). Het uitval-
len van de stroom heeft directe 
gevolgen heeft voor onze inwo-
ners en ondernemers. 

Wim Stam CU/SGP: “serieus probleem”

De Ronde Venen - Net als in het tv-programma “Maestro” gaan 
onervaren dirigenten een orkest leiden. Muziekvereniging Viri-
bus Unitis heeft 4 bekende inwoners van De Ronde Venen uitge-
nodigd om op 14 april a.s. een muziekstuk lang dirigent van het 
orkest te zijn. De kandidaten die het tegen elkaar opnemen om 
de felbegeerde gouden baton te bemachtigen zijn: Marie Verma-
nen, eigenaresse van het Mijdrechtse cafetaria The Corner; Jenne-
ke van Wijngaarden, beeldend kunstenaar; Ralph Botman, tand-
arts; Henk Ligthart, rector van het VeenLanden College.

Mijdrecht - Na een fl inke verbou-
wing is de bushalte Mijdrecht-
Centrum aan de Rondweg in 
Mijdrecht op 5 april offi  cieel her-
opend door wethouder Alber-
ta Schuurs. De halte is aan beide 
zijden van de Rondweg verlengd, 
zodat er meer bussen achter el-
kaar kunnen staan. Dit was nodig 
vanwege het toegenomen aantal 
buslijnen op de halte sinds de in-
voering van de nieuwe dienstre-
geling. Met de aanpassing willen 
de gemeente De Ronde Venen en 
Goedopweg het openbaar ver-
voer en daarmee de bereikbaar-
heid van de regio Utrecht verbe-
teren. Wethouder Schuurs: “Ik ben 

blij dat de gemeente via deze sa-
menwerking met Goedopweg 
wel invloed kon uitoefenen op het 
openbaar vervoer in de gemeen-
te. De verbetering aan de bushal-
te Mijdrecht-Centrum draagt bij 
de bereikbaarheid van onze ge-
meente met het openbaar ver-
voer. De dienstregelingen van zo-
wel Connexxion als Syntus zijn 
de afgelopen periode fors gewij-
zigd, waardoor er veel meer bus-
sen bij deze halte komen: bussen 
naar Amsterdam-Bijlmer Arena, 
Hoofddorp, Woerden NS, Breuke-
len NS en Uithoorn, spitsbussen 
naar Amstelveen en Amsterdam 
en de interne buslijnen M1 door 

Mijdrecht en M2 naar Wilnis-De 
Maricken. Met de aanpassing van 
de bushalte is er genoeg ruimte 
om deze bussen op te stellen en 
is er tevens een veilige oversteek 
over de Rondweg gerealiseerd. 
We blijven ons inzetten voor ver-
beteringen in de dienstregeling!”
 
Fietsenstalling
Naast de verlenging van de bus-
halte aan beide zijden van de 
Rondweg is ook de fi etsenstalling 
uitgebreid met twintig extra fi ets-
parkeerplaatsen. Tevens is er een 
zebrapad aangelegd, zodat reizi-
gers de Rondweg veilig kunnen 
oversteken. 
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
www.vderwilt.nl

Gevraagd:
• Loodgieter

• Service monteur
Wij bieden jou een 

gezellige werkkring en een 
marktconform salaris.

Nieuwe Meerbode

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL
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Alle kandidaten hebben een mu-
ziekstuk uitgezocht dat zij gaan 
dirigeren. Omdat de kandidaten 
geen enkele ervaring hebben als 
dirigent, heeft het orkest het ge-
kozen stuk opgenomen op video. 
Daarmee hebben de maestro’s-
in-spé thuis alvast een beetje 
kunnen oefenen door de bewe-
gingen van dirigent na te doen.

Lessen
Inmiddels hebben alle maestro’s 
hun eerste echte dirigeerlessen 
gehad van Ruud Pletting, vaste 
dirigent van Viribus Unitis. Ook 
hebben zij zaterdag 7 april een 

eerste keer op “de bok” gestaan 
om met het orkest te repeteren. 
Al snel kwamen de kandidaten 
erachter dat een beetje zwaai-
en echt niet voldoende is om het 
orkest in de hand te houden. Het 
was een hele leuke, maar ener-
verende repetitie zaterdag - zo-
wel voor de maestro’s als voor 
het orkest. Met deze Rondeveen-
se Maestro-competitie wordt dit 
jaar een goed doel gesteund: 
de Maestro’s dirigeren voor een 
gift aan het Johannes Hospiti-
um in Wilnis. Voor aanvang en in 
de pauze van het concert kun-
nen munten worden gekocht 

door het publiek. Met deze mun-
ten krijgt het publiek de kans te 
stemmen op hun favoriete maes-
tro. Hoe dit precies in zijn werk 
gaat, legt presentatrice Simone 
Borgstede haarfi jn uit tijdens het 
concert. De opbrengst van alle 
verkochte munten komt ten goe-
de aan het Johannes Hospitium. 
Natuurlijk is er ook een deskun-
dige vakjury aanwezig. Zij voor-
zien alle optredens van de maes-
tro’s van een positief opbouwend 
commentaar, en hebben ook hun 
aandeel in de stemming. De op-
tredens van de maestro’s worden 
afgewisseld met muziekstukken 
onder leiding van Viribus Unitis’ 
eigen Maestro Ruud Pletting. Wie 
wordt op 14 april a.s. de “Ronde-
veense Maestro 2018” en wint de 
gouden baton? Kom naar de Wil-
lisstee en beleef deze competitie 
mee met orkest en dirigenten! De 
zaal is open vanaf 19:30 uur, aan-
vang van het concert is 20:00 uur. 
De toegang is gratis.

shalte n e  en  ve ete

De Ronde Venen - De Groene 
Pluim is de prijs die Natuur- en 
milieuvereniging De Groene Ve-
nen jaarlijks toekent aan een per-
soon die iets bijzonders heeft bij-
gedragen aan de natuur in onze 
omgeving. Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 21 maart is 
De Groene Pluim onder groot ap-
plaus uitgereikt aan Dick Bogaard. 
Als burgemeester van De Ron-
de Venen was hij al gecharmeerd 
geraakt van het Rondeveens ge-
bied. Na zijn burgemeesterschap 
heeft hij in de Gebiedscommissie 
Utrecht-West deze liefde weten te 
vertalen naar concrete daden. Hij 
heeft zich de laatste 10 jaar voor-
al hard gemaakt voor het ontwik-

kelen van de EHS (Ecologische 
Hoofdstructuur, nu Natuurnet-
werk Nederland) binnen De Ron-
de Venen. Wapenfeiten zijn o.a. 
De Bovenlanden (nu een natuur-
gebied dat voor een groot deel 
beheerd wordt door boeren), De 
Grote Sniep (waar plas-drasge-
bieden zijn gekomen met brede, 
laagliggende slootranden) en na-
tuurontwikkeling in Donkereind. 
Dick Boogaard heeft dit weten te 
realiseren omdat hij als geen an-
der begrijpt hoe je verschillende 
partijen op één lijn moet krijgen, 
met respect voor elkaars stand-
punten. De Groene Pluim is uitge-
reikt door Gerard Korthals, voor-
zitter van De Groene Venen.
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Links Dick Boogaard, rechts Gerard Korthals
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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.
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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

Gerda Neuring exposeert 
haar ‘dikke dames’
Mijdrecht - Gerda -Neurink - 
Dijkstra exposeert deze maand 
haar Dikke dames en heren, bij de 
Mondhygie eniste in Mijdrecht, 
Croonstadlaan, boven A.H. Gerda 
Neurink schilder al zo een kleine 
20 jaar: Het was een mooie invul-
ling voor het gat waar ik in viel, na 
afgekeurd te zijn! Ik begon na een 
workshop met aquarellen , was in 
het begin veel weggooien, toen ik 
het aardig onder de knie had, heb 
ik heel veel natuur in al zijn vor-
men geschilderd. Toen ik een aar-
dig voorraadje had ben ik gaan 
exposeren en op kunst markten 
gaan staan, dat gaf veel  voldoe-
ning! Maar ik had de smaak te 
pakken, en ben glas gaan beschil-
deren met glasverf, om voor het 
raam te hangen, het onderwerp 
kon ik vinden in mijn aquarel-
len, het is een heel mooi resultaat 
en heb er ook veel gemaakt, maar 
ik moest mijn ogen en mijn mond 
en neus beschermen, omdat het 
een gevaarlijke vluchtige stof is 
en op den duur vond ik dat toch 
een bezwaar. Toen werd er een 
workshop Dikke Dames gegeven 

in de Boei, en daar ben ik nu aan 
verslaafd, en de resultaten kunt u 
gaan bekijken, bij de Mondhygie-
niste in de Croonstadlaan boven 
de A.H. tijdens de openingstijden.

Toneelvereniging 
“De Opregte Amateur”
De Hoef - Het afgelopen week-
end werd in de Hoef het stuk 
“Zusters in Zaken” opgevoerd en 
dat viel in de smaak bij de in rui-
me getale opgekomen toeschou-
wers. Het door Ton Davids ge-
schreven spel was geen dijenklet-
ser, maar bracht bij menigeen een 
vette glimlach op het gezicht, me-
de door het goede spel van de ac-
teurs van de toneelvereniging “De 
Opregte Amateur”. Het geheel 
zich af in een klooster (het fraaie 
decor was weer een pluim op de 
hoed van de decormannen), waar 
nog maar vier nonnen (Anneke 
Hogenboom, Ida Sietsma, Patri-
cia Spruijt en Bianca van Kempen) 
en ene broeder (mooi debuut van 
Willem Middelkoop) verblijven. 
Ondanks de twijfelachtige hulp 
van Pastoor Breukelmans (als Har-
ry Bakker op dreef is, weet hij er 
weer iets fenomenaals van te ma-
ken) besluit bisschop Siemelink 
(Winfried Achterberg) het kloos-
ter te sluiten en het gebouw te 
verkopen. Maar als door de voor-
zienigheid gezonden krijgt een 
projectontwikkelaar (Joey Bak-
ker) hier lucht van en samen met 
de zusters bouwt hij het klooster 
om tot een retraitepark voor be-
reidwillige rustzoekers. 

Bedrog
Daarbij wordt licht bedrog niet 
geschuwd (nep-kloosterbier, 
nep-wonders en nog zo wat za-
ken) en dat drijft de bisschop zo 
tot razernij, dat deze het vaticaan 
te hulp wil vragen om alle geeste-
lijken te excommuniceren. Echter, 
het gangsterlie�e Rianne, die in 
het klooster gevlucht was (Ramo-
na Pappot) wist de perfecte ma-
nier om de bisschop zo te chante-
ren, dat deze zich terugtrok. Eind 
goed, Kloosterparc gered.

Dit alles geschiedde onder de 
leiding van regisseur Carel Nie-
ber, die nog meer dan voorheen 
op tempo tijdens de repetities 
hamerde, stukken tekst hier en 
daar inkortte om de snelheid van 
handelen te kunnen bewaren en 
de dialogen kort en pittig hield, 
waardoor het spel zich in een ste-
vige vaart voor de toeschouwers 
voltrok. En omdat het stuk eerder 
verfijnde humor dan dijenklet-
sers bevatte, verveelden de toe-
schouwers zich geen moment en 
liepen na afloop massaal glimla-
chend of grinnikend de zaal uit. 
Een beter compliment kon de 
Hoefse toneelvereniging zich niet 
wensen!

De Ronde Venen - Op zater-
dag 14 april organiseert de 
R.K. geloofs-gemeenschap van 
Mijdrecht/Wilnis tussen 10.00 en 
16.00 uur een snuffel- en boe-
kenmarkt. Op het plein voor de 
kerk vindt u een grote verschei-
denheid aan speelgoed, servies-
goed, potten en pannen, elektri-
sche spullen en prullaria van ve-
lerlei aard. Voor de muzieklief-
hebber is er een muziekhoek. Tal 
van vrijwilligers zorgen voor kof-
fie, thee, limonade, cake, tosties 
en poffertjes. U kunt uw geluk be-
proeven door mee te doen aan de 
loterij met een trefkans van 1 op 
5! Veel van de te winnen prijzen 
zijn beschikbaar gesteld door de 
plaatselijke middenstand. In het 
portaal van de kerk is een geva-
rieerd aanbod van religieuze ar-
tikelen waaronder kaarsen, beel-
den en crucifixen, en in de kerk 
kunt u een keuze maken uit een 
groot aanbod van boeken. De op-
brengst van de markt komt ten 
goede aan het Orgelfonds, be-
stemd voor de restauratie van ons  
mooie orgel.

Snuffel- en 
boekenmarkt

Concert
Triviant

 A  

Benefietconcert
Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude 
De Ronde Venen - Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude organiseert 
weer een mooi benefietconcert 
op zaterdag 21 april 2018. Het 
concert vindt plaats in de Dorps-
kerk van Abcoude en begint om 
20.00 uur. U bent van harte uitge-
nodigd. Het belooft een gevari-
eerde avond te worden met ver-
schillende optredens. Het concert 
wordt geopend door een vier-
tal leerlingen van Martha Roeg-
holt met het Concerto grosso in 
d-klein, opus 3 nr. 11 van Antonio 
Vivaldi. Vervolgens spelen musi-
ci van het Koninklijk Concertge-
bouworkest van Johann Sebasti-
an Bach het Brandenburgs Con-
certo nr. 5 in D-groot, BWV 1050. 
Dan volgt muziek van Wolfgang 
Amadeus Mozart: Fuga’s voor 
strijkkwartet, KV 405, naar muziek 
van Johann Sebastian Bach. Tot 
slot brengen zij vier stukken voor 
strijkkwartet opus 81 ten gehore 
van Felix Mendelssohn-Barthol-
dy. Na de pauze, waarin u wordt 
getrakteerd op een hapje en een 
drankje, spelen Syrische musici 
onder meer Syrian Concerto van 
Oene van Geel.

Opbrengst
De opbrengst van het benefiet-
concert is dit jaar vooral bestemd 
voor voorzieningen die het nieu-

we zwembad in Abcoude toe-
gankelijk maken voor mensen 
met een fysieke beperking. Daar-
naast is de opbrengst bestemd 
voor onze andere activiteiten, zo-
als Moederverwendag, Wandelen 
voor Water en activiteiten voor 
zorginstellingen in Abcoude en/
of Vinkeveen. Zo bezorgden wij in 
januari de bewoners van de Me-
renhof een gezellige wintermid-
dag. Op 19 maart  organiseer-
de de Rotary de sponsorwande-
ling Wandelen voor Water voor 
de leerlingen van de groepen 7 
en 8 van de basisscholen in Vin-
keveen en Wilnis. Gedurende de 
zes weken van de zomervakan-
tie bieden wij gezinnen, die zich 
dat niet kunnen veroorloven, een 
mini-vakantie aan. In september 
2018 vindt voor het zesde jaar de 
moederverwendag plaats, die is 
bedoeld voor moeders met een 
kind met een beperking, woon-
achtig in Abcoude, Baambrugge, 
Vinkeveen of Waverveen. Een dag 
van ontspanning, gezelligheid en 
samenzijn met moeders in verge-
lijkbare situaties.  Concertkaarten 
à €30,- zijn verkrijgbaar bij het Ro-
tary secretariaat, telefoon 0294-
284794/ 0644054234 of op 21 
april 2018 bij de Dorpskerk van-
af 19.30 uur. www.rotary.nl/vin-
keveenabcoude 

Wilnis - Zet de datum in uw agen-
da: zaterdag 21 april geeft Muziek 
en Showkorps Triviant haar jaar-
lijks concert. Dit jaar is de loca-
tie De Willisstee in Wilnis. De deu-
ren zijn vanaf half acht 's avonds 
open en om 8 uur begint het con-
cert. We nemen u deze avond 
mee in een grote variëteit van 
muzieknummers. Ook onze ma-
jorettes treden voor u op en laten 
u genieten van hun dans. Daar-
naast is Brassband Concordia uit 
Vinkeveen te horen als gastver-
eniging. De toegang is gratis. 

Prachtig concert van 
Brassband Concordia
Vinkeveen - Zaterdag 7 april jl. 
hebben Brassband Concordia uit 
Vinkeveen en Fanfare Crescendo 
uit Oostzaan een concert gege-
ven in Sociaal Cultureel Centrum 
‘De Boei’ in Vinkeveen. Het the-
ma van deze avond was Klank in 
Koper. Zowel een Brassband als 
een Fanfare hebben een bezet-
ting van koperblazers en slag-
werk, voor een Fanfare nog uitge-
breid met saxofoon spelers. Fan-
fare Crescendo, onder leiding van 
dirigent Bart Koning, verzorgde 
het gedeelte voor de pauze. Het 
openingsnummer was ‘Overtu-
re to a New Life’, een nummer ge-
inspireerd op de geboorte van 
de dochter van de componist 
Rui Claro. Daarna speelde Cres-
cendo het prachtige ‘Inferno’ van 
Sven van Calster, een herinnering 
aan de verschrikkelijke brand op 
de Kalmthoutse heide die daar in 
2011 woedde, gevolgd door het 
nummer ‘Benedictus’ met daar-
in een mooie euphoniumsolo ge-
speeld door Leo Huitema. Na de 
vrolijke mars ‘Ascot’, van de Ne-
derlandse componist Rieks van 
der Velde, werd het overbeken-
de werk ‘Indiana Jones’ ten geho-
re gebracht met daarin alle tunes 
van de bekende filmreeks. Cres-
cendo sloot hun gedeelte af in 
Glenn Miller stijl met het swin-
gende nummer ‘Glenn Beats the 
Batlle of Jericho’.

Dynamisch
Na de pauze kon het publiek luis-

teren naar Brassband Concordia 
onder leiding van dirigent Tho-
mas Eveleens. Als openingswerk 
werd gekozen voor het dynami-
sche werk ‘Prelude and Chorale’, 
waarin de klank van koper dui-
delijk naar voren kwam. Daarna 
werden de Brassband nummers  
‘Dance Beat’ en ‘The Kingdom of 
God’ uitgevoerd. Vervolgens werd 
er omgeschakeld naar bigband 
stijl met het stuk ‘Lightwalk’ van 
componist Barrie Gott.  
De drie solo-cornetisten lieten 
vervolgens van zich horen in het 
vrolijke nummer ‘Cornets a go-
go’, waarna de prachtige balla-
de ‘Hymn of Brotherhood’ te be-
luisteren was. Na het spelen van 
het bekende nummer  ‘Music’ 
van John Miles sloot Concordia 
af met het nummer ‘God save the 
Queen’, een medley van de meest 
bekende Queen songs, voor 
Brassband gearrangeerd door di-
rigent Thomas Eveleens. Beide or-
kesten trakteerde het publiek op 
een toegift met een gezamenlijk 
gespeeld nummer ‘Amarillo’. Al 
met al was deze avond zeer ge-
slaagd en beide orkesten zullen 
23 juli weer gezamenlijk optre-
den in Oostzaan. 

Brassband Concordia bestaat 
maar liefst 120 jaar. Dit heugelij-
ke feit wordt gevierd  met een ju-
bileumconcert op 24 november. 
Wilt u hierover meer te weten ko-
men, raadpleeg dan onze websi-
te www.brassband-concordia.nl
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Opfriscursus Verkeer en 
Veiligheid en Rijtest
Wilnis - Cursuscode: TH1589, da-
tum: woensdag 25 april 2018 van 
19.00-21.00 uur. Docent: Frank 
Korlas, kosten: €25,00 De cursus is 
bestemd voor bestuurders die (al) 
geruime tijd hun rijbewijs heb-
ben. In de cursus worden de laat-
ste ontwikkelingen van de ver-
keersregels uitgelegd. In de cur-
sus wordt ingegaan op: Theore-
tische kennis van de Wegenver-
keerswet (WVW1994); Voorrang; 
Uitleg van de verkeersborden en 
hun betekenis; Diverse situaties 
aan de hand van hedendaagse si-
tuaties. De opfriscursus wordt ge-
leid door een instructeur van Al-
blas verkeersschool. 

Rijtest
Tijdens of aansluitend aan de Op-
friscursus bestaat de mogelijk-
heid voor een vrijblijvende rij-
test met een instructeur, waar-
in gekeken wordt of iemand aan 
de norm van het CBR voldoet 
in geval van een verplichte rij-
test. Dit kan zijn voor het verlen-
gen van het rijbewijs na het 75e 

jaar, of bij een lichamelijke be-
perking of medicijngebruik. Of u 
doet het gewoon als herhalings-
test. De rijtest duurt 20 minuten. 
U ontvangt een uitslagformulier 
van de rijtest. Meenemen: pen en 
papier. Voor de rijtest: Kosten rij-
test €17,00 aan de docent/ rijin-
structeur te voldoen. De rijtest 
start vanuit de locatie van de ‘Pa-
raplu’. Wanneer u de rijtest wilt 
doen, moet u dit aangeven bij de 
inschrijving

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks via 
de website op www.stichtingpa-
raplu.nl of u kan op de website 
een inschrijfformulier downloa-
den en dan toesturen per post of 
per email. Een andere mogelijk-
heid is om het inschrijfformulier 
af te halen bij de Paraplu en daar 
ook weer in te leveren. 

Het adres is Pieter Joostenlaan 28 
te Wilnis. Via email kan men al-
tijd terecht voor vragen op info@
stichtingparaplu.nl 

Lezing rouwdeskundige 
Manu Keirse
De Ronde Venen - De Vlaam-
se rouwdeskundige Manu Keir-
se, tevens klinisch psycholoog en 
schrijver, is door Day to Day uit-
vaartbegeleiding uitgenodigd 
een lezing te geven over wat je 
kunt doen als jij zelf of iemand 
in je omgeving een verlies mee-
maakt. 

Hoe kun je helpen? Wat is ‘ge-
woon’ en wat is onderdeel van 
het rouwproces; wanneer is het 
goed extra hulp te vragen? 
Zijn lezing gaat over het leven. 
Over liefde en rouw. Over kinde-
ren en volwassenen. Over rouw-
arbeid, en uit welke taken dat be-
staat.

Wanneer:  
Vrijdag 20 april 

Waar:  
Kerkelijk Centrum De Rank
Prins Bernhardlaan 2, Mijdrecht

Tijdstip: 
De lezing start om 19.30 uur, in-
loop vanaf 19.00 uur. Na de le-
zing, omstreeks 21.30 uur, is er 
ruimte om na te praten en kun-
nen de boeken van Manu worden 
ingekeken/gekocht. 

Wil je de lezing bijwonen?
Aanmelden: info@daytodayuitvaart.
nl, o.v.v. naam en aantal personen of 
via 0297-893073

Gemeente betaalde fors mee aan
De Ronde Venen Pas
De Ronde Venen - Sinds het ‘uit-
rollen’ van De Ronde Venen Pas is 
er in de media al veel aandacht 
aan besteed. Enerzijds wordt het 
project door zowel de onderne-
mer van het bedrijf BetaalLokaal 
als de gemeente de hemel in ge-
prezen als zijnde de ‘redding’ voor 
het winkelbestand in de woon-
kernen. Inwoners worden daar-
bij gevraagd toch maar alsjeblieft 
hun inkopen lokaal te doen.
Doel is ervoor te zorgen dat de 
(winkel)voorzieningen en de leef-
baarheid in de kernen op peil blij-
ven. Heb je daar dan De Ronde 
Venen Pas voor nodig? Een ‘bij-
zondere’ private betaalpas zo lijkt 
het. Daarmee kan je korting bij de 
aangesloten winkeliers krijgen. 
Op hun beurt profiteren die dan 
van de klandizie.
De keerzijde is dat de pas zowel 
de gebruiker als de winkelier geld 
kost.  
Om uiteenlopende redenen 
zijn er winkeliers die niet mee-
doen aan deze ‘actie’, waaronder 
de meeste supermarkten (m.u.v. 
de AH in Vinkeveen) waar veel 
mensen hun inkopen doen. Ver-
der wordt de ‘druk’ die de con-
sument door de initiatiefnemers 

min of meer wordt opgelegd om 
overal uitsluitend te betalen met 
De Ronde Venen Pas, gevoeld 
als een verplichting. Iets wat he-
lemaal niet nodig is omdat veel 
inwoners al bij de lokale onder-
nemers en winkels hun inkopen 
doen en met hun bankpas beta-
len, zo blijkt uit een rondvraag. 
Dus waarom dan nog een ex-
tra betaalpas? En wat die korting 
betreft, daar zijn ook weer voor-
waarden aan gekoppeld waar-
uit blijkt dat de beloofde voor-
delen toch een beetje tegenval-
len. Je moet wel heel veel kopen 
of besteden, dus ook regelmatig 
voldoende geld op de pas zetten 
(wat telkens 0,50 cent kost) om te 
profiteren van de beloofde kor-
tingen.

Kopen waar ik wil
“Winkeliers en ondernemers zijn 
best in staat om zelf klanten aan 
te trekken en te behouden,” laat 
Ellen Ruijs uit Mijdrecht weten. 
“Door goede service te bieden, 
een mooi assortiment te presen-
teren, concurrerend te zijn met 
webwinkels en de klant toch bin-
nen te houden door samen naar 
een oplossing te zoeken als een 

artikel niet beschikbaar of op 
voorraad is. Maar ook door bo-
ven een bepaald bedrag geen be-
zorgkosten te rekenen als ze iets 
bij je thuis moeten afleveren. Dan 
kom je al een heel eind. Daar heb 
ik geen lokale betaalpas van een 
mij onbekend bedrijf voor nodig. 
Tevens kunnen de winkeliers de 
korting in eigen zak steken. Die 
Ronde Venen Pas wordt mij als 
een verplicht nummer aangepre-
zen en daar voel ik niets voor. En 
krijg ik geen korting omdat ik een 
ander betaalpasje gebruik? Nou 
dan niet, maar ik wil gewoon vrij 
zijn bij wie en waar ik mijn spullen 
koop. Helemaal als ik merkartike-
len wil die hier niet verkrijgbaar 
zijn. Aldus een reactie van een in-
woonster die overigens niet de 
enige is die er zo over denkt.
Vanzelfsprekend staat het natuur-
lijk een ieder vrij om De Ronde 
Venen Pas te activeren, er geld op 
te zetten en te gebruiken om de 
winkeliers te ondersteunen en er 
gewin in de vorm van de aange-
boden kortingen mee te behalen.

33.000 Euro
Het is een goed recht van onder-
nemers om ideeën te ontwikke-
len, daar uitvoering aan te geven 
in de vorm van een product en 
dat voor eigen rekening en risico 
in de markt te zetten.
Dat wordt anders als de lokale 
overheid zich hiermee bemoeit 
en daarbij ook een dikke vinger in 
de pap krijgt. Dat blijkt in dit ge-
val ten eerste uit het gemeente-
lijk logo wat de pas siert naast die 
van twee commerciële bedrijven 
als BetaalLokaal en Intersolve. Ten 
tweede wordt de persoon van 
wethouder Anco Goldhoorn vaak 
in beeld gebracht en ten derde 
blijkt de gemeente ‘medefinan-
cier’ te zijn van het project. Dat 
geeft in beginsel een verkeerd 
signaal af. Immers het suggereert 

dat de gemeente als (commerci-
ele) partij deelneemt aan dit pro-
ject. De redactie van deze krant 
heeft contact gezocht met de ge-
meente, ook al omdat in de Be-
sluitenlijst van de vergadering 
van B&W op 31 oktober 2017 ge-
meld wordt dat het een besluit 
van het College(!) is geweest om 
in te stemmen met de dooront-
wikkeling en uitrol van De Ronde 
Venen Pas! De portefeuillehouder 
Economische Zaken (wethouder 
Goldhoorn) kreeg mandaat voor 
de verdere afhandeling, waarbij 
is gebleken dat de gemeente in-
derdaad nauw betrokken is bij 
het project. “De gemeente heeft 
aan dit innovatieve project een 
financiële ontwikkelingsbijdrage 
van €33.000,- geleverd,” laat een 
woordvoerder weten. “De Ronde 
Venen Pas is een uitbreiding van 
de mantelzorgpas; dat is in begin-
sel een cadeaukaart voor mantel-
zorgers met daarop een bedrag 
dat de ontvanger bij lokale aan-
bieders kan besteden. De pas is 
echter breder toegankelijk, na-
melijk voor alle Rondeveners.
De pas is bedoeld om ervoor te 
zorgen dat de koopkrachtbinding 
toeneemt en dat inwoners lokaal 
hun inkopen doen in plaats van 
buiten de gemeente of via inter-
net. De toepassingen van de pas 
kunnen in de toekomst verder 
worden ontwikkeld. Bijvoorbeeld 
met de mogelijkheid om punten 
te sparen voor lokale goede doe-
len of verenigingen,” aldus de ge-
meentelijke woordvoerder.

Geen samenwerking
Wethouder Anco Goldhoorn be-
nadrukt dat de gemeente geen 
samenwerkingsverband is aan-
gegaan met BetaalLokaal. “De bij-
drage die de gemeente heeft ge-
daan is bedoeld als financiële on-
dersteuning van een lokaal initia-
tief, passend bij de opdracht om 
de lokale economie te versterken. 
Dat is nodig om de leefbaarheid 
van en de voorzieningen in de 
kernen op peil te houden. Met De 
Ronde Venen Pas wordt beoogd 
de afvloeiing van bestedingen 

(ter waarde van 94 miljoen eu-
ro!) te beperken ten gunste van 
lokale bestedingen. Andere on-
dernemers kunnen ook aanklop-
pen met ideeën mits ze voldoen 
aan hetgeen hierboven staat be-
schreven. We verwijzen bij wijze 
van voorbeeld graag naar het in-
novatiebudget Sociaal Domein, 
waarmee veel lokale initiatieven 
zijn ondersteund, zoals Buurtge-
zinnen en Praktijkondersteuner 
Jeugd GGZ.” Aldus wethouder 
Goldhoorn.

Sorry!?
Allemaal tot je dienst, maar op 
deze manier is het toch wel erg 
plezierig ondernemen met geld 
uit andermans portemonnee; ge-
meenschapsgeld wel te verstaan! 
En hoe zit het met de bescher-
ming van de persoonsgegevens 
op de pas? Zeker in het licht van 
de handhaving van de Algemene 
Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) die op 25 mei van 
kracht wordt.
Dat heeft invloed op alle organi-
saties die persoonsgegevens van 
Europese burgers verwerken. Ver-
der is naleving van de PCI-stan-
daard (Security Standards Coun-
cil) voor gegevensbescherming 
verplicht voor alle retailers die da-
ta van kaarthouders opslaan, ver-
werken of overdragen en die be-

talingen accepteren van betaal-
kaarten van welke vorm dan ook. 
Houdt BetaalLokaal daar ook re-
kening mee en zijn de gegevens 
van pashouders dus beveiligd en 
daar in goede handen
Tot ieders verbazing viel er af-
gelopen weekend een door Be-
taalLokaal opgestelde folder met 
daarop ‘Sorry, we hebben het 
niet handig aangepakt’ in de bus. 
Daarin staat ten overvloede nog 
een keer wat De Ronde Venen Pas 
behelst plus enkele (rooskleuri-
ge) voorbeelden hoe men als ge-
zin jaarlijks bijna €300,- korting 
bij elkaar kan sparen. Het heeft 
alle schijn van een slecht mar-
ketingconcept, want hoe weinig 
vertrouwen kan je in je eigen pro-
duct ten toon spreiden als je dit 
op deze manier kenbaar maakt? 
Moet de gebruiker van de pas er 
dan wel vertrouwen in hebben?. 
Zal ongetwijfeld stof tot naden-
ken geven bij de gemeente en bij 
BetaalLokaal!

Haarmode Lydia nu Feel 
Good Salon Wilnis
Wilnis - Onder grote belangstel-
ling werd afgelopen zaterdag de 
voormalige kapsalon van Haar-
mode Lydia in de Dorpsstraat na 
een grondige verbouwing en her-
inrichting opnieuw in gebruik ge-
nomen. Dat ging tevens gepaard 
met de presentatie van de nieu-
we naam inclusief het onthullen 
van het bijbehorende logo aan 
de buitenkant op een van de ra-
men. De onthulling werd na een 
welkomstwoord en een korte 
toespraak van saloneigenaresse 
Esther Nederhof door haar beide 
dochters Simone en Pascale vak-
kundig uitgevoerd. Aldus werd 
het logo ‘Feel Good Salon Wilnis 
– Hair & Beauty by Esther’ zicht-
baar gemaakt. Vanzelfsprekend 
waren papa Wilco Nederhof en 
de aanwezige familie ook in hun 
nopjes met deze onthulling en 
niet in de laatste plaats trots op 
Esther en haar team van mede-
werksters. Samen hebben die de 
verbouwing en uitbreiding door-
staan en er hun invulling aan ge-
geven. Dat mag er zijn want zo-
wel dames als heren kunnen zich 
in de Feel Good Salon helemaal 
laten ‘opknappen’. Dit dankzij 

het nieuwe concept en de inrich-
ting van het pand dat dit moge-
lijk maakt. Inwendig heeft het na-
melijk een complete metamorfo-
se ondergaan. Behalve alle soor-
ten haarverzorging en behan-
deling, vanaf standaard knippen 
tot styling, klassiek of volgens de 
laatste trends, biedt de Feel Good 
Salon nu veel meer. Bijvoorbeeld 
voor het aanbrengen van haar- 
en wimperextensions en het uit-
voeren van een hoofdhuidanaly-
se in geval van hoofdhuidproble-
men. Die kunnen dan weer met 
speciale producten worden be-
handeld. Voorts kan men er nu 
ook terecht voor nagelverzorging 
van handen (manicuren, inclusief 
het aanbrengen van kunstnagels 
en gellak) en voeten (pedicuren), 
uitgebreide schoonheidsbehan-
delingen en een verwenkuur met 
een hot stone massage. Veel van 
deze aanvullende behandelin-
gen worden uitgevoerd in aparte 
ruimten achter in de zaak. Daar is 
ook een extra wachtruimte inge-
richt compleet met leestafel.

Wellnes-gevoel
“We hebben een stuk winkel-

ruimte waar ooit Wouda Mode 
zat erbij gehuurd, waarna we het 
hebben laten verbouwen. Daarna 
is het opnieuw ingericht en heb-
ben daarbij alle specialismen hun 
eigen ruimte toebedeeld,” toont 
Esther opgetogen. Te vergelijken 
met een shop-in-shop, maar dan 
behorend tot het nieuwe concept 
Hair & Beauty dat aanschurkt te-
gen het krijgen van een wellness-
gevoel. Nadat de heropening 
een feit was konden belangstel-
lenden zich onder het genot van 
een hapje en een drankje uitge-
breid laten informeren over de di-
verse mogelijkheden die de salon 
nu te bieden heeft, inclusief be-
zichtiging van de specifieke lo-
caties. Vanzelfsprekend kon men 
ook kennismaken met de diver-
se behandeltechnieken en pro-
ducten ten behoeve van de ui-
terlijke verzorging door deel te 
nemen aan verschillende de-
monstraties. Het gespecialiseer-
de team van Feel Good Salon Wil-
nis,14 medewerksters, had het er 
druk mee. Haarmode Lydia vindt 
zijn oorsprong in 1984 toen de 
moeder van Esther, Lydia Post-
dijk, het bedrijf oprichtte. Dat be-
gon aan huis op de Padmosweg 
maar vanwege het vakmanschap 
dat Lydia aan de dag legde breid-
de het klantenbestand zich snel 
uit. Reden dat er werd uitgeke-
ken naar een grotere ruimte. Dat 
is meermalen het geval geweest 

met als bekendste vestiging van 
de salon die aan de Wilnisse Zuwe 
waar men 14 jaar furore heeft ge-
maakt. Esther is gepokt en gema-
zeld omdat zij van meet af aan bij 
haar moeder in de zaak heeft ge-
werkt van wie zij de fijne kneep-
jes in het vak heeft geleerd. In 
2008 nam zij de zaak over waar-
na tevens werd verhuisd naar de 
huidige locatie in de Dorpsstraat.
Met de verbouwing en het pre-
senteren van een nieuw concept 
is er voor Esther met haar team 
een nieuw tijdperk aangebroken 
waar ook het omvangrijke klan-
tenbestand van zal profiteren. 
Onveranderd zijn de kwaliteit en 
de professie in het werk die hier 
hand in hand gaan.
Ook de informele sfeer draagt al 
jaren bij aan het succes van de-
ze salon evenals de ruimere ope-
ningstijden die men er bij de Feel 
Good Salon nu op nahoudt. Fac-
toren die bepalend zijn voor het 
voortbestaan van de zaak, want 
anders houd je dit met zoveel 
concurrentie om je heen niet vol. 
Moeder Lydia, die het allemaal in 
gang zette, mag er trots op zijn. 
Haar aanwezigheid, te midden 
van veel van haar ‘oude klanten’ 
maar ook talloze ‘nieuwe’, mag 
deze mijlpaal terecht symbolise-
ren. Meer weten? Bezoek de (nog 
niet aangepaste) website www.
haarmodelydia.nl. Tel. 0297-
285825.
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Toneelvereniging WIK 
Klucht: “Dolle Beestenboel”
De Ronde Venen - De cast van 
toneelvereniging WIK speelt haar 
voorjaarsuitvoering op 20 en 21 
april a.s.Deze klucht is geschre-
ven door Henk Roede. In de die-
rentuin wordt er hard gewerkt 
aan het nieuwe onderkomen 
voor de apen. Er wordt alles aan 
gedaan om de opening door de 
koning te laten verrichten, maar 
dan moet alles eerst gekeurd 
worden. Door allerlei verwikkelin-
gen gaat er van alles mis en dat 
levert weer komische situaties op, 
waardoor er veel gelachen kan 

worden. WIK nodigt u uit om één 
van de twee voorstellingen te ko-
men kijken in Zalenverhuur ‘t Ou-
de Parochiehuis aan de Bozenho-
ven nr. 152 te Mijdrecht. De voor-
stellingen beginnen om 20.15 uur 
en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Kaarten voor de uitvoering zijn 
aan de deur te koop á €10,- (als 
u donateur wordt is het €6,25 
p.p. per avond en dan worden de 
kaarten thuisbezorgd) of u kunt 
telefonisch kaarten bestellen via 
telefoonnummer: 0297-283979.

Voetspecialist bij 
Leemans Schoenen
Mijdrecht - Een voetdeskundi-
ge brengt dinsdag, 17 april van-
af 13.00 uur een bezoek aan Lee-
mans Schoenen, Raadhuisplein 
12. Gedurende de dag zal deze 
specialist mensen met voetklach-
ten te woord staan. Er wordt gra-
tis een voetafdruk gemaakt en 
tekst en uitleg gegeven over de 
werking van de Vibrion-veer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. De 
Vibrion-veer is een vervangings-
middel van de klassieke steun-
zool. In tegenstelling tot de ratio-
nele steunzool, die vaak hard en 
statisch is, heeft de Vibrion-veer 
een verende werking. Deze acti-
veert de bloedsomloop. Het da-
gelijks elastisch verend op na-
tuurlijke wijze lopen zonder ver-
moeidheid of pijnlijke voeten 
wordt hierdoor bevorderd. Met 
name in Duitsland en Amerika 
heeft de Vibrion-veer een gro-
te opgang gemaakt onder men-
sen met voetklachten en daar-
uit voortvloeiende rugklachten. 

De veer verbetert op buigzame 
wijze de stand en de holling van 
de voet. De gevoelige voorvoet 
wordt extra door verende kupo-
len ondersteund en de voet kan 
weer natuurlijk afrollen. De pijn 
neemt door deze behandeling 
af en spieren en banden worden 
weer krachtiger. Ook wordt door 
het verende effect bij iedere stap 
de totale voetvlakte gemasseerd 
wat een goede doorbloeding be-
vorderd. Bijkomend voordeel van 
de Fussgold Vibrion-veer is het 
handzame formaat: de Zweedse 
vinding past in bijna alle mode-
schoenen. 

Mensen met voetklachten en ui-
teraard ook belangstellenden 
kunnen zich uitvoerig laten infor-
meren over deze Zweedse uitvin-
ding. Het advies van de specialist 
is kosteloos. Wel is het zaak van 
tevoren een afspraak te maken. 
Leemans Schoenen is telefonisch 
bereikbaar 0297-264655

Lezing Sint Petersburg 
door Henk Butink
Mijdrecht – Dinsdag 17 april na 
de algemene vergadering van 
de historische vereniging De 
Proosdijlanden geeft Henk Bu-
tink een lezing over de banden 
met Sint Petersburg. De lezing is 
om 20.45 uur, de vergadering be-
gint om 20.00 uur en het geheel 
vindt plaats in de Oudheidkamer, 
Croonstadtlaan 4a, te Mijdrecht. 
Henk Butink vertelt na de alge-
mene vergadering een verhaal 
over Nederlanders in Sint-Pe-
tersburg. Zijn presentatie is in de 
vorm van een flitsende audiovi-
suele (beamer-) show. Zijn mon-
delinge toelichting wordt aan-
gevuld met fraaie foto’s en bege-
leid door mooie, Russische mu-
ziek. De presentatie wordt ge-
geven in de ‘Oudheidkamer’ aan 
de Croonstadtlaan. Deze (stads)
naam is verbonden met de ver-

dediging van Sint-Petersburg. 
De documentaire laat de band 
zien die Nederlanders hadden 
met Sint-Petersburg in de peri-
ode 1720-1918. De Russen dre-
ven handel met Nederland – zelfs 
met Mijdrecht – en omgekeerd 
gingen generaties Nederlanders 
daarheen. Ze maakten er fortuin, 
gingen naar hun eigen “Holland-
se Kerk” en werden er begraven. 

De stad op het eiland kreeg de 
naam van een van de forten 
‘Kronstadt’ en is de naamgever 
van de Stoomtimmerfabriek N.V. 
Croonstadt in Mijdrecht, mogelijk 
omdat er veel hout vanuit Kron-
stadt werd aangevoerd. De tim-
merfabriek verdween maar de 
naam niet. De laan waaraan vroe-
ger de timmerfabriek lag kreeg 
de naam Croonstadtlaan. 

De Ronde Venen - Bijna over-
al waar wij ons presenteren of 
voorstellen namens het Inwo-
nerscollectief De Ronde Venen 
vraagt men direct of indirect 
naar onze visie en missie. Twee 
van die woorden in die vraag 
vragen bijna weer om een for-
meel antwoord en het liefst 
nog uitgewerkt in een boek-
werkje met daarin de achter-
liggende gedachtes en de 
voor en nadelen uitgesplitst. 
Dat is nou precies wat we niet 
willen. Het is namelijk niet de 
bedoeling om alles uit te wer-
ken op papier en te beargu-
menteren. Het is juist onze be-
doeling om veel meer gewoon 
te gaan doen met ons nuchte-
re verstand. Wat we dan ook 
wel willen vertellen is wat on-
ze bedoeling is met het neer-
zetten van een Inwonerscol-
lectief in De Ronde Venen. De 
bedoeling is dat we een nieu-
we route inslaan waar wij als 
inwoners veel meer de regie 
gaan pakken. We zijn name-
lijk een beetje vast gelopen in 
een systeemwereld van regel 
en wetgeving, waar we met 
zijn allen de bedoeling een 
beetje zijn voorbij geschoten. 
Dit heeft ons als inwoners ook 
passief gemaakt en doen we 
niet echt meer mee. Op het 
moment dat je energie en mo-
tivatie verliest dan is de tijd 
om ‘stop’ te durven zeggen en 
dan is er werk aan de winkel. 
Wij geloven dat die tijd is ge-
komen dat we ons niet meer 
van bovenaf moeten laten lei-
den (of is dat in dit geval beter 
om met een lange ij te schrij-
ven? ). We gaan als inwoners 
ons kompas zelf weer oppak-
ken en de nieuwe route be-

palen. Een route waar we met 
zijn allen weer voldoening, 
energie en balans van gaan 
krijgen. Dat zijn we eigenlijk 
aan onszelf als inwoners ver-
plicht om weer zicht te krij-
gen op de bedoeling. Wij heb-
ben bedacht om dat met alle 
inwoners van De Ronde Venen 
op te pakken en een netwerk 
te laten groeien van en voor 
de inwoners van De Ronde Ve-
nen. Dat heeft geleid tot het 
neerzetten van Het Inwoners-
collectief DRV die inwoners, 
(wijk en buurt) initiatieven in 
de gemeente gaat verbinden, 
ondersteunen en een podium 
gaat geven. Een platform waar 
we elkaar kunnen vinden, hel-
pen en ondersteunen. Waar 
we initiatieven gaan ontplooi-
en en daar waar mogelijk ook 
daadwerkelijk op eigen kracht 
gaan neerzetten. 

Dus wat is onze bedoeling? 
Onze bedoeling komt eigen-
lijk er heel simpel op neer dat 
wij als inwoners van De Ron-
de Venen ons met elkaar gaan 
verbinden, elkaar informeren, 
naar elkaar luisteren, elkaar 
helpen en met elkaar gaan 
delen. Dus veel met elkaar en 
niet ieder voor zich. Als we 
daar mee beginnen dan zijn 
we al een heel eind op de goe-
de weg bij het betreden van 
de nieuwe route die we samen 
inslaan. De gemeente en loka-
le politiek zal ons vanzelf wel 
volgen. Daar moeten we ge-
woon maar op vertrouwen, 
want samen komen we een 
stuk verder. 

Meer weten stuur een e-mail 
naar drv@inwonerscollectief.nl 

Column van het Inwonerscollectief DRV 

De bedoeling 

Sint-Petersburg: Hollandse kerk uit 1834, foto Henk Butink (2008)

‘Rommel’ gezocht! 
Wilnis - Al weer voor de 44 ste 
keer zal de jeugdvereniging 
van de Hervormde Kerk in Wil-
nis de jaarlijkse Wilnisse rommel-
markt organiseren. Deze zal dit 
jaar op zaterdag 5 mei plaatsvin-
den. We streven ieder jaar weer 
naar een zo groot mogelijke op-
brengst voor een goed doel. De-
ze opbrengst is dit jaar bestemd 
voor de ondersteuning van 2 kin-
deropvanglocaties in Colombia. 
In deze opvanglocaties worden 
kinderen opgevangen die getrof-
fen zijn door armoede. Na school-
tijd kunnen de kinderen op de lo-
caties terecht voor sport en spel. 
Daarnaast krijgen ze hier aan-
dacht en liefde. Voor dit mooie 
doel willen we samen met uw 

hulp zoveel mogelijk geld inza-
melen. Zonder uw rommel, na-
melijk geen rommelmarkt!

Dus heeft u nog bruikbare spul-
len thuis die u eigenlijk niet meer 
gebruikt? Breng deze dan naar de 
familie Meijers op de Mijdrecht-
se Dwarsweg 19 te Wilnis. Ook is 
het mogelijk om uw spullen door 
ons op te laten halen. Dit kan u 
aangeven via de site www.rom-
melmarktwilnis.nl of door te bel-
len naar 06 - 46 67 20 91 tussen 
18.00 en 20.00 uur. (dit alles liever 
niet op zondagen) We zijn onder-
tussen al druk bezig met het sor-
teren van alle spullen en zullen 
hiermee doorgaan tot dinsdag-
avond 1 mei. 

Burgernet uitgebreid 
met Burgernetmail
De Ronde Venen - Burgernet is 
sinds maandag jl. uitgebreid met 
Burgernetmail. Burgernetdeelne-
mers kunnen vanaf dat moment 
gevraagd worden hulp te bieden 
bij een veiligheidssituatie in hun 
directe omgeving. De mail kan 
bijvoorbeeld een oproep bevat-
ten extra alert te zijn in verband 
met een verdachte of onveilige 
situatie in de buurt. Maar in de 
mail kan ook gevraagd worden 
of iemand iets bijzonders heeft 
gezien op een bepaalde plek of 
op een bepaald tijdstip. De ge-
meente en de politie werken da-
gelijks aan de veiligheid op straat. 
Zij werken hierbij graag samen 
met de inwoners. Met deze uit-
breiding van Burgernet verwach-
ten politie en gemeente meer in-
formatie te ontvangen, waardoor 
bijvoorbeeld meer inbraken op-
gelost of voorkomen kunnen 
worden. 

Wat is Burgernetmail?
Op dit moment ontvangen deel-
nemers aan Burgernet op hun te-
lefoon een spraak- of sms-bericht 
met het verzoek om uit te kijken 
naar een persoon of voertuig. 
Deelnemers met informatie kun-
nen rechtstreeks met de meld-
kamer van de politie bellen. Bur-
gernet wordt ingezet bij bijvoor-
beeld diefstal of inbraak, door-
rijden na een aanrijding, bero-
ving of vermiste personen. Daar 
wordt vanaf volgende week Bur-

gernetmail aan toegevoegd. De 
inhoud van Burgernetmails kan 
variëren van een bericht om ex-
tra alert te zijn in verband met 
een verdachte of onveilige situa-
tie tot de vraag of de deelnemer 
iets bijzonders heeft gezien rond 
een bepaald misdrijf in de buurt. 
Als een bepaalde actie wordt ver-
wacht van deelnemers, bijvoor-
beeld het treffen van preventieve 
maatregelen, dan worden prakti-
sche instructies en tips gegeven. 
De ontvanger kan per e-mail rea-
geren op de oproep als hij infor-
matie heeft. Hiermee levert de 
burger een actieve bijdrage aan 
de veiligheid in de wijk.

Bent u al Burgernetdeelnemer?
Neemt u al deel aan Burger-
net? Dan hoeft u niets te doen. 
U wordt automatisch deelnemer 
aan Burgernetmail. Mocht u het 
ontvangen van Burgernetmails 
niet op prijs stellen, dan kunt u 
gebruik maken van de afmeld-
link. Deze vindt u standaard in el-
ke Burgernetmail die u ontvangt. 
Als u zich afmeldt voor Burger-
netmail krijgt u de Burgernetbe-
richten via een spraak- of sms-be-
richt nog wel. Nog geen deelne-
mer van Burgernet? Aanmelden 
kan via www.burgernet.nl/aan-
melden. Op deze website is uit-
gebreide informatie te vinden 
over Burgernet en Burgernet-
mail. Vragen kunt u mailen naar:  
derondevenen@burgernet.nl 

Kleuters de Schakel
Bezoek aan tuincentrum 
Rijdes
De Ronde Venen - In het kader 
van het thema “groeien” moch-
ten de kleuters van de Schakel op 
woensdag 4 april inspiratie op-
doen bij tuincentrum Rijdes in 
Vinkeveen. De komende weken 
gaan de kinderen op school leren 
en werken over alles wat met het 
tuincentrum te maken heeft. Wat 
is er te koop en hoe zorg je ervoor 
dat plantjes groeien? Bij Rijdes 
hebben de kinderen gezien hoe 
er voor de kamerplanten wordt 
gezorgd door een gordijn open 
of dicht te doen en dat er water 
gegeven wordt door een slang 
in de bakken te hangen. Natuur-

lijk werden ook de handen uit de 
mouwen gestoken. De kinderen 
mochten allemaal een groente-
plantje zaaien: komkommer, wor-
tel, tomaat of paprika. De gezaai-
de bakjes zijn meegenomen naar 
school, om daar uit te groeien tot 
een echt plantje. Over 2 weken 
moeten de plantjes de school-
tuin in. Aftellen dus! De kinderen 
mochten ook nog een aardbei-
enplantje verpotten en mee naar 
huis nemen. De kleuters hebben 
veel ideeën opgedaan voor hun 
eigen tuincentrum op school en 
kunnen er vol enthousiasme mee 
aan het werk in de klas. 

Jeugdbrandweerwedstrijden
Vinkeveen - VRU Jeugdbrand-
weer Vinkeveen en Waverveen 
bestaat 30 jaar. Om dit te vieren 
organiseert het korps in samen-
werking met de Stichting Jeugd-
brandweer Nederland op zater-
dag 21 april een wedstrijd. Ieder-
een is van harte welkom om te 
komen kijken. 

Kwalificatiewedstrijden
De wedstrijden zijn kwalifica-
tiewedstrijden in de klasse lage 
druk. Maar liefst 20 jeugdbrand-
weer-teams uit het hele land ko-
men naar Vinkeveen om te strij-

den voor een plaats in halve fi-
nale later dit jaar. Tijdens deze 
spannende wedstrijden zullen al-
le teams zich vol overgave op het 
wedstrijdscenario storten. Voor 
de bezoekers een kans om de-
ze brandweerlieden in spé in ac-
tie te zien. 

Kweekvijver
De jeugdbrandweer kan ge-
zien worden als een belangrij-
ke kweekvijver voor de vrijwil-
lige brandweer. De post Vinke-
veen bestaat nu voor ruim twee-
derde uit oud jeugdbrandweer-

leden en is mede daardoor al ja-
ren op volle sterkte. In Nederland 
zijn er ruim 150 jeugdbrandweer-
korpsen actief die zijn aangeslo-
ten bij de Stichting Jeugdbrand-
weer Nederland (SJBN). Voor de-
ze jongens en meisjes in de leef-
tijd van 12 t/m 18 jaar worden in 
verschillende klassen wedstrijden 
georganiseerd. Dit begint met de 
kwalificatiewedstrijden waarmee 
zij zich kunnen plaatsen voor de 
halve finales. Uiteindelijk plaat-
sen de tien beste ploegen in elke 
wedstrijdklasse zich voor de lan-
delijke finale. 

Kom eens kijken
Er zijn twee wedstrijdbanen. Bei-
den zijn voor het publiek goed te 
bekijken. Per wedstrijdbaan zijn 
verdeeld over de dag tien ver-
schillende ploegen aan het werk 
te zien. Bezoekers kunnen zich 
melden bij de brandweerkazer-
ne van Vinkeveen aan de Heren-
weg 107 te Vinkeveen. Van daar-
uit worden zij naar de wedstrijd-
locatie verwezen. Op elke wed-
strijdbaan start de eerste ploeg 
om 09:00 uur en de laatste begint 
om ongeveer 16.00 uur. Rond 
17.30 uur is de prijsuitreiking in 
de brandweerkazerne van Vinke-
veen en worden de winnaars be-
kend gemaakt.
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Zangers en zangeressen 
gezocht voor AmstelProms
Regio - Op 14 juli wordt Amstel-
Proms 2018 georganiseerd. Het 
grootse concert met 60 man sterk 
orkest en 100 man groot koor wat 
vorig jaar enkele duizenden men-
sen op de been bracht op de kade 
langs de Amstel in Uithoorn. Net 
als vorig jaar wordt er ook dit jaar 
weer gewerkt met lokale zangers 
en zangeressen. Het program-
ma van dit jaar is een combina-
tie van klassiek, opera en popmu-
ziek. Voor ieder wat wils dus en 
een zeer gevarieerde avond met 
prachtige en herkenbare muziek.

Audities
Binnenkort worden er audities ge-
organiseerd voor zangers en zan-
geressen die graag zouden willen 
optreden als solo zanger(es) in 1 
van de popmuziek stukken die 
door het AmstelProms orkest ge-
speeld gaan worden. De audities 
vinden in de maand mei plaats en 
we zoeken zangers en zangeres-
sen voor een aantal muziekstuk-
ken. Denk je dat jouw stem goed 
past bij deze nummers en wil je 
graag meedoen? Geef je dan op 
voor de audities door een email 
te sturen naar info@amstelproms.
nl. Er wordt daarna zsm contact 
met je gezocht om verdere af-
spraken te maken. De stukken 
waarvoor je auditie kunt doen 
zijn de volgende:
•	 Een	Joe	Cocker	medley
•	 Barcelona	(Freddie	Mercury	en	

Montserrat	Cabellé
•	 Het	duet	Zonder	Jou	(Paul	de	

Leeuw en Simone Kleinsma)

•	 Hold	 back	 the	 river	 (James	
Bay)

•	 You’re	 the	 voice	 (John	 Farn-
ham)

•	 Why	tell	me	why	(Anita	Meyer)
Vind je het nou wel leuk om te 
zingen, maar toch liever in het 
grote AmstelProms koor en niet 
als solist? Ook dan kun je je opge-
ven voor een email te sturen naar 
het hierboven genoemde email 
adres.

Opera audities
Er kunnen zich ook nog steeds 
mensen aanmelden voor de ope-
ra workshop of voor de audities 
van 1 van de opera nummers 
die ten gehore gaan worden ge-
bracht:
•	 La	Traviata	(Verdi)
•	 O	mio	Babino	Caro	(Puccini)
•	 Funiculi	Funicula	(Turco)

Mocht	u	zelf	een	goede	zanger	of	
zangeres zijn, geef u dan op voor 
de audities en u kunt misschien 
wel meezingen op dit grootste 
muzikale evenement van Uit-
hoorn.
Mocht	u	wat	minder	vertrouwen	
in uw eigen stem hebben, maar 
wel heel erg graag zingen, dan 
kunt u zeker meezingen in het 
AmstelProms koor. Kent u mis-
schien mensen met een heel erg 
mooie stem?
Laat het ons dan ook weten, of 
attendeer ze even op deze mo-
gelijkheid.	 Meer	 informatie	 over	
AmstelProms 2018 kunt u vinden 
op www.amstelproms.nl

Gratis toegangskaarten voor 
Verzamellaarsjaarbeurs
Regio	 -	 Zaterdag	 14	 en	 zondag	
15 april wordt in de Utrechtse-
jaarbeurs weer de bekende Ver-
zamelaarsjaarbeurs gehouden. 
Deze verzamelaarsjaarbeurs is 
Europa’s	 grootste	 verzamel-	 en	
vintage-evenement met het 
meest diverse en exclusieve aan-
bod.	 Het	 is	 dé	 fysieke	 ontmoe-
tings- en handelsplaats waar ver-
zamelaars, liefhebbers van vin-
tage en handelaren samenko-
men voor een leuke dag uit, om 
heerlijk rond te snuffelen, inspira-
tie op te doen en om dat unieke 
item aan te schaffen waar ze al ja-
ren naar op zoek zijn. Er zijn apar-
te afdelingen voor speelgoed, 
glas, aardewerk, boeken & strips, 
sieraden, munten, postzegels, ar-
cheologie, ansichtkaarten, fifties, 
sixties & seventies spullen en de-
sign woon- en interieurartikelen. 
Daarnaast kan men op meerde-

re gezellige terrassen elkaar de 
nieuwe aanwinsten laten zien of 
tips en ideeën uitwisselen. Vast 
onderdeel van de Verzamelaars-
jaarbeurs	 is	 bovendien	 de	Mega	
Platen	&	CD	Beurs.	Een	hemel	op	
aarde voor liefhebbers van pop-
muziek met een gigantisch aan-
bod	van	singles,	lp’s,	cd’s,	dvd’s	en	
allerlei popsnuisterijen.

Gratis
Onze krant mag 10 vrijkaarten be-
schikbaar stellen. Stuur op DON-
DERDAGOCHTEND	 12	 APRIL	 een	
email naar: redactiemijdrecht@
meerbode.nl met daarin een af-
druk van dit artikel en u maakt 
kans	op	zo’n	vrijkaart.	Er	zijn	er	10	
dus wees er snel bij, op=op.
Bent u bij de eerste tien ontvangt 
u per mail een code en kunt u 
deze	 activeren.	 (foto	 Jaarbeurs	
Utrecht)

Live muziek bij 
Brouwerij de Schans
Regio	 -	Wat	 is	 en	 nou	 lekkerder	
dan genieten van mooie mu-
ziek op een zonnig terras met 
een heerlijk gekoeld biertje in de 
hand! Dat kan op iedere 1e en 3e 
zondag van de maand bij brou-
werij de Schans. Komende zon-
dag,	15	april	zal	 Jon	Kendall	hier	
optreden.
Brouwerij en distilleerderij de 
schans is gevestigd in een prach-
tig historisch pand uit 1781. Van-
af juni 2017 is het proeflokaal ge-
opend. Hier kun je genieten op 
vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 

22.00 uur en zondag van 12.00 tot 
20.00 uur van koffie, thee, diverse 
frisdranken maar natuurlijk ook 
van een heerlijk biertje, of een 
proefplankje met 4 verschillende 
soorten bier. Kom langs en geniet 
van de gezellige sfeer en een lek-
ker borrelhapje en drankje. Bier-
brouwerij en Distilleerderij De 
Schans - Schans 21 - 1421BAUit-
hoorn - 0858887523
Wel	belangrijk	om	te	weten	is	dat	
de ingang aan de achterzijde van 
het gebouw zit tussen nummer 
15.00 en 17.00 uur.

Testrit van de metro in de Noord-Zuidlijn bij het CS Amsterdam (foto: Ge 
Dubbelman)

Ook diverse bussen en trams krijgen 
een andere route
Noord-Zuidlijn op 22 juli 
aanstaande in gebruik
Regio - Regio - Het dagelijks be-
stuur van de Vervoerregio Am-
sterdam heeft bevestigd dat de 
Noord-Zuidlijn	 dit	 jaar	 op	 22	 ju-
li in gebruik wordt genomen en 
de	metro	 gaat	 rijden.	 Tegelijker-
tijd	rijden	vervoerders	GVB,	Con-
nexxion en EBS vanaf dan een 
hierop aangepaste dienstrege-
ling. Op advies van de Vervoer-
regio, gemeente Amsterdam en 
GVB heeft het dagelijks bestuur 
van de Vervoerregio besloten 
dat	de	Noord-Zuidlijn	in	exploita-
tie	gaat	op	22	juli.	Met	dit	besluit	
gaan alle partijen verder met hun 
voorbereidingen, zodat vanaf 22 
juli 2018 de nieuwe dienstrege-
ling ingaat. 
Vanaf 22 juli rijdt het grootste 
deel van de dag, iedere zes mi-
nuten een metro over de Noord-
Zuidlijn.	 In	 de	 latere	 avonduren	
rijdt de metro iedere zeven tot 
acht minuten.
Tot	 22	 juli	 test	 GVB	 de	 Noord-
Zuidlijn	 nog	 uitgebreid.	 In	 april	
en mei gebeurt dit met testreizi-
gers. Vanaf 22 juli zal in de prak-
tijk blijken hoe de nieuwe me-
trolijn in samenhang met het be-
staande netwerk functioneert. Dit 
kan niet vooraf getest worden. Bij 
het in dienst gaan van de Noord-
Zuidlijn	 zullen	 er	 naar	 verwach-
ting, zeker het eerste half jaar, de 
nodige kinderziektes optreden. 
Dit kan variëren van het ontbre-
ken van up-to-date reisinforma-
tie tot het tijdelijk uitvallen van 
een metro of zelfs de gehele lijn. 
In	de	eerste	periode	is	tijdens	gro-

te verstoringen de actuele reisin-
formatie nog niet beschikbaar 
via de gebruikelijke kanalen, zo-
als OV9292. GVB stelt alles in het 
werk om ook tijdens verstoringen 
reizigers goed te informeren. Bij-
voorbeeld via omroepberichten, 
door de inzet van extra service-
medewerkers op stations, en via 
Twitter	en	internet.	Er	wordt	hard	
aan gewerkt om de kinderziektes 
zo snel mogelijk op te lossen.

Veranderend lijnennet 
Diverse bus- en tramlijnen in Am-
sterdam en de regio – dus ook in 
Amstelland-Meerlanden	 -	 rijden	
vanaf	 22	 juli	 anders.	 Ze	 worden	
afgestemd op het metronetwerk. 
De bereikbaarheid van de metro-
poolregio Amsterdam wordt met 
het nieuwe lijnennet verbeterd 
en aantrekkelijker voor huidige 
en toekomstige reizigers.
De Vervoerregio en de gemeen-
te Amsterdam werken nauw sa-
men	met	 vervoerders	 GVB,	 Con-
nexxion en EBS om voor een goe-
de overgang naar het nieuwe lij-
nennet te zorgen. Reizigers in de 
Amsterdamse regio worden geïn-
formeerd met een publiekscam-
pagne van 18 april tot en met 21 
mei over de veranderingen die 
in juli plaatsvinden. Aansluitend 
op deze regionale publiekscam-
pagne informeren de vervoerders 
de reizigers over concrete wijzi-
gingen in de dienstregeling, met 
een eigen (op elkaar afgestem-
de)	 campagne.	Wij	 houden	u	op	
de hoogte.

Onderdelenmarkt 
Midden-Nederland
Regio	-	Zondag	15	april	a.s.	wordt	
de jaarlijkse onderdelenmarkt 
van	Midden-Nederland	weer	ge-
houden. Deze zal plaatsvinden 
bij het landbouw meganisatiebe-
drijf	Roeleveld	&	Bos	aan	de	Tien-
boerenweg	 15	 te	 Mijdrecht.	 De	
stichting “De Historie Herleeft in 
de Vechtstreek” heeft de orga-
nisatie van de onderdelenmarkt 
in handen. Deze stichting orga-
niseert	 ook	 het	 Historisch	 Festi-
val in Vreeland. Op de onderde-
lenmarkt worden er voorwerpen 
verhandeld die iets met de histo-
rie te maken hebben. Dit varieert 
van oldtimer tractor onderdelen 
tot	kleding.	Maar	ook	antieke	ge-
bruiksvoorwerpen, documenta-
tie van uw voertuig en gereed-
schappen enzovoort. Standhou-
ders vanuit heel Nederland en 
particulieren uit de omgeving die 
de voorjaarsopruiming achter de 
rug hebben, komen met een kar-
ren	vol	handel	naar	Mijdrecht.	Ze	
komen snel van hun spulletjes af. 
Dit geeft deze onderdelenmarkt 
iets	 extra’s.	 Door	 de	 diversiteit	
van de handelaren en particulie-
ren wordt er over het algemeen 
goed zaken gedaan. 
Tevens	is	er	gelegenheid	om	met	

mede	 hobbyisten	 of	 oude	 be-
kenden die u tegen het lijf loopt, 
een praatje te maken in de koffie-
hoek. Een deel van de baromzet 
doneren wij dit jaar aan de Nier-
stichting Nederland. Deze onder-
delenmarkt is voor bezoekers ge-
heel gratis en er is volop gratis 
parkeergelegenheid. De organi-
satie wil erop wijzen dat de vroe-
ge vogels onder ons de mees-
te en beste handel doen, want 
op=op en weg=weg! Als u inte-
resse heeft om op deze onder-
delenmarkt uw overtollige on-
derdelen of voorwerpen te ver-
handelen, dan dient zich uiterlijk 
voor 12 april a.s. op te geven bij, 
Roel	 Zeldenrijk	 tel:	 0653	 683625	
of roel.zeldenrijk@kpnmail.nl
Openingstijden:	 Zondag	 van	
07.00 tot ca.14.00 uur.

Op ontdekkingstocht op 
fort bij Abcoude 
Regio - Benieuwd naar wat er 
achter	 de	poort	 van	 Fort	 bij	 Ab-
coude te zien en te beleven is? 
Op zaterdag 14 april van 10.00 tot 
17.00 uur is de allereerste kans 
van het jaar om dit te ervaren. 
Dan	 start	 namelijk	 het	 Forten-
seizoen.	 Ontdek	 Fort	 bij	 Abcou-
de onder leiding van een ervaren 
gids, die de geschiedenis van dit 
imposante bouwwerk tot leven 
laat komen! 

Historische verhalen
Via de brug over de fortgracht 
kunt u uitgebreid ronddwalen 
op het binnenfort en genieten 
van de historische verhalen en 
de	 natuur.	 In	 het	 hoofdgebouw	
bezoekt u het kruitmagazijn, de 
slaapvertrekken en het muse-
um. De buitenmuren zijn hier wel 
1,8 meter dik! Vanaf het uitzicht-
punt	 op	 het	 oostelijke	 ‘Oreillon’	
kunt	 u	 Fort	 bij	 Nigtevecht	 zien	
liggen. Vanaf deze locatie kunt u 
zich goed voorstellen dat vroe-

ger vanaf dit punt met kanonnen 
werd geschoten.

Stelling van Amsterdam
Fort	bij	Abcoude	is	het	eerste	ge-
bouwde fort van de Stelling van 
Amsterdam. Dat deze waterlinie 
uniek in de wereld is, blijkt wel uit 
het feit dat de Stelling van Am-
sterdam	 Unesco	 Werelderfgoed	
is. De lange verdedigingslinie 
met dijken, sluizen, batterijen en 
forten loopt als een ring om Am-
sterdam en beschermde destijds 
de hoofdstad.

Ga mee op ontdekkingstocht!
Op zaterdag 14 april van 10.00 
tot 17.00 uur kunt u dit bijzon-
dere fort ontdekken. Bestel toe-
gangskaarten via www.natuur-
monumenten.nl/fortbijabcou-
de. Lid van Natuurmonumenten? 
Dan betalen volwassenen €3,- en 
kinderen (ook OERRR-leden) €1,-. 
Niet-leden betalen €6,- en kinde-
ren €2,-. (foto Rene Koster)

Regio - Regio - Voor het 4e jaar op 
een	rij:	Pete	Bog’s	Bigband	meets	
Friends.	Op	21	april	2018	ontmoe-
ten	 zij	 in	Dans-	 en	Partycentrum	
Colijn	 te	 Uthoorn	 Heidy	 Crooy-
mans,	Colette	Wickenhagen,	Jos-
je	 van	 Zanden	 en	 Klaas	 Fop-
ma. Samen met deze uitsteken-
de zangers kun je een swingend 
concert met diverse jazz stijlen 
verwachten. Natuurlijk speelt de 

band aansluitend nog een lekke-
re set dansmuziek om de avond 
feestelijk af te sluiten. Soepele 
Swing, vette Blues, opzwepende 
Latin,	 loeistrakke	 Funk	 en	 dam-
pende	 Rock.	 Je	 kunt	 het	 zo	 gek	
niet	bedenken	of	Pete	Bog’s	Big-
band heeft het op haar repertoi-
re staan. Deze Bigband kan zich 
met recht de meest swingende 
band uit de regio Aalsmeer, Uit-

hoorn,	Mijdrecht	en	De	Ronde	Ve-
nen noemen. De band bestaat uit 
19 man/vrouw en een zangeres, 
allen gevorderde en enthousias-
te amateurs die met veel passie 
muziek maken en met plezier op-
tredens verzorgen. De aanvang 
is om 20.30 uur (zaal open vanaf 
20.00 uur). Kaarten, in de voorver-
koop, zijn onder andere te kopen 
via de website www.pbbb.nl
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Gratis pas om teken te 
verwijderen
De Ronde Venen - Utrechts 
Landschap verspreidt een speci-
ale tekenpas waarmee teken ge-
makkelijk te verwijderen zijn. De 
tekenpas is gratis op te vragen 
op de website van de natuurbe-
schermer: www.utrechtsland-
schap.nl/tekenpas. ‘We vinden 
het belangrijk dat iedereen vei-
lig van de natuur kan genieten,’ 
zegt boswachter Rob Veenbrink. 
In de lente komt de natuur weer 
tot leven, we zien het overal om 
ons heen. Helaas worden de te-
ken ook weer actief in dit jaarge-
tijde. Juist op het moment dat we 
meer de natuur in trekken, lopen 
we een verhoogde kans op een 
tekenbeet. Daarom is Utrechts 
Landschap in samenwerking met 
RIVM een voorlichtingsactie be-
gonnen, in aanloop naar de Week 
van de Teek, die plaats vindt van 
16 tot 22 april. Voorlichting over 

teken blijft belangrijk, benadrukt 
boswachter Rob Veenbrink, want 
er zijn nog veel misverstanden 
over de teek. ‘Bijvoorbeeld dat 
alleen groenwerkers of andere 
mensen die veel in de natuur ver-
blijven kans maken op een teken-
beet. Dat is niet zo. Ze komen ook 
niet alleen in bossen voor maar in 
allerlei soorten groen, tot in het 
kleinste tuintje.’

Risico’s
Nog een misverstand: teken val-
len niet uit bomen. ‘Dat hoor ik 
mensen wel eens beweren,’ ver-
volgt de boswachter, ‘maar het is 
heel anders: teken zitten op het 
uiteinde van grassprieten of tak-
ken te wachten op een gastheer: 
een mens of dier van wie ze het 
bloed opzuigen. Zodra er iemand 
langs komt, stappen ze simpel-
weg over en zoeken dan een 

Studieseminar door 
ds. Henk Poot
Mijdrecht - Op donderdag 19 april 
is er in Mijdrecht de eerste studie-
avond in een serie van drie met ds. 
Henk Poot, als Israëlpredikant ver-
bonden aan de stichting Chris-
tenen voor Israël. De andere da-
ta zijn: donderdag 26 april en 3 
mei. Het onderwerp waarover hij 
spreekt is: Israël, Jezus en de toe-
komst. De bijeenkomsten vin-
den plaats in de Christelijk Gere-
formeerde Kerk, kon. Julianalaan 
22 in Mijdrecht. De aanvang is om 
20.00 uur, toegang is gratis.
 
Israël
In de kerkgeschiedenis is de Here 
Jezus vaak losgemaakt van de Tho-
ra. Johannes noemt Hem het le-

vende Woord en daar bedoeld hij 
mee de levende Thora. Als Johan-
nes schrijft dat de wet door Mo-
zes gegeven is en de genade en 
de trouw door Jezus Christus is ge-
komen, dan is dat geen tegenstel-
ling, maar een intensivering. Als 
Johannes schrijft dat het Woord 
vlees geworden is, betekent dat 
ook niet dat het Woord uit de Hei-
lige Schrift is weggetrokken en dat 
de kracht van de wet en de profe-
ten is verdwenen.
Het is juist een nog dichter bij ko-
men van Gods openbaring. Hoog-
tepunt op de weg van God met 
het Joodse volk is de komst van 
de Messias, en Zijn wederkomst en 
de vestiging van Zijn koningschap 

Kleuters de Eendracht maken ‘Aahaal -tassen’
Mijdrecht - Deze ‘Aahaa!-tas’ past 
als een jas om de boodschapjes 
van groep 1/2  van OBS De Een-
dracht! Niet van de échte tassen 
te onderscheiden: frisse kleurtjes 
worden verwerkt in een nieuw 
project van de kleuters, want er 
moet soep worden gemaakt en 
daarvoor zijn boodschappen no-
dig. Eerst druk aan de slag met 
‘project tas’…daar ligt heel wat 
denkwerk, nauwkeurigheid en 
vooral ook doorzettingsvermo-
gen aan ten grondslag. Van mi-
lieuvriendelijke materialen ma-
ken de kleuters een tas waar-
mee ze ook nog eens boodschap-
pen gaan doen de buurman,  bij 
de  AH aan de Leicester.  Winkel-
baas Mattijs Peters is blij verrast 
als hij ook zo’n schitterende zelf-
gemaakte tas krijgt aangebo-
den! Daarna is het boodschap-
pen doen en volgende week zal 
er een heerlijk soepje gekookt 
worden.

Gezellig ‘Daten en eten’ 
bij Duoplant
Regio - Bloemen en Liefde, het is 
altijd met elkaar verbonden, maar 
wat als je nou die liefde niet meer 
hebt of nog niet heeft vinden of 
misschien wel bent verloren? 
Kom dan Koken met bloemen 
bij Duoplant. Een dating dag om 
nieuwe mensen te leren kennen, 
Een nieuwe vriend of vriendin, 
kookmaatje of misschien wel uw 
nieuwe levenspartner!  In een on-
gedwongen sfeer leert u nieuwe 
mensen kennen, bent u actief in 
het maken van diverse gerechten 
met bloemen en bezorgen wij u 
een fantastische middag/avond.
Op 27 mei a.s. vindt deze date 
dag plaats en starten wij om 

15.30 uur, even een praatje ma-
ken, op een gezellige manier leef-
tijdgenoten te leren kennen en 
onder begeleiding van de kok 
en eigenaar van Restaurant het 
rechthuis in Uithoorn maakt u de 
leukste gerechten met bloemen!
Kortom een uitdagende dag, 
waar zelfs een dansje mag wor-
den gedaan tijdens het foute half 
uur. De afsluiting van deze gezel-
lige zondag vind plaats op 20.30 
uur. Meer informatie over Koken 
met bloemen vindt u op www.
duoplant.nl of in de advertentie 
elders in deze krant. Tevens kunt 
u uzelf opgeven via onze web-
shop.

Jubileumviering met muziek in N201
Tien jaar de Djembikkels
Regio - De Djembikkels bestaat 
tien jaar en dit jubileum wordt 
zondag 29 april met muziek 
groots gevierd in muziekcentrum 
N201 aan de Zwarteweg 90. Van 
13.00 tot 18.00 uur zijn er diver-
se activiteiten, waaronder work-

shops en swingende optredens. 
Er worden twee gratis Djembé 
workshops gegeven en deze zijn 
voor zowel jong als oud.
De workshops starten om 13.00 
uur en om 14.00 uur. Wie zeker 
wilt zijn van een plek, kan voor-

over Israël zal plaatsvinden in de-
zelfde stad als van waar hij vertrok: 
Jeruzalem.
 
Achtergrond 
Ds. Henk Poot is als predikant ver-

bonden aan Christenen voor Israël. 
Hij studeerde theologie in Utrecht 
en heeft verschillende boeken op 
zijn naam staan. Poot leidt regel-
matig groepen rond in Israël en is 
een veelgevraagd spreker.

plekje op waar ze zich kunnen 
vastbijten.’
Dat het een tekenbeet risico’s met 
zich mee brengt, bijvoorbeeld op 
besmetting met de ziekte van Ly-
me, weten de meeste mensen 
wel, weet Veenbrink. ‘Maar het 
is ook belangrijk om een teek 
zo snel mogelijk te verwijderen. 
Dan is de kans op besmetting het 
kleinst.’

Gratis verwijderpas
Teken kunnen verwijderd wor-
den met een pincet of een spe-
ciale tekentang. Dat heeft lang 

niet iedereen altijd bij zich, daar-
om stelt Utrechts Landschap een 
paar duizend gratis tekenverwij-
derpassen beschikbaar. Met de-
ze pas kunnen teken handig los-
gemaakt worden, ook als ze zich 
diep hebben vastgebeten in de 
huid. De pas is zo groot als een 
creditcard, zodat deze in elke 
portemonnee of broekzak past. 
De pas is aan te vragen op www.
utrechtslandschap.nl/tekenpas 
(op = op). Meer informatie over 
teken, tekenbeten en risico’s op 
besmetting is te vinden op www.
utrechtslandschap.nl/teken.

af reserveren. Opgeven kan via: 
info@djembikkels.nl. Optredens 
deze middag zijn er van Negunya 
op balafoon van 15.00 tot 15.20 
uur en van Ponda O’Bryan op per-
cussie van 16.30 tot 17.30 uur. 
Een hoogtepunt wordt zeker de 
eigen presentatie van de Djembi-
kkels. Van 15.30 tot 16.00 uur ge-
ven de heren en dames een djem-
sessie. 
Kom gezellig langs, iedereen is 
van harte welkom. De muziek 
en de workshops zijn gratis, de 

drankjes en hapjes voor eigen re-
kening. 

Lessen en workshps
Na afloop van het bezoek geïn-
teresseerd in (meer) djembé spe-
len? Kelsie van de Djembikkels 
geeft lessen aan alle leeftijden, 
verzorgt op aanvraag workshops 
en luistert graag kinderfeestjes 
op. Kijk voor meer informatie op 
de website www.djembikkels.nl 
of neem telefonisch contact op 
via 06-21430219.
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Lenterit voor Stichting 
Hoogvliegers
Regio - Het is bijna zover. Zon-
dag 15 april om 11.00 uur start de 
jaarlijkse auto puzzelrit voor het 
goede doel. Stichting Hoogvlie-
gers laat zieke of gehandicapte 
kinderen (van 6 tot en met 17 jaar 
oud) een bijzondere en onverge-
telijk avontuur beleven. Zelf een 
vliegtuig besturen!
Een dag zonder zorgen, zonder 
ziekte of handicap, een dag waar 
ze boven zichzelf uitstijgen en 
meer dan bijzonder zijn, een dag 
die ze nooit meer vergeten.
Met op dit moment al meer dan 
65 auto’s zal de route ook dit 
jaar weer beginnen bij Hotel 

Mijdrecht Marickenland. Lions-
club Mijdrecht – Wilnis heeft een 
mooie en uitdagende route uit-
gezet van ongeveer 130 km. Het 
routeboek is gemaakt volgens de 
bolletje-pijltje methode.
Deze methode wordt veel ge-
bruikt in de rallysport en is vrij 
simpel.
Er zijn altijd mooie prijzen te win-
nen met dit jaar als hoofdprijs 
meevliegen met een sportvlieg-
tuig vanaf Hilversum! Inschrijven 
voor de Lenterit kan nog tot za-
terdag 14 april op www.lenterit.
nl Let op er zijn nog een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar.

12e AH Jos van de Berg 
jeugdronde van Uithoorn
Regio - Zondag 8 april stond de 
groen/zwart/witte ballonnen-
boog nog voor de ingang van de 
nieuwe kantine van UWTC. Op za-
terdag was namelijk de offi  cië-
le opening van het clubgebouw 
van UWTC geweest. Voor sommi-
ge deelnemers aan onze jeugd-
ronde was het nog even wen-
nen dat de inschrijving niet meer 
in de kantine van onze  AKU bu-
ren was en zij moesten even te-
ruglopen naar de ingang van het 
sportpark, maar iedereen was het 
er over eens: wat een prachtig 
clubgebouw.
Bij cat 1 hadden we 10 deelne-
mers en er ontstond een kop-
groep van 3. De winst ging naar 
Pien Rozenburg uit Vijfhuizen. 
Dit was wel verrassend aange-
zien Pien even hiervoor had 
moeten lossen...Maar haar me-
de vluchtgenoten hielden de be-
nen stil in aanloop naar de fi nish. 
Pien kwam er weer bij en won de 
sprint. De tweede plaats was voor 
Sten van Niekerk uit Purmerend. 
Op de derde plaats eindigde Max 

Baars uit Amsterdam. Onze Tom 
Derogee werd vandaag 10e. Er 
was nog enige stress voor de start 
toen bleek dat Tom zijn helm was 
vergeten. Zijn ouders hadden in 
de vroege ochtend de lunchpak-
ketjes klaargemaakt voor alle me-
dewerkers en vrijwilligers bij de 
wedstrijd en dan kan zoiets ge-
beuren. Gelukkig heeft UWTC en-
kele leenhelmen en daar paste 
Tom een exemplaar van.

Cat 2 
Cat 2 had het kleinste deelne-
mersveld met 7 renners. Hier wa-
ren 4 renners redelijk aan elkaar 
gewaagd en zij streden om de po-
diumplaatsen. De winst ging naar 
Pieter Westbroek uit Sint Pancras 
voor Hidde Schagen uit Haarlem 
en Lars van Assema uit Assen-
delft. Alleen UWTC renner Mike 
Knook greep naast een mooie be-
ker, er waren namelijk in alle ca-
tegorieën zes prijzen te verdelen. 
Twaalf renners streden er bij cat 3 
om de prijzen. Een kopgroep van 
4 renners hadden een grote voor-

Laatste loodjes bij 
Bridgeclub de Legmeer
Regio - En weer wordt het “bil-
len knijpen” zo op het einde van 
de derde ronde parenbridge. In 
de A- lijn deden Cees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister zeer goe-
de zaken door met 64,06% een 
behoorlijke inhaal slag te ma-
ken. Ook Jan Egbers & Ben Rem-
mers hielden stand als tweede 
met 58,59% en beide paren kun-
nen zo nog enigszins een bedrei-
ging vormen voor de toppositie 
die nog steeds in handen is van 
Gerard van Beek & Rina de Jong. 
Mieke van den Akker & Lijnie Tim-
mer werden derde met 55,99% 
gevolgd door Ben ten Brink & Jan 
Bronkhorst met 55,73%, maar zij 
vormen geen bedreiging.
Johan Le Febre & Wim Slijkoord, 
die nu vijfde werden met 55,21%, 
zijn daar en tegen nog wel in de 
running, ze staan na vijf avonden 
tweede op schootsafstand!
Onderaan is het doek voor drie 
paren vrijwel zeker gevallen, 
nummer vier kan echter nog ont-
snappen, de twee paren er boven 
zijn binnen handbereik. In de B- 
lijn zijn de vier promovendi dui-
delijk, de afstand met de achter-
volgers lijkt groot genoeg.
Onderaan de rij blijft het ook hier 
spannend tussen degradatie paar 
nummer vier en de twee daar 
vlak boven, de verschillen zijn mi-
nimaal.
Deze keer werden Marianne & 
Huub Kamp afgetekend eerste 
met 63,99%, duidelijk rijp voor de 
A toch? 

Derde
Op twee Ankie Bots & Agnes 
Kroes met 59,82% en Cobie Brui-
ne de Bruin & Trudi Zandbergen 
werden derde met 56,85%. Mar-
cel Dekker en, voor deze keer, 
Rob Bakker werden keurig vierde 
met 55,95% waarna Sonja & Hans 
Selman als vijfde met 55,65% hun 
promotie kansen consolideerden. 
In de C- lijn wat minder stress, je 
kunt niet degraderen, maar de 
strijd om de vier meest begeer-
de plaatsen gaat hier nog tussen 
zes paren.
Voor deze avond was om eer-
ste te worden ook een zestiger 
vereist en Gerda van Liemt & Els 
van Wijk voldeden ruimschoots 
aan deze opgave door 63,89% te 
scoren. Op twee Anneke & Bram 
van der Zeeuw met een mooie 
59,03% en Tom de Jonge & Her-
man Vermunicht werden nu der-
de met 58,33%. 
Op vier nestelden zich Ria Wezen-
berg & Tim Vader met 57,99% en 
Mieneke Jongsma & Anneke Wij-
mans sloten hier de top vijf met 
55,90% af. Volgende keer dus de 
grande fi nale van deze ronde en 
wilt u daar in het vervolg ook bij 
zijn, kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat: 
e-mail gerdaschavemaker@live.
nl, telefoon 06-83371540.

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - In deze prom / degra-
datie ronde ging in de A lijn de 
1”plaats naar Ans Breggeman 
& Lia Guijt met 63,69 % op de 
2”plaats eindigde Monique Ver-
berkmoes & Jan v Beurden met 
62,50 % en op de 3”plaats Marij-
ke & Ger v Praag met 59,82 % In 
de B lijn ging de 1” plaats naar 
Henk v/d Schinkel met Fons Roe-
lofsma met de hoogste score van 
de avond 65,83 % op de 2”plaats 
eindigde Dieny Verhoeff  & Mart 
v/d Voort met 62,19 % en op de 
3”plaats Nelly Jansen & Jaap Bark 
met 55,30 % De eindstand in de 
A lijn is op de 1 “plaats Hans Wa-
genvoort & Nico v/d Meer met 
62,35 % en in de B lijn op de 1 
“plaats Thea Slot & Mirjam Nieu-
wenhuizen met 56,23 %. Naar de 

A lijn gaan Thea & Mirjam en An-
ja & Marja gedegradeerd zijn Cees 
& Jos en Tonny & Harry. Het is de 
BVU er veel aan gelegen om zo-
veel mogelijk instroom te krijgen 
van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met Hans Wagen-
voort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Sans Rancune kiest niet 
altijd voor troef
Regio - Deze week treff en we in 
de A-lijn opnieuw een bijzonder 
verschijnsel. Er is een fi t in een 
(hoge) kleur, en toch kiest men 
voor Sans. Vooral de schaal waar-
op springt in het oog. Maar liefst 
elf keer van de 24 spellen kiezen 
sommigen 3 SA in plaats van een 
andere manche. en nog in twee 
deelscores speelt dezelfde keu-
ze. Bij een gelijk aantal slagen be-
taalt de Sans net iets beter, maar 
het risico down te gaan is meest-
al groter. Soms juist bod, als de 
tegenstanders in het kleurcon-
tract aftroevers kunnen maken, 
dat houdt het spannend. In de re-
sultaten zien we al deze mogelijk-
heden voorbij komen. Dat levert 
een boeiende uitslag op, waar 

Gerard en Ad met 64,17% fi er bo-
venaan prijken, gevolgd door Ria 
en Leny met 60,42%. Drie andere 
paren bieden en maken een slem.
De B-lijn worstelt met een ge-
heel andere problematiek. Halen 
we het geboden contract of niet. 
Sommigen durven vaak de man-
che niet uit te bieden ondanks 
schijnbaar voldoende punten, 
bijvoorbeeld omdat men de kaart 
te leeg vindt. Als het er dan net 
niet inzit, is men spekkoper. Ook 
hier twee paren boven de 60%. 
Truus en Hanny winnen met 62% 
vóór To en Wim met 61%. Fred en 
Lia bieden fraai 6 Ha. Als U het 
ook wel eens op de dinsdagmid-
dag wilt proberen kunt U bellen 
naar Lijnie Timmer, (0297)561126.

Open dag NZURI Plaza 
druk bezocht
Regio - Zaterdag 7 april was het 
weer tijd voor de voorjaarseditie 
van de Open Dag van NZURI Pla-
za. En deze keer niet zomaar één, 
want schoonheidssalon NZURI 
bestaat namelijk 5 jaar! Dit werd 
gevierd met diverse gratis activi-
teiten waaronder het harsen of 
threaden van de wenkbrauwen 
én stylen van de wenkbrauwen 
ook wel perfectbrows genoemd. 
Voor prachtige en strakke wenk-
brauwen (ook al heb je zelf wei-
nig haar/wenkbrauwen) moet je 
bij de NZURI wenkbrauwspecia-
listen zijn. Ook kon men gebruik 
maken van een gratis professio-
nele huidmeting met de hannah 
SkinAnalyser en was er deze dag 
een super mooie korting op een 
van de meest geboekte hannah-
behandelingen. Ook werd er gre-
tig gebruik gemaakt van de zon-
nebank, men kon namelijk zon-
nen voor €5,00 + gratis crème. Ve-
len kwamen even hun BMI chec-

ken of kwamen zich bij Slimness 
aanmelden voor de cursus. Al met 
al hebben we héél veel bestaan-
de en nieuwe klanten mogen ont-
vangen en is het de hele dag ge-
zellig druk geweest. We willen ie-
dereen bedanken die is gekomen 
en met ons een onvergetelijke Ju-
bileum Open Dag ervan hebben 
gemaakt. We kijken nu al uit naar 
de najaarseditie en die is op zater-
dag 8 september. Zet hem vast in 
de agenda! | NZURI Plaza | Bozen-
hoven 19a | Mijdrecht | www.nzu-
riplaza.nl

sprong verkregen op een achter-
volgend groepje van 3 renners. 
De overige rennertjes werden op 
meerdere rondes achterstand ge-
zet. De overwinning ging naar 
Pascal Cutler uit Amsterdam, op 
de tweede plaats Indy van Velzen 
uit Waddinxveen en derde Lars vd 
Berg uit Vleuten. UWTC lid Emilie 
Fransen heeft als hoofdsport het 
schaatsen en zij reed vandaag 
naar de 11e plaats.

Cat 4
Bij cat 4 waren 16 deelnemers van 
start gegaan. Onder aanvoering 
van de Amstel renners Tyler Eyk 
en Michiel Mouris werd er fl ink 
aan kop gesleurd. Een groep van 
zeven renners wisten bij elkaar te 
blijven de rest moest passen. Ne-
derlands Kampioen Tyler Eyk uit 
Amsterdam wist clubgenoot Mi-
chiel Mouris uit Baambrugge te 
verslaan in de sprint. Op de der-
de plaats eindigde Dean Tol uit 
Volendam. Met 24 deelnemers 
had cat 5 een mooi deelnemers-
veld. Hier ontstond een kopgroep 

van 8 renners. Jan van Schaik uit 
Amsterdam pakte de zege. Op 
de tweede plaats eindigde Joeri 
Schaper uit Bergen. Joeri had nog 
pech door een lekke band in de 
laatste fase van de wedstrijd. Hij 
kon nog net met een ronde ver-
goeding een ander wiel steken. 
En op de derde plaats eindigde 
Zoë van Velzen uit Waddinxveen.
Het grootste deelnemersveld was 
er bij cat 6. In het veld van 28 ren-
ners reden drie UWTC leden mee. 
Mike Derogee was veel voorin en 
op kop te vinden. Maar het tempo 
lag niet hoog genoeg om het pe-
loton veel kleiner te krijgen of in 
stukken te laten breken. Er volgde 
dus een eindsprint van een bijna 
compleet deelnemersveld. Tobias 
Kool uit Purmerend was het rapst, 
gevolgd door Nederlands Kampi-
oen Nienke Veenhoven uit Oost-
zaan en Jesse de Vries uit Hoofd-
dorp. UWTC lid Mike Derogee viel 
met zijn 7e plaats net buiten de 
prijzen, maar reed vandaag een 
goede koers. Ook Rens Grömmel 
(18e) en Lars Hopman (20e) kon-
den tevreden naar huis, het was 
hun gelukt om in het peloton te 
blijven. 
De dag werd afgesloten met de 
‘grote’ mannen van cat 7. Hier 
was WV Noord-Holland ruim ver-
tegenwoordigd met sterke ren-
ners. En zij konden de wedstrijd 
hard maken. De top-3 bestond al-
leen uit WV N-H renners en Ma-

rijn Schapers uit Bergen was het 
sterkste vandaag. Op de tweede 
plaats Raphaël Mouton uit War-
menhuizen en derde Stef Koning 
uit Hensbroek. 
Al met al weer een geslaag-
de dag, waarin EHBO vereni-
ging Cannillus gelukkig weinig te 
doen had. Alle vrijwilligers weer 
hartelijke dank, want dankzij jul-
lie inzet konden 113 deelnemers 
een mooie wedstrijd rijden.

Veteranen
Zondag 8 maart stonden de 
UWTC veteranen Leen Blom, Ben 
de Bruin, John Tromp en Guus 
Zantingh aan de start van wie-
lerwedstrijden in Rotterdam. Bij 
de 60+ werd er onder aanvoering 
van Bert Bakker snel gekoerst 
maar 4 ronden voor het einde 
wisten er twee renners uit het pe-
loton te ontsnappen: Bert Bakker 

en Willen Hus, zij namen een klei-
ne voorsprong en werden niet 
meer achterhaald. Willem Hus uit 
Voorburgwon de wedstrijd voor 
Bert Bakker uit Zaandam, John 
Tromp eindigde als 6e en Ben 
de Bruin fi nishte als 23e. Bij de 
69+ gingen er direct na het start-
schot drie renners ervan door on-
der leiding van de plaatselijke fa-
voriet Piet Gruteke. Zij bouwden 
een mooie voorsprong op. Hal-
verwege de wedstrijd vormde 
zich een tweede groep van zeven 
renners met daarbij Leen Blom en 
Guus Zantingh. Met nog 12 ron-
den te gaan kwamen de zeven 
bij de drie koplopers en met nog 
drie ronden te gaan demarreerde 
Arie de Groot uit Stolwijk uit deze 
groep en won de wedstrijd. Guus 
Zantingh uit Mijdrecht spurt-
te zich naar een 2e plaats, Leen 
Blom fi nishte als 10e.





14 11 april 2018

Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen zondag zijn 
bij Judoschool Blaauw het eerste 
weekend van de clubkampioen-
schappen gehouden. De club-
kampioenschappen zijn verdeeld 
over twee weekenden.
De kinderen waren verdeeld op 
leeftijd, gewicht en kleur band in 
poules.
Ook voor degene die net op judo 
zitten waren er aparte poules ge-
maakt. De jongste leerlingen van 

Judoschool Blaauw hebben ge-
streden voor wat ze waard wa-
ren en er waren veel spannende 
partijen. Na deze leuke en gezel-
lige eerste dag waarbij elke judo-
ka een prijs in ontvangst mocht 
nemen mogen de volgende le-
den zich clubkampioen van 2018 
noemen: Bas Franzen, Boyd Smit, 
Jens Lek, Kyan van der Toorren, 
Luc Godfried, Ruben Meijer, Thijs 
Meijer

De Merel/Heerenlux 1 is 
kampioen!
De Ronde Venen - Eindelijk was 
het dan zover. Het was al bijna ze-
ker maar ook in de laatste wed-
strijd moesten nog er punten ver-
zameld worden om het kampi-
oenschap binnen te halen. Dat 
is, zeker in een wedstrijd waar je 
kampioen kunt (moet) worden, 
niet zo eenvoudig maar net zoals 
het hele seizoen haalden de Me-
rel met de regelmaat van een klok 
de punten binnen. Er waren nog 
30 punten nodig en dat aantal 
werd met 42 punten moeiteloos 
overschreden. De Merel heeft 17 
van de 18 wedstrijden bovenaan 
gestaan. De concurrentie liet wel 
eens steken vallen en vlak onder 
de top werd er dan ook regel-
matig van plek gewisseld, behal-
ve bovenaan. Daar stond de Me-
rel 1 en bleef daar tot en met de 
laatste speeldag gewoon staan. 
Wie er ook speelde, Wilbert Celie, 
Eric Aarsman, Dennis Kraak, Wal-
ter van Kouwen, Kees Griffioen, 
Bert Fokker, Rob ten Brink of Joh 
Vrielink, het niveau bleef hoog. 
Soms een klein dipje maar vrijwel 
altijd beter dan de concurrenten 
en dan kun je maar een conclu-
sie trekken; De Merel/Heerenlux 
1 is de terechte kampioen. Vanaf 
deze plek, van harte gefeliciteerd 
met dit kampioenschap!

Tweede divisie
Om meteen maar door te gaan 
met het kampioenschap in de 2e 
divisie.
Daar was en bleef het span-
nend tot de laatste speeldag. 
De Springbok 2 ging met 2 pun-
ten voorsprong de laatste ron-
de in maar je moet het aan tafel 
tot maar even waar maken. Thuis 
tegen CenS kon er niet echt een 
vuist gemaakt worden en CenS 
ging dan ook met een 34-41 over-
winning naar huis. Waren 34 pun-
ten genoeg? Concurrent the Pea-
nutbar 2 had waarschijnlijk ook 
last van zenuwen, ook zij leden 
een thuisnederlaag. In dit geval 
was De Kromme Mijdrecht 1 met 
37-44 de sterkste. Dat zijn echter 
wel 3 punten meer dan de koplo-
per en dat is net genoeg om de 
Springbok 2 op een punt voor-
bij te steken. Daarmee zijn, Ro-
han Janmaat, Bas Citon, Broer 
Persoon, Peter Jongerling, We-
sley Buijing, Jamal Banmousa, 
Said Metalsi en Linda van Es, be-
ter bekend als team the Peanut-
bar 2, kampioen van de 2e divisie 
geworden. Ook voor hen uiter-
aard de hartelijke felicitaties met 
het kampioenschap en promotie 
naar de 1e divisie!

Derde
Door de overwinning op the Pea-
nutbar 2 verzekerde de Kromme 
Mijdrecht 1 zich van de 3e plek in 
de eindstand en van deelname, 
samen met de Springbok 2, aan 
de nacompetitie.
Tegen wie gaan zij die spelen? In 
de eerste divisie kwamen daar op 
de voorlaatste dag nog 4 team 
voor in aanmerking, Lutis/de 
Springbok 1, de Biljartmakers, de 
Merel/Heerenlux 3 en Bar Adelhof 
3. De verschillen waren niet echt 
groot en daardoor zijn de pun-
ten duur. Eigenlijk had geen van 
de 4 teams het makkelijk op de 
laatste dag. Het scoren ging niet 
echt soepel en als je dan ook niet 
weet hoe je tegenstanders ervoor 
staan wordt het extra zwaar. Bar 
Adelhof 3 moest naar DIO en ver-
loor daar met 40-33. De Merel/
Heerenlux 3 kon het tegen Stie-
va/de Kuiper niet bolwerken en 
verloor met 31-45. Ook de Bil-
jartmakers haalden thuis tegen 
Bar Adelhof 1 niet de winst bin-
nen maar moesten met 32-47 de 
overwinning aan Bar Adelhof la-
ten. Lutis/de Springbok deed het 
van deze vier nog het best. Thuis 
verloren zij weliswaar met 39-
42 van kampioen maar 39 pun-
ten was toch net even meer dan 
de concurrenten. Helaas voor Lu-
tis was dat niet genoeg om de na-
competitie te ontlopen. Aange-
zien de andere drie een bijna ge-
lijk aantal punten scoorden, ver-
andert er in de onderlinge stand 
tussen deze drie ook niets. Dat 
houdt weer in dat naast Lutis, de 
Biljartmakers deelnemer is aan 
de nacompetitie. Deze wedstrij-
den worden gespeeld op 23 en 
24 april bij Stee-Inn in Wilnis.
Voor de volledigheid de andere 
uitslagen. De Springbok 1 tegen 
the Peanutbar 1, 38-34. De Krom-
me Mijdrecht 2 tegen de Merel/
Heerenlux 2, 37-40 en Stieva/de 
Kuiper 2 tegen ASM, 34-36.

De beste
De beste spelers van deze laatste 
competitiedag waren John Vrie-
link (de Merel 1), Arie Engel, (Bar 
Adelhof 3) en Martien Heijman 
(Stieva/de Kuiper 1). John en Arie 
speelden de kortste partij in 15 
beurten en Martien legde een se-
rie van 20 (45, 45%) op tafel.
Daarmee is de reguliere competi-
tie afgerond maar het spel is nog 
niet ten einde. Volgende week 
staat de laatste ronde in de beker-
competitie op de rol en zal duide-
lijk worden welke teams de be-
kerfinale gaan spelen.

Een frisse wind door V.V. 
Atalante dames 3
Vinkeveen - Het is al eerder ge-
meld, maar na de winterstop 
heeft het derde damesteam van 
Atalante Vinkeveen zich hele-
maal hervonden. Door een goed 
en nuttig trainingskamp stonden 
de neuzen allemaal weer de juis-
te kant op, de trainers en coach 
wisten de juiste snaren te raken 
en dan kan het zomaar gebeuren 
dat Atalante het degradatiespook 
weet te verslaan.
De rustpauze van twee weken 
deed het derde damesteam al-
les behalve goed. Maar liefst twee 
speelsters vielen geblesseerd uit! 
Niet handig zo vlak voor het be-
langrijke slot van de competitie. 
Hopelijk gaat het herstel van bei-
de dames voorspoedig.
Afgelopen vrijdag stond de num-
mer 3 van de ranglijst, The Sma-
shers D1 uit Laren, op het pro-
gramma. Atalante moest winnen 
om zodoende uit de gevarenzo-
ne te blijven.

Geren coach
Zonder coach en met slechts een 
wissel op de bank begon Atalan-
te niet sterk aan de wedstrijd. The 
Smashers was niet per sé beter, 
maar Atalante maakte heel veel 
eigen fouten. Er werd onrustig 
gespeeld; de pass en set-up wa-
ren onvoldoende, waardoor er 
ook aanvallend te veel fouten ge-
maakt werden. Zonder alle eigen 
fouten was deze set zeker naar 
Vinkeveen gegaan, maar zo werkt 
het helaas niet. Met 25-23 ging de 
eerste set naar de thuisploeg.
Het was zaak om alle zeilen bij te 
zetten, niet bij de pakken neer te 
gaan zitten en volle bak te gaan 
spelen. Er werd deze set voor een 
compleet andere opstelling ge-
kozen. De diagonaalspeelster 
ging spelverdelen en een van de 
buitenaanvalsters ging naar de 
diagonaal. Dit bracht direct meer 
rust in het spel, maar het zette 
zich niet direct om in punten. Ge-
lukkig kan het team uiteindelijk 
altijd vertrouwen op het solide 
aanvalsspel en de punten vielen 

eindelijk aan Vinkeveense zijde. 
The Smashers speelde romme-
lig en Atalante kon hier niet altijd 
even goed mee omgaan en dus 
ging de stand lange tijd gelijk op. 
Het was uiteraard weer de service 
van Atalante dat voor het beslis-
sende gaatje zorgde. Met een die-
pe zucht en veel opluchting ging 
set 2 met 17-25 naar Atalante.

Gas erop
Tijd voor gas op die lolly en op 
naar de overwinning. Atalan-
te had waarschijnlijk een beetje 
mazzel dat er voor The Smashers 
niks meer op het spel stond, maar 
dat betekende niet dat de thuis-
ploeg er helemaal niet voor ging. 
Atalante kwam gewoon steeds 
beter in haar spel en deed wat ze 
graag doet in deze tweede com-
petitiehelft: het spel bepalen. 
Met veel servicedruk kwam de 
pass maar lastig bij The Smashers, 
waardoor de sterkste aanvalsters 
uitgeschakeld werden. Deze tac-
tiek wierp enorm zijn vruchten 
af en met 15-25 was het tweede 
punt binnen voor de Vinkeveen-
se ploeg.
Set 4 moest het dan echt gebeu-
ren. Atalante begon in dezelfde 
opstelling als in set 1, maar nu 
met een totaal andere instelling. 
The Smashers was echter ook niet 
van plan om de punten zomaar 
weg te geven. Verdedigende had 
de ploeg uit Laren ontzettend 
veel; overal kwam nog wel een 
handje onder of achter en Atalan-
te had wederom moeite om de-
ze onverwachte ballen goed te 
verwerken. Atalante wilde echter 
heel graag winnen en dat maakte 
in deze verschil nipt het verschil. 
De Vinkeveense dames serveerde 
net iets scherper, sloegen net iets 
gerichter en speelden vooral net-
ter volleybal. Atalante kroop met 
name aan het begin van de wed-
strijd door het oog van de naald, 
maar wist uiteindelijk ook set 4 
winnend af te sluiten. Met 19-25 
waren de vier punten voor Ata-
lante een feit.

Juliana 2 levert mooie 
prestatie bij schoolvoetbal
De Ronde Venen - Vol goede 
moed gingen de jongens van Ju-
liana 2 op de fiets naar Vinkeveen 
voor het jaarlijkse schoolvoetbal 
van groep 7/8 bij Hertha.  Niet ver-
wend door veel punten de laatste 
jaren waren ze vast van plan goe-
de wedstrijden te spelen. De 1e 
wedstrijd was tegen de schakel 
uit Vinkeveen, meteen een pittige 
pot. Het spelde golfde op en neer 
en vrij spoedig kwamen we ach-
ter. De jongens bleven knokken 
en kort voor tijd scoorde Lucas de 
1-1. Een terecht punt in een span-
nende en sportieve wedstrijd. De 
2e wedstrijd was tegen de sterren 
van de windroos 2, welke tactiek 
zou goed zijn tegen deze sterke 
tegenstander?  Het team speel-
de zonder aanvallers en een ver-
sterkt middenveld en gaf werke-
lijk alles. Ze knokte voor elke me-
ter en lang bleef de stand gelijk 
en dachten we stiekem aan een 
stuntje.  

Ongelukkig
Twee ongelukkige doelpunten 

maakte dat het  team met 0-2 ver-
loor. De 3e wedstrijd was met-
een na de 2e tegen de sint jozef-
school. Het team bleef inzet to-
nen en door goals van Gerco en 
kort voor tijd van Lucas na een 
dijk van actie van Woud Nab won-
nen de jongens  met 0-2. De 4e 
wedstrijd tegen de fontein kun-
nen we kort over zijn, veel slecht 
spel, niet in de positie en we ver-
loren met 0-1. Onnodig en het 
team baalde. Zouden ze de fina-
le nog kunnen halen? De laat-
ste wedstrijd was tegen de Willis-
poort en de coach had aangege-
ven een goede wedstrijd te wil-
len zien. Snel maakte Lucas de 
1-0. De jongens bleven goed spe-
len en vooral ook als team. De 2-0 
lag al snel in het netje en met in-
zet en power trokken we de ze-
ge over de streep. Resultaat een 
prachtige 3e plaats in de poule 
net achter de ploegen die de hal-
ve finales hebben gehaald.Een 
compliment voor:  Sander, Lucas, 
Tjeerd, Woud, Lex, Erik, Swen, Ru-
ben en Gerco

Argon reikt AFC de 
helpende hand
Mijdrecht - AFC strijd nog om de 
punten om gevrijwaard te wor-
den van nacompetitie, op bezoek 
bij Argon werden zij in de watten 
gelegd en kregen enkele present-
jes voorgeschoteld. Twee doel-
punten zagen we die wel erg ge-
makkelijk werden geïncasseerd 
en een ongelukkig eigen doel-
punt bepaalde de ruststand op 
0-3. Gelijk na rust moest Argon 
een strafschop incasseren en de 
twee andere doelpunten kwa-
men ook gemakkelijk tot stand 
zodat de teller uitkwam op 0-6.

Behoudend
AFC begon behoudend en Argon 
kon daardoor in de beginfase een 
paar maal gevaarlijk worden, een 
solo van Mark van der Weijden 
eindigde bij doelman Berghuis 
en een mooi schot van Ian Re-
fos werd door de doelman uit de 
hoek getikt. Daarna was het een 
beetje over voor Argon. Helsto-
ne schoot namens AFC in het zij-
net en kreeg ook een mooie kans 
maar die kon nog tot hoekschop 
worden verwerkt. Een poging 
over links van Ian Refos werd een 
prooi voor keeper Jort Berghuis. 
Een kwartier voor rust kreeg AFC 
een vrije trap op ongeveer twin-
tig meter, Floris Dokkum schoot 
de bal net onder de lat binnen, 
Argon doelman Manschot ver-
twijfelt achterlatend 0-1. Twee 

minuten later ging plaaggeest 
Helstone op doelman Manschot 
af, de doelman twijfelde en Hels-
tone kon daardoor gemakkelijk 
voor de 0-2 zorgen. Op slag van 
rust een vrije trap voor AFC van-
af links, de bal kwam voor het Ar-
gondoel en Stefan Tichelaar was 
zo ongelukkig dat de bal via de 
kluts en zijn been in het Argon-
doel terecht kwam 0-3.

Strafschop
Met Imar Kort, Justin Sporkslede 
en later Maikel van de Water ging 
Argon de tweede helft in. Bij het 
uitverdedigen werd door de Ar-
gonsluitpost wel de bal gespeeld 
maar een AFC aanvaller kwam ten 
val. Arbiter Cantineau deponeer-
de de bal daarna wel erg gemak-
kelijk op de stip en Floris Dokkum 
zei dankjewel 0-4. Dat het daar-
na door Helstone 0-5 en vlak voor 
tijd zelfs nog 0-6 werd door inval-
ler Thierry van de Kooye was min 
of meer voorspelbaar. AFC kreeg 
nog meer mogelijkheden maar 
de verdediging van Argon greep 
ook paar maal goed in. In aanval-
lend opzicht deelde Argon wel 
een paar speldenprikken uit maar 
Van de Water en Van der Weijden 
schoten naast en Refos kopte in 
handen van de keeper.
Opnieuw een teleurstellend Ar-
gon dat zaterdag op bezoek moet 
bij FC Rijnvogels in Katwijk.

Alle halve finalisten zijn 
bekend
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Biljart Café de 
Merel 2018 zijn alle finalisten be-
kend, in het afgelopen weekend 
speelden zaterdag Ton Driehuis, 
Paul Schuurman, Peter Driehuis, 
Cees Rietveld en zondag Ray Kra-
mer, Carlos van Oostrom, Jan Eijs-
ker en Huibert Matthes zich naar 
de halve finale. Verder plaatsten 
zich voor de halve finale Ad Wolf, 
Emiel Jagroup, John Vrielink, Rijk 
van Heeringen, Anne Beeker, 
Hans Bak, Rohan Janmaat en Ri-
chard v. Kolck.
De halve finales worden op za-
terdag 14 april en zondag 15april 
gespeeld aanvang 14.00 uur. De 

finale wedstrijden zijn op zater-
dag 21 en zondag 22 april met 
acht man aanvang is dan 13.00 
uur. Ook kunnen wij nog enkele 
spelers en/of speelsters plaatsen 
voor het nieuwe seizoen voor zo-
wel de interne competitie als De 
Ronde Venen competitie, komt 
het u op de dinsdag avond (bil-
jartclub De Merel) niet uit dan 
bent u van harte welkom op de 
donderdagavond (biljartclub 
D.I.O.) aanmelden kan op onder-
staand adres.
Dit alles in Café de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen  tel. 
0297-263562 of 0297-264159 of 
E-mail thcw@xs4all.nl.

Argon verdediging heeft de handen vol.
Foto: Hans van Gelderen

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 13 april is er 
weer de maandelijkse bingo bij 
de Lijnkijkers, de bingo vindt 
plaats in de kantine van sport 
vereniging Argon.
Deze maand als hoofdprijs een 
koel-vries combinatie. Zaal 

open om 19.15 uur en de aan-
vang is 20.00 uur, en natuurlijk 
is het eerste kopje koffie weer 
gratis.
Met het meedoen aan deze 
bingo steunt u de jeugd van 
Argon.
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Mijdrecht - Het was een dag dat 
bij een aangename temperatuur 
buiten wolken en zon elkaar af-
wisselend en binnen, in De Phoe-
nix, VIOS het muzikale showsei-
zoen 2018 opende met een spet-
terende presentatie van en door 
alle geledingen van de vereni-
ging. Om even over half twee 
opende DORST met zijn vrolijke 
dweilklanken de zaal en stroom-
den de eerst bezoekers binnen. 
Stiekem wierp menigeen een blik 
op de rijk gevulde tafel met prij-
zen voor de grote verloting die 
gewoontegetrouw in de pauze 
wordt gehouden. Daarna gauw 
een mooi plaatsje gezocht op 
stoel of tribune om maar geen se-
conde te missen van al het moois 
dat komen zou.

Opening
Zoals we van VIOS gewend zijn, 
startte de Seizoenpresentatie 
klokslag twee uur met de op-
komst van de Show- & Marchin-
band. Na de ‘Warming-up’, het 
eerste nieuwe nummer van de 
showband, nam voorzitter John 
Mayenburg het woord om een ie-
der welkom te heten en een ver-
makelijke middag te wensen met 
optredens van de Show- & Mar-
chingband, TwirlPower, het Op-
leidingsorkest en DORST. Daar-
na gaf hij het woord aan de Ro-
sa-radiostem van Roy Spraakman 
om de aanwezigen door het pro-
gramma van deze middag te lei-
den.

Show- & Marchingband
Ook dit seizoen gaat de Show- 
& Marchingband weer het (bui-
ten)land in om deel te nemen 
aan feestelijke parades en tap-
toes. Voor de pauze lag het ac-
cent op het vernieuwde straat-
repertoire, waarvan blazers, slag-
werkers en mallets veel geza-
menlijke nummers maar ook per 
sectie eigen nummers ten geho-
re brachten. Zo speelden de mal-
lets onder andere de nummers 
‘Let me entertain you’, ‘Wonder-
ful day’s’, met verrassend høken-
de blazers en slagwerker, ‘Ain’t 
Nobody’ en ‘Waka’. Het slagwerk 
excelleerde met ondermeer ‘Dou-
ble trouble’, het opzwepende 
‘Samba’ en ‘Rapid Time’. En ook dit 
jaar is ‘de bezem’ door het reper-
toire van de showband gegaan. 
Naast een aantal ‘oudgediende’ 
nummers als ‘Happy’ en ‘Don’t 
worry’ veel ruimte voor (nieu-
we) aansprekende nummers als 
‘Wake me up’, ‘Counting Stars’ en 
het imposante ‘Waiting For Godo’.
Na de pauze lag het accent voor 
de showband op het taptoege-
beuren. De show 2018 borduurt 
voort op de een aantal jaren ge-
leden in eigen beheer ontwikkel-
de Past & Present show. Een men-
geling van evergreens en moder-
ne popmuziek met verrassende 
showfi guren en -bewegingen. 
In het eerste deel herkenden we 

de soundtrack van de fi lm ‘Robin 
Hood - Prince Of Thieves’, dat 
werd gevolgd door het gevoeli-
ge ‘Autumn Leaves’. Vervolgens 
kwamen we met een stevig stuk-
je (melodisch) slagwerk via Elton 
Johns ‘Circle Of Life’ uit de fi lm/
musical ‘The Lion King’ bij ‘Radio-
active’ van Imagine Dragons. Tot 
slot ging de band nog even 40 
jaar terug in de tijd met het ‘Laat 
Me’ van Ramses Shaff y. Bij de af-
tocht werd nog even samen met 
het publiek ‘stil gestaan’ bij het re-
frein van dit prachtige nummer 
en zong men in koor ‘Laat me, 
laat me, laat me mijn eigen gang 
maar gaan’. 

TwirlPower
De powergirls van de afdeling 
TwirlPower ‘liepen’ als een ro-
de draad door het programma. 
Maar liefst 10 keer eisten de da-
mes de vloer voor zich op. Twirl-
Power bestaat uit een senio-
ren ensemble met Sanne van 
der Kroef, Naomi van Zuylen, Ni-
na Breuren, Liza van der Linden 
en Melissa Blom. Daarnaast zijn 
er de Juveniles Femke Hoff mans 
en Jedidja van Diemen. De da-
mes treden niet alleen als groep 
op, maar ook individueel en/of als 
duo in de verschillende discipline 
die deze tak van topsport rijk is.
Het ensemble A opende met 
hun show ‘Darkness’. Duide-
lijk is te zien dat dames met de-
ze show al een jaar voor het 
voetlicht treden. De show 
heeft moeilijke twirltechnie-
ken met verrassende exchanges.
Vervolgens lieten Femke en Je-
didja zien dat KidzTwirl bij VI-
OS niet meer in de kinderschoe-
nen staat. Wat een stoer op-
treden en wat een zelfvertrou-
wen al op zo’n jonge leeftijd.
De duo dance ‘Avatar’ was de 
show waarmee Sanne en Me-
lissa veel waardering oogst-
ten. Het is duidelijk dat deze 
2 meiden al een paar jaar een 
duo vormen. Dat wordt dit jaar 
vast en zeker plaatsing voor 
het Nederland Kampioenschap.
Naomi liet haar 2-baton routi-
ne zien waarmee ze dit jaar ho-
ge ogen gaat gooien in het 
wedstrijdcircuit. Op vaste mu-
ziek is dit een verplichte routi-
ne waarbij Naomi op de plaats 
een reeks moeilijke twirltech-
nieken uitvoert met 2 ba-
tons. We geven het je te doen!
Er zijn drie meiden die dit jaar 
op wedstrijd gaan met een so-
lo-dance. Nina met het sprook-
jesachtige ‘Ravelijn’, Sanne met 
het indrukwekkende ‘Mother Na-
ture’ en spring in het veld Fem-
ke met ‘Jungle boek’. Stuk voor 
stuk een genot om naar te kijken.
Na de pauze voerde het en-
semble A hun tweede wed-
strijdshow op. “Feel the emo-
tions’ heet deze show, en dat 
wisten de dames goed op 
het publiek over te brengen.

De twee jongsten van TwirlPo-
wer, Femke en Jedidja, brachten 
nog hun ‘te gekke’ duo-dance ‘Mi-
nions’ show, waarmee ze het pu-
bliek op de spreekwoordelijke 
banken kregen. Meer dan schat-
tig. Gewoon hartstikke goed.
Het einde van ‘de rode draad’ 
werd bereikt met de 1-ba-
ton routine van Sanne en Nina.
Laat het wedstrijdseizoen maar 
beginnen. De meiden van train-
ster Petra Verschoor zijn er klaar 
voor!

Opleidingsorkest
Voor de pauze was er een pro-
minente plek ingeruimd voor de 
kraamkamer van VIOS, het Op-
leidingsorkest. Het orkest staat 
onder de bezielende leiding van 
Maddy Kuijlenburg. Als de muzi-
kale basis individueel is gelegd, 
komen de leerlingen in het Oplei-
dingsorkest, waar hard gewerkt 
wordt aan de muzikaliteit en het 
voor een orkest zo belangrijke sa-
menspel. De ‘boys and girls’ zijn 
lekker op weg naar de showband. 
Onder leiding van de jongste telg 
uit het Mayenburg geslacht mar-
cheerden ze met ‘Hallo allemaal’ 
op en speelden ze verder ‘We will 
rock you’, ‘La bamba’ en ‘La cuca-
racha’. Hun optreden werd be-
loond met een verdiend applaus.

Jubilarissen
Vlak voor de pauze werden 3 ju-
bilarissen in het zonnetje gezet. 
Suzanne Ruisch voor 25 jaar lid-
maatschap en voor 12,5 jaar twirl 
Sanne van der Kroef en Melissa 
Blom. Met de ‘opgespelde’ ver-
sierselen, cadeautjes en bloemen 
verlieten zij het veld en maak-
ten ze ruimte voor de dweilpauze 
van DORST en natuurlijk de grote 
verloting met prachtige prijzen, 
waarvan veel belangeloos be-
schikbaar gesteld door de Ronde 
Veense middenstand.

Finale
De tijd vliegt als je plezier hebt. 
Ook deze middag bleek dat maar 
weer eens. Want voor we er erg in 
hadden, waren de twee uur show- 
en muziekpresentatie voorbij en 
was het alweer tijd voor de fi na-
le. Hierin presenteerden alle ver-
enigingsonderdelen zich nog 
eens gezamenlijk op de vloer, 
waarbij de leden van DORST en 
het opleidingsorkest zich tussen 
die van de showband opstelden 
voor nog een laatste kippenvel-
momentje met de gezamenlijke 
uitvoering van het van Wim Son-
neveld bekende ‘Het Dorp’. Een 
waardige afsluiter van een geva-
rieerd en hoogstaand program-
ma. Natuurlijk werd een ieder be-
dankt voor zijn bijdrage en aan-
wezigheid en werden nog diver-
se mensen in de bloemen gezet. 
Om beurten verlieten de verschil-
lende onderdelen de vloer, waar-
na DORST een laatste dweil door 
de zaal haalde. Wil je meer infor-

matie, het beeldmateriaal van de-
ze middag bekijken of misschien 
wel lid worden? Kijk dan op vi-
os-mijdrecht.nl, twirlpower.nl en 
dweilorkest-dorst.nl.

Grootse VIOS Seizoenpresentatie 






