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Mijdrecht - Het was afgelopen 
zaterdagavond niet echt gezellig 
in de Beltmolen in Mijdrecht. Er 
hing een gespannen sfeertje. Oor-
zaak? Eerder op de avond werden 
drie kinderen, om een bij het ter 
perse gaan van de krant nog on-
bekende reden, mishandeld. De 
ouders van de kinderen lieten het 
er niet bij zitten en namen het heft 
in eigen hand. Zij zochten de ver-
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Nieuw coalitieakkoord 
getekend
De Ronde Venen - Tijdens de 
raadsvergadering van aanstaande 
donderdag 21 april wordt het nieu-
we college van b en w beëdigd. Eind 
maart steunde een raadsmeerder-
heid een motie van wantrouwen te-
gen het gehele college. Binnen een 
maand zijn de fracties van CDA, 
VVD en Ronde Venen Belang er in 
geslaagd om met elkaar een nieuw 
college te vormen. 

Bredere steun
Afgelopen dinsdag hebben de frac-
tievoorzitters van de drie grootste 
partijen in de gemeenteraad een 
nieuw coalitieakkoord getekend en 
aan de pers gepresenteerd. De ti-
tel van het nieuwe akkoord luidt: 
“Maatschappelijk betrokken: met 

visie naar vooruitgang”. De afgelo-
pen maand hebben de onderhande-
laars van CDA, VVD en Ronde Ve-
nen Belang verkennende en verdie-
pende besprekingen gevoerd. Doel 
was om gezamenlijk een nieuwe co-
alitie te vormen die kan rekenen op 
bredere steun in de gemeenteraad. 
Volgens de onderhandelaars zijn de 
besprekingen intensief geweest en 
is het overleg gevoerd in een zeer 
goede sfeer. “Al zullen teleurgestel-
de fracties in de raad het tegendeel 
proberen te benadrukken, hier ligt 
echt een fantastisch resultaat voor 
onze inwoners. Wij houden ons ver-
re van zure politiek. Er is echt geen 
reden om ach-en-wee te tamboe-
ren. Aan het eind van dit jaar zullen 
er al mooie resultaten zijn geboekt 

en dat wordt in 2017 voortgezet. Die 
uitdaging gaan we met elkaar in de-
ze coalitie aan.” 

Vernieuwende politiek
De nieuwe coalitie zet voortva-
rend in op vernieuwende politiek: 
zo wordt het aantal wethouders te-
ruggebracht van vier naar drie. Voor 
het CDA wordt David Moolenburgh 
opnieuw wethouder voor ruimtelij-
ke zaken, Alberta Schuurs-Jense-
ma (VVD) krijgt o.a. de post fi nanci-
en en Anco Goldhoorn (RVB) heeft 
de portefeuille Sociaal Domein. De 
drie wethouders hebben bovendien 
tal van andere taken in hun porte-
feuilles. 

Vervolg elders in deze krant.

Gemeente niet eens met 
verkeersbesluit Uithoorn
De Ronde Venen - Woensdag 9 
maart jl. heeft het college van bur-
gemeester en wethouders van de 
gemeente Uithoorn het Verkeers-
besluit ‘tijdelijke (her)inrichting van 
de Koningin Máximalaan tussen de 
Prinses Irenebrug en de kruising 
met de Laan van Meerwijk’ aange-
kondigd en genomen. Dit besluit 
betekent een andere verkeerskun-
dige inrichting van het ruim 300 me-
ter lange stuk weg. Doel ervan is dat 
de gemeente Uithoorn doorgaand 
verkeer (waaronder veel vracht- en 
landbouwverkeer) wil gaan weren 
uit het centrum van het Oude Dorp. 

Een en ander vooruitlopend op de 
defi nitieve afsluiting van doorgaand 
verkeer vanwege het plan om het 
dorpscentrum tussen winkelcen-
trum Amstelplein en het Oude Dorp 
aan elkaar te gaan bouwen. Ge-
meente De Ronde Venen maakt be-
zwaar tegen nieuwe verkeerssitua-
tie dorpscentrum Uithoorn. Men is 
het niet eens met de op komst zij-
nde nieuwe verkeerssituatie in het 
dorpscentrum van Uithoorn en 
heeft daarom een bezwaarschrift in-
gediend tegen het Verkeersbesluit.

Volgens de gemeente Uithoorn ech-

ter blijft bestemmingsverkeer voor 
het Amstelplein gewoon toegang 
houden tot het Oude Dorpscentrum 
en het winkelcentrum, omdat dit via 
de Irenebrug (voorlopig) wordt ge-
leid naar het parkeerterrein ach-
ter wat nu supermarkt Coop is, te-
genover het winkelcentrum Amstel-
plein. Ook blijven (brom)fi etsers en 
voetgangers normaal toegang hou-
den tot het centrum. Later is de be-
doeling dat het bestemmingsver-
keer wordt ‘opgevangen’ in een nog 
te bouwen parkeergarage. 

Vervolg elders in deze krant.

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Auto knel onder 
de brug
Wilnis - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag jl., zo rond de klok 
van drie uur, rukte de hulpdien-
sten massaal uit naar de Oud-
huijzerweg in Wilnis. Een auto 
rijdend richting de N212 was 
van de weg geraakt en in de 
sloot terechtgekomen. De au-
to kwam echter tot stilstand te-
gen een brug van de oprit van 
een woning. Aangezien de auto 
muurvast zat onder de brug en 
de bestuurder er niet zelfstan-
dig uit kon komen, werd ook de 
brandweer gealarmeerd. Deze 
heeft de auto losgetakeld van 
de brug, waarna de bestuurder, 
helaas gewond, uit de auto kon 
worden bevrijd. Hij is met on-
bekend letsel naar het zieken-
huis gebracht.

LET OP!

I.v.m. Koningsdag 
komt de krant 
volgende week 

een dag eerder uit.
Graag de advertenties op of 

voor maandagochtend 
11 uur aanleveren.

En redactiestukken op of 
voor maandagochtend 

9 uur aanleveren.

Voor meer informatie: 
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 

of 06-53847419

De Ronde Venen - Het moeras-
gebied Botshol in de gemeente De 
Ronde Venen is met zijn bijzonde-
re plant- en diersoorten één van 
de parels van de natuurgebieden 
in Utrecht. Het gebied geniet dan 
ook internationale bescherming on-
der de Habitatrichtlijn. Gedeputeer-
de Staten van de provincie Utrecht 
hebben nu het ontwerp beheerplan 
vastgesteld en vrijgegeven voor in-
spraak. In dit beheerplan staat wel-
ke maatregelen worden genomen 
om de bijzondere natuurwaarden 
van Botshol te beschermen en wel-
ke activiteiten er de komende ja-
ren in en rond het gebied mogen 
plaatsvinden.
Nadat het Rijk (ministerie van EZ) 

de instandhoudingsdoelen had 
vastgesteld, is de provincie Utrecht 
gestart met het beheerplanproces, 
inclusief het oplossen van het stik-
stofprobleem. De provincie Utrecht 
heeft het ontwerp beheerplan opge-
steld in samenwerking met het Wa-
terschap AGV, Natuurmonumenten 
en diverse andere partijen. Het ont-
werp beheerplan ligt vanaf woens-
dag 20 april 2016 zes weken ter in-
zage bij de provincie Utrecht en het 
gemeentehuis van De Ronde Venen 
in Mijdrecht  en is ook te raadple-
gen via internet: https://www.pro-
vincie-utrecht.nl/loket/terinzagel-
egging/

Vervolg elders in deze krant.

Ontwerp Beheerplan Natura 
2000 Botshol ter inzage

Regio - De provincie Noord-Hol-
land voert momenteel een reparatie 
uit aan de brug Vrouwenakker in De 
Kwakel. De werkzaamheden zouden 
plaatsvinden tot en met 19 april Tij-
dens het werk is echter gebleken 
dat meer tijd nodig is om de repa-
ratie af te ronden.  
De brug blijft daarom tot en met 22 
april afgesloten voor verkeer. Ook 
voor de scheepvaart blijft tot en met 
22 april een stremming van kracht. 
Vanaf zaterdag 23 april kunnen zo-
wel het weg- als het scheepvaart-

verkeer weer gebruik maken van de 
brug. Terwijl er hard gewerkt wordt 
om de Vrouwenakkersebrug te re-
pareren moet de schipper van deze 
boot nog even zijn geduld oefenen. 
De werkzaamheden zouden volgens 
planning op 19 april worden afge-
rond maar dat zal waarschijnlijk en-
kele dagen later worden. Het ver-
wijderen van de assen en de oude 
lagers heeft meer tijd gekost dan 
verwacht omdat deze onderdelen 
muurvast zaten. 
Foto: Ton Kamminga

Vertraging reparatie brug 
Vrouwenakker

Oproep aan 
Rondeveense 
veteranen
De Ronde Venen - Jaarlijks 
wordt op 4 mei om 20.00 uur 
een moment stilgestaan bij al-
len die ons ontvallen zijn tij-
dens de Eerste en Tweede We-
reldoorlog, maar ook alle ge-
sneuvelden van naoorlogse 
missies. Veteranen De Ron-
de Venen nodigt alle vetera-
nen van De Ronde Venen van 
harte uit om samen met hen 
een krans te leggen in het cen-
trum van Mijdrecht bij het mo-
nument ter nagedachtenis van 
de gesneuvelden. Aanmelden 
graag middels e mail: vetera-
nen.rondevenen@gmail.com. 
Verdere informatie ontvangt u 
dan per mail.

De Ronde Venen - Bij NME-cen-
trum De Woudreus hebben zich het 
afgelopen jaar al meer dan 75 men-
sen gemeld die de gemeente De 
Ronde Venen helpen zwerfafval op 
te ruimen in hun buurt, in het park 
of tijdens een wandeling. Dertig van 
deze ambassadeurs kwamen op 
woensdagavond 13 april naar een 
speciaal voor hen georganiseerde 
bijeenkomst op het afvalbrengsta-
tion van de gemeente. Wethouder 
Anco Goldhoorn bedankte ieder-
een persoonlijk met een dopper, een 
speciale, herbruikbare drinkfl es. Een 

groot deel van het zwerfafval dat de 
ambassadeurs vinden, is namelijk 
weggegooide drinkverpakkingen. 
Ook werd de winnaar van de Gou-
den Grijper bekend. Deze prijs was 
voor de beste #zwerfi edrv: een fo-
to van jezelf terwijl je zwerfafval op-
ruimt. Sherweney van basisschool 
De Eendracht kreeg deze trofee 
overhandigd door wethouder Gold-
hoorn. Natuurlijk kreeg hij ook een 
dopper en een cadeaubon om iets 
leuks mee te kopen. Sherweney’s 
school doet mee aan het adoptie-
project van basisscholen in de ge-

Winnaar Gouden Grijper meente. Na de start van het project 
op school was hij ’s middags met-
een aan de slag gegaan en kwam hij 
langs op school om met zijn buit op 
de foto te gaan. De andere twee ge-
nomineerde foto’s kregen ook een 
dopper en een cadeaubon. Wilt u 
ook meehelpen zwerfafval opruimen 
en heeft u een prikker, handschoe-
nen en/of een hesje nodig? Laat 
dat dan weten via nmederondeve-
nen@odru.nl. Ook als u al meehelpt, 
hoort het NME-centrum dat graag. 
Op een kaart, te vinden via www.de-
woudreus.nl onder de knop Zwerf-
afval houden ze namelijk bij waar in 
de gemeente al mensen meehelpen 
zwerfafval op te ruimen.

dachte op. Wat begon met praten, 
werd gevolgd door schreeuwen 
en eindigde in een worstelpartij. 
De opgetrommelde politie kwam 
ter plaatse en kreeg de boel snel 
weer onder controle. Zowel de 
ouders van de drie slachtoffertjes 
alsmede de verdachte zijn aange-
houden en overgebracht naar het 
politiebureau. De politie heeft de 
zaak in onderzoek.

Fikse ruzie op de Beltmolen



Mijdrecht - ‘Let’s make soup, not 
war!’ Onder dit motto schreven 
meer dan 50 internationale top-
chefs - van Ron Blaauw en Jonnie 
Boer tot aan Anthony Bourdain en 
Yotam Ottolenghi - belangeloos een 
recept voor Soep voor Syrië. Van 
hartverwarmende bonensoep of pit-
tige koolsoep tot aan koele gazpa-
cho van avocado of meloen. De vol-
ledige winst van het kookboek met 
soeprecepten, samengesteld door 
Barbara Abdeni Massaad, komt ten 
goede aan het voedselprogramma 
van UNHCR voor Syrische vluch-
telingen. Geïnspireerd door de ver-
halen van de Syrische vluchtelin-
gen in de buurt van haar woning in 
Libanon riep culinair auteur en fo-
tograaf Barbara Abdeni de hulp in 
van chef-koks en kookboekschrij-
vers. Ze maakte zelf vele prachtige 
foto’s, niet alleen van de vluchtelin-
gen maar ook van de verrukkelijke 
(maaltijd)soepen die voor het kook-
boek werden aangeleverd. Soep is 
wezenlijk en heeft altijd zin, zelfs 
als de wereld om ons heen dat he-
lemaal niet meer heeft.’ - Anthony 
Bourdain. Voor een kookboek is de 
prijs heel redelijk. Het boek is mooi 
vorm gegeven en daarom heel leuk 
om cadeau te geven. Het krijgt dan 
een dubbele betekenis: je maakt ie-
mand blij en door de aankoop help 
je ook mensen in nood. Zaterdag-
middag 23 april 2016 kunt u bij de 
wereldwinkel een van de soepen uit 
dit kookboek proeven. Het kook-
boek zelf is nu al in de wereldwinkel 
Mijdrecht te verkrijgen voor 24,50 
euro. Dus kom de 23e naar De Pas-
sage 14.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Stampen of toepassen?
“Waarin verschilt North Coast 
Medical Training College van an-
dere hogescholen en universitei-
ten in Kenia?” vraag ik Marianne. 
Het antwoord is simpel: compe-
tentiegericht onderwijs. Wat dat 
precies is legt ze uit aan de hand 
van een voorbeeld. Zo’n tien gele-
den werkte ze voor een Belgische 
organisatie in Kenia en bezocht 
vele missie- en overheidsscho-
len in heel Kenia die zich bezig-
hielden met onderwijs op het vlak 
van gezondheidszorg. Wat haar 
bijbleef is de ouderwetse lesme-
thode die ze overal tegenkwam: 
de leraar die voorlas en de leer-
lingen die alles wat hij zei, braaf 
opschreven. Om vervolgens de-
ze kennis in het hoofd te stam-
pen, op het examen te reprodu-
ceren en vervolgens zo snel mo-
gelijk weer te vergeten. “Maar wat 
schiet je hiermee op?” vraagt Ma-
rianne me. “Hier wordt niemand 
beter van. Natuurlijk, om goed 
te zijn in je beroep, moet je vak-
kennis hebben. Je moet de theo-
rie beheersen, maar wat heeft het 
voor zin om bijvoorbeeld alle 206 
botjes die wij in ons lichaam heb-
ben, bij naam te kennen? Veel be-
langrijker is het - helemaal in de 
gezondheidszorg - dat je kennis 
kunt toepassen, bepaalde han-
delingen kunt uitvoeren en weet 
waarom je dat doet. Bovendien 
onthoud je iets veel beter, als je 
weet wat je er aan hebt of wat je 
ermee kunt. Onze school is ge-

richt op dit competentiegerich-
te onderwijs. Je krijgt hier niet al-
leen theorie, maar ook opdrach-
ten om die theorie toe te passen 
in de praktijk. Dat betekent, naast 
klassikale lessen, ook veel prak-
tijkopdrachten. Individueel, maar 
ook samen met je medestuden-
ten, want ook samenwerken en 
werkzaamheden plannen, maken 
deel uit van competentiegericht 
onderwijs.” 
Voor mij als Nederlander klinkt dit 
nogal logisch, maar in Kenia is dit 
echt een nieuwe aanpak. Ook de 
docenten van de school moeten 
wennen aan het systeem. Vanuit 
Nederland helpen diverse trainers 
en docenten de Kenianen dan 
ook met de nieuwe lesmethode. 
Het nieuwe schoolhoofd Lucy Ka-
nani Kihiti heeft heel bewust voor 
deze school als werkplek geko-
zen. Twintig jaar lang heeft ze in 
het Keniase onderwijs gewerkt, 
maar pas toen ze een paar jaar 
in Engeland ging werken, leerde 
ze wat competentiegericht onder-
wijs teweeg kan brengen. “Bij te-
rugkomst in Kenia kon ik uit di-
verse aanbiedingen kiezen. Ik heb 
heel bewust gekozen voor North 
Coast”, vertelt ze me, “omdat hier 
het verschil wordt gemaakt! We 
zijn pas drieënhalf jaar bezig en 
hebben nu al naam gemaakt in 
Kenia. Ik beloof je het beste moet 
nog komen, just watch this colle-
ge!”.
Marije Harmsen

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert edu-
catieprojecten in derdewereldlanden. Daarmee investeren wij 
duurzaam in de generatie van de toekomst. De komende we-
ken praten wij u bij over onze partner in Kenia: North Coast 
Medical Training College. In 2012 is de Nederlands arts Ma-
rianne Darwinkel deze hogeschool gestart in het Kilifi-dis-
trict, een gebied aan de kust waar gezondheidszorg nauwe-
lijks voorhanden is én grote behoefte is aan goed onderwijs 
en werkgelegenheid.

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

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Vinkeveen - Zaterdag 16 april jl. 
hebben Brassband Concordia uit 
Vinkeveen en de Abcouder Harmo-
nie een voorjaarsconcert gegeven in 
Sociaal Cultureel Centrum ‘De Boei’ 
in Vinkeveen. Door deze samenwer-
king van twee orkesten uit De Ron-
de Venen, beiden opgericht rond 
het jaar 1900, kon het publiek ken-
nismaken met twee verschillende 
orkestvormen. Een Brassband be-
staat uit koperen blaasinstrumenten 
en een percussiesectie, een Harmo-
nie echter heeft ook houten blaas-
instrumenten. 

De Abcouder Harmonie onder lei-
ding van Ria Kornet verzorgde het 
programma voor de pauze. Met het 
openingsnummer New York Over-
ture werd het publiek meegenomen 
naar het werelddeel Amerika met de 
metropolis New York, een stad met 
vele gezichten. Daarna werd Ng-
oma za Kenya gespeeld, een stuk 
dat met de autochtone muziek uit 
het Afrikaanse land Kenia het opti-
misme van de bevolking weerspie-
geld. Alt saxofonist Ton Damm so-
leerde vervolgens in het mooie luis-
terstuk Persuasion. Daarna werd 
weer teruggekeerd naar het we-
relddeel Afrika met het nummer 
African Symphony, waarna Span-
je werd geëerd met de paso doble 
Fiesta Española. De Abcouder Har-
monie sloot hun aandeel af met het 
nummer Proud Mary, het bekende 
stuk van John Fogerty met zijn band 
Creedence Clearwater Revival.

Pauze
Brassband Concordia, onder leiding 
van Stephan Koppelaar, startte na 
de pauze met het indrukwekkende 
nummer Olympic Fanfare & Theme, 
de Olympische tune van de zomer-
spelen van 1984 welke in Los An-
geles werden gehouden. Het stuk 
daarna was Moment for Morricone, 
de filmmuziek uit de bekende wes-

tern ‘Once Upon a Time in the West’. 
Met het lyrische Lairg Muir uit Hymn 
of the Higlands, met Wouter Zijlman 
als solist, werd het publiek vervol-
gens meegenomen naar Schotland. 
Het publiek werd daarna meegeno-
men op een muzikale reis met het 
nummer Doyen. Dit stuk, geschre-
ven voor de lancering van een luxe 
touringcar met die naam, beschrijft 
het opstarten van de bus tot het 
aankomen op de eindbestemming. 
Nadat Eveline van der Horst op Flu-
gel soleerde in het stuk Gabriella’s 
Song, speelde de Brassband Band 
of Brothers, een muziekstuk dat ge-
maakt is voor de 10-delige televi-
sieserie met diezelfde naam. Het is 
een eerbetoon aan de leden van de 
Amerikaanse eenheid Easy Com-
pany die in de Tweede Wereldoor-
log meehielpen Nederland te be-
vrijden. De avond werd afgesloten 
met het vrolijke nummer Mack the 
Knife. Als toegift en opstap naar de 
naderende Koningsdag werd The 
King’s Swing gespeeld, een swin-
gende versie van het Nederlandse 
volkslied.

Dank
Het publiek bedankte beide vereni-
gingen met een daverend applaus. 
Dirigent Stephan Koppelaar werd 
nog in het zonnetje gezet vanwe-
ge zijn 10-jarig jubileum. Voor hem 
was het echter zijn laatste grote op-
treden met de Brassband, want hij 
heeft te kennen gegeven aan het 
eind van het seizoen iets anders 
te gaan doen. Wanneer u zich ge-
roepen voelt om het dirigentstokje 
over te nemen of misschien wel zelf 
een instrument wilt bespelen, kunt 
u contact opnemen met de secreta-
ris van de vereniging.
Voor meer informatie over bei-
de verenigingen kunt u hun web-
site bezoeken, http://abcouderhar-
monie.nl en http://www.brassband-
concordia.nl.

Brass & Harmonie

Soep voor Syrië

Mijdrecht - Er was eens….een 
mooie verkleedhoek op de Een-
dracht! Daar woonden koning Wil-
lem Alexander en koningin Maxi-
ma, samen met een hofdame, die 
ze overal mee hielp. Op een dag 
merkten ze dat het een beetje on-
rustig was om hen heen. Kinde-
ren met bordjes en bestek scho-
ven aan bij lange, feestelijk gedek-
te tafels en aten daar een gezellig 
en gezond ontbijt. Ze hoorden hen 
praten en vertellen over het gro-

te feest van de Koningsdag. ‘Welke 
dag is het vandaag eigenlijk?’ vroeg 
de koning aan zijn vrouw Maxima. 
‘Vandaag is het 22 april en ze vie-
ren jouw verjaardag alvast’ zei de 
koningin met een grote glimlach. Ze 
vertelde hem ook over het dansen 
en sporten op de Koningsspelen ter 
ere van de aanstaande verjaardag 
van haar man op 27 april.  ’De ko-
ning zei ‘Hupsakee!’ en maakte een 
vrolijk dansje met zijn vrouw en alle 
kleuters van de Eendracht!

‘Hupsakee met kroontjes’ 
op De Eendracht!

Geslaagde jubileum dag 
ROM-koor

ren die enige zangervaring hebben 
voor een jongeren projectkoor. Op 
zaterdag 23 april staat er een gezel-
lige Sing-In op de agenda voor ie-
dereen die lekker een middagje wil 
zingen. Meer informatie over de di-
verse activiteiten is te vinden op  
www.romkoor.nl

De Ronde Venen - Het ROM-koor 
heeft op zondag 3 april met de le-
den het 30-jarig jubileum gevierd 
in het Akoesticum in Ede. Onder de 
enthousiaste leiding van vaste diri-
gent Ferdinand Beuse en koorregis-
seur Marijke de Wit was er tijd voor 
gezelligheid en ontspannen zingen. 
Maar er is door het koor ook hard 
gewerkt aan de podiumpresen-
tatie. De voormalige Frisokazerne 
bleek een stimulerende locatie en 
droeg bij aan het verbeteren van de 
groepsdynamiek op het podium. De 
dag werd afgesloten met een heer-

In het kader van het 30-jarig jubi-
leum van het Regionaal Operet-
te- & Musicalkoor zijn er in dit ju-
bileumjaar diverse activiteiten ge-
pland, waaronder twee concerten 
op 28 & 29 mei. Voor deze concer-
ten is het ROM-koor op zoek naar 
enthousiaste jonge dames en he-

lijk diner. Er kan teruggekeken wor-
den op een prachtige dag.
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VIOS blij in de oranje rij!
Mijdrecht - Na een jaartje weg, dit 
jaar weer prominent van de partij. 
De optocht waarmee VIOS de Ko-
ningsdag opent. Half februari hak-
ten de Oranjevereniging en VI-
OS-voorzitter John Mayenburg de 
knoop door. Met een nieuw vertrek-
punt, aangepaste route en een ge-
wijzigde opzet. De optocht met de 
versierde fietsen 2.0 of zoals de op-
tocht voortaan door het oranjeleven 
zal gaan: De Oranjeparade. De dres-
scode: “rood, wit, blauw en oranje”..!
Let op want de route van zowel de 
Lampionnenoptocht als de Oran-
jeparade is ten opzichte van voor-
gaande jaren gewijzigd!!!

De Oranjeparade
Dit jaar anders van opzet. De op-
tocht is voor jong en oud. Dus opa’s 
en oma’s, vaders en moeders, broers 
en zussen, vriendjes en vriendinne-
tjes haak aan en zet je beste been-
tje of wieltjes voor. En natuurlijk is 
het kledingadvies voor mens, fiets 
en kar: “ROOD, WIT, BLAUW en 
ORANJE”. Er wordt op 27 april om 
11:00 uur achter VIOS gestart in de 
Raadhuislaan. Aan kop van de op-
tocht, Toyota van Ekris, één van de 
sponsoren van de Show- & Mar-
chingband VIOS. En de hekkenslui-
ter is, met dank aan de heer Boek-
schoten, de historische ladderwa-
gen van de brandweer. De rou-
te loopt via de Zr. Den Hertoglaan, 
Prinses Margrietlaan en de Dr. J. 
van der Haarlaan om al slingerend 
door Wickelhof en Twistvlied via de 
kermis uit te komen bij het Wind-
molenterrein. Voor de deelnemers 
die zich bij het vertrekpunt melden 
en de hele route meelopen/-fietsen 
is er een aardigheidje. We verklap-

pen ‘lekker’ nog even niet dat het 
gezond en natuurlijk oranje is. Met 
dank aan Versteeg Culinair! En voor 
de 3 meest origineel aangeklede 
deelnemers, versierde fietsen en/of 
karren die de hele route meegaan, 
wacht er bij het eindpunt nog een 
mooie prijs. Na de prijsuitreiking van 
de Oranjeparade, starten de kermis 
en de attracties op het Windmolen-
terrein.

Lampionnen optocht
Net als alle jaren is er op 26 april, 
aan de vooravond van Koningsdag, 
de o zo leuke en gezellige lampion-
nenoptocht. Als jezelf voor het stok-
je met batterij en het lampje zorgt, 
krijg je van de Oranjevereniging 
zo’n mooie lampion. VIOS neemt 
om 21:00 uur de lichtjes vanaf het 
Raadhuisplein op sleeptouw via het 
Oranje Nassau-kwartier, Proostdij-
land-Zuid en vanaf de Hockey via 
het park naar de opening van het 
Koningsfeest op het Sportpark aan 
de Hoofdweg. Er zijn leuke prijzen te 
winnen voor de meest origineel ver-
klede lampiondragers die vanaf het 
begin tot het eind hebben meege-
lopen. Op het sportpark zullen de 
voorzitter van de Oranjevereniging 
en de burgemeester speechen, is 
de prijsuitreiking van de lampion-
nenoptocht, zingen we gezamenlijk 
uit volle borst het Wilhelmus waarna 
met een groots vuurwerk het Oran-
jefeest zal losbarsten.

Zien we je op 26 en 27 april vro-
lijk uitgedost achter de muziek aan-
gaan? Met zijn allen blij in de oran-
je rij?! Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd! Laten we er weer één groot 
Oranjefeest van maken!

Gemeente niet eens met 
verkeersbesluit Uithoorn
Vervolg van de voorpagina.

Dat biedt overigens wel de mogelijk-
heid om via kruipdoor/sluipdoor aan 
de andere kant de garage te verla-
ten en verder te rijden. Maar dat wil 
de gemeente Uithoorn (liever) niet. 
Die zegt dat doorgaand verkeer al-
lemaal via de N201 en het Amstel 
aquaduct moet rijden en dan via 
de afslagen Amsterdamse weg/Zij-
delweg Uithoorn in om de gekozen 
bestemming (elders in Uithoorn) te 
kunnen bereiken. De vraag rijst wat 
‘bestemmingsverkeer’ inhoudt: Al-
leen het bestemmingsverkeer waar-
bij de inzittenden gaan winkelen 
op het Amstelplein en in het Ou-
de Dorp, of ook bewoners van het 

Oude Dorp, de Meerwijk en bezoe-
kers van het 200 meter verderop ge-
legen gemeentehuis? Of wordt dat 
gerekend tot ‘doorgaand verkeer?’ 
Om maar wat te noemen en daar-
over is de discussie nog gaande. De 
nieuwe situatie maakt het wel las-
tiger voor inwoners van De Ronde 
Venen om per auto of motor naar de 
voorzieningen elders in Uithoorn te 
komen.

Impact
Volgens de gemeente De Ronde Ve-
nen zal de tijdelijke, maar ook straks 
nieuwe inrichting van het dorpscen-
trum in Uithoorn grote impact heb-
ben voor bewoners en bedrijven in 
De Ronde Venen. De inrichting van 

de weg zorgt ervoor dat bestem-
mingsverkeer naar Uithoorn zeer 
wordt beperkt of nagenoeg onmo-
gelijk wordt gemaakt. Ook wordt 
de situatie voor fietsers bij de tijde-
lijke inrichting onveilig door krui-
send vrachtverkeer en personen-
auto’s. Het besluit betekent verder 
dat landbouwverkeer via de Prinses 
Irenebrug niet meer mogelijk is en 
maar liefst 13,5 km moet omrijden 
via Vrouwenakker en De Hoef!
Gemeente De Ronde Venen zegt 
ook bezwaar te maken, omdat de 
gemeente Uithoorn voor het ver-
keersbesluit geen recent verkeers-
onderzoek heeft gedaan (in januari 
dit jaar uitsluitend op eigen grond-
gebied. i.v.m. metingen geluidsover-

last en hoeveel verkeer er momen-
teel v.v. over de Irenebrug door het 
centrum rijdt. Red). Dit betekent dat 
de gevolgen voor de omliggende 
wegen (nog) onbekend zijn. 
Het college van De Ronde Venen 
dringt in haar bezwaarschrift – dat 
ongeveer 8 A4-tjes met onderbouw-
de argumenten omvat - aan op het 
gezamenlijk zoeken naar mogelijk-
heden voor een aanvaardbare her-
inrichting van de Koninging Máxi-
malaan (de oude N201/N196) in het 
dorpscentrum van Uithoorn.
Gemeente De Ronde Venen heeft 
al geruime tijd geprobeerd om in 
overleg met de gemeente Uithoorn 
en de provincies Noord-Holland en 
Utrecht tot oplossingen te komen. 
Dit heeft niet geleid tot een voor De 
Ronde Venen aanvaardbare oplos-
sing.
Wanneer men er niet uitkomt via 
deze weg, zal de gemeente een vol-
gende stap zetten in de geschillen-
procedure van de N201, wellicht via 
de bestuursrechter.

Ontwerp Beheerplan Natura 
2000 Botshol ter inzage
Vervolg van de voorpagina.

In een dichtbevolkt land als Neder-
land is het belangrijk een  evenwicht 
te vinden tussen veerkrachtige na-
tuur en gezonde economie. Het Rijk 
en provincies geven ruimte aan on-
dernemers, omdat ze belangrijk zijn 
voor onze economie. Tegelijkertijd 
moeten economische activiteiten 
passen binnen de draagkracht van 
de natuur.
 
Programmatische 
Aanpak Stikstof 
In de Natura 2000-gebieden bestaat 
een overschot aan stikstof (ammo-
niak en stikstofoxiden). Dit is scha-
delijk voor de natuur. Het belemmert 
ook vergunningverlening voor eco-

nomische activiteiten. Daarom heeft 
het Rijk het initiatief genomen de-
ze stikstofproblemen aan te pakken. 
In de landelijke Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) werken over-
heden en maatschappelijke part-
ners samen om de stikstofuitstoot te 
verminderen en daarmee ook eco-
nomische ontwikkelingen mogelijk 
te maken. Op 1 juli 2015 is het PAS-
programma gestart.
 
Tervisielegging
De provincie Utrecht is nu in staat 
het beheerplan Botshol offici-
eel vast stellen en ter visie te leg-
gen. Botshol ligt in de gemeente De 
Ronde Venen. Het ontwerpbeheer-
plan is opgesteld door de provincie 
Utrecht, in samenwerking met het 

Waterschap AGV, Natuurmonumen-
ten en diverse andere partijen. Ge-
deputeerde Staten van Utrecht heb-
ben het ontwerp beheerplan inmid-
dels vastgesteld. In het beheerplan 
staat welke maatregelen worden 
genomen om de bijzondere natuur-
waarden van Botshol te bescher-
men. Ook staat er in, welke activi-
teiten er in en rond het gebied mo-
gen plaatsvinden. Het beheerplan 
heeft een looptijd van zes jaar. Be-
langhebbenden kunnen schriftelijk 
of mondeling een inspraakreactie 
(zienswijze) geven op het ontwerp 
beheerplan Botshol. Dat kan van 
woensdag 20 april 2016 tot en met 
dinsdag 31 mei 2016. In deze peri-
ode kunt u het ontwerpbeheerplan 
inzien op de volgende locaties:

-  Het Servicecentrum van de pro-
vincie Utrecht aan de Archime-
deslaan 6 te Utrecht;

-  Het gemeentehuis van De Ron-
de Venen aan de Croonstadtlaan 
111 te Mijdrecht. U kunt het ont-
werpbeheerplan ook raadplegen 
via internet: https://www.provin-
cie-utrecht.nl/loket/terinzagel-
egging/

 
Uw schriftelijke zienswijze stuurt u, 
onder vermelding van ‘zienswijze 
ontwerp beheerplan Botshol’, aan:
Provincie Utrecht
Afdeling FLO / team NEL
T.a.v. Mw. M.H. Keizer
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
 
Ook kunt u via de website van pro-
vincie Utrecht digitaal een ziens-
wijze indienen. Het formulier vindt 
u onder https://www.provincie-
utrecht.nl/loket/digitale-formulie-
ren.Mondeling een zienswijze ge-
ven kan na een telefonische af-
spraak met de heer J. Kievit, tele-
foonnummer 030- 2582421.

Ondernemers in actie 
voor technische jongeren
De Ronde Venen - Ruim vijftig 
technische ondernemers hebben 
donderdag in het VeenLanden Colle-
ge de aftrap gegeven aan het Tech-
Net Amstel & Venen. Dit netwerk zet 
zich in voor het enthousiasmeren van 
jongeren voor een baan in de tech-
nische branche. ‘Techniek is voor ie-
dereen,’ stelt branchecoördinator 
Gerry Bras die aan het hoofd van de 

branche Automotive staat. ‘Onbe-
kend maakt onbemind. Daar brengt 
TechNet verandering in.’ Het TechNet 
Amstel & Venen richt zich in eerste 
instantie op de organisatie van de 
Techniek Driedaagse voor leerlingen 
van basis- en middelbare scholen in 
De Ronde Venen en Uithoorn. ‘Tech-
niek wordt steeds belangrijker,’ licht 
voorzitter Jan van Walraven toe. ‘Tij-

Jeugd-EHBO 
voor groep 8 
Julianaschool

Wilnis - Groep 8 van de Juliana-
school in Wilnis heeft examen ge-
daan. Het was voor het diploma 
‘Jeugd Eerste Hulp A’. Dit was ont-
zettend spannend, maar alle kin-
deren hadden erg goed geleerd en 
veel geoefend. Er moest eerst the-
orie-examen gedaan worden. Daar-
na werden alle verbanden getoetst 
en moesten de leerlingen de stabie-
le zijligging en andere hulpgrepen 
laten zien. Gelukkig zijn alle leerlin-
gen geslaagd en hebben een diplo-
ma en een verbanddoos gekregen.

Reunie aH Reurings 
gigantisch succes!
Mijdrecht –“ In de Nieuwe Meerbo-
de van 27 Januari en 9 Maart jl. heb-
ben wij oproepen mogen plaatsen- 
beide keren stonden deze zelfs op 
de voorpagina (!) - om zoveel moge-
lijk oud-collega’s op te trommelen 
voor de grote Albert Heijn Reurings 
Reunie. Mede door deze krantenop-
roepen was de opkomst zeer groot 
en succesvol. We hebben ongeveer 
200 oud-collega’s mogen verwelko-
men. “Oh ben jij degene die toen…” 
en “Ik zou jou nooit meer herkend 
hebben…” of “Jij bent ook niets ver-
anderd…” waren opmerkingen die 
de hele avond doorgingen. Niet zo 
gek als je bedenkt dat sommigen 
van ons elkaar wel 30 jaar niet had-
den gezien. Wat hebben wij er met 
z’n allen een gigantisch succes van 
gemaakt en wat hebben wij gela-

chen! Dat is ook wel gebleken, want 
de Reunie ging voor sommigen tot 5 
uur ‘s ochtends door! “

Dank
“Onze dank gaat o.a. uit naar de 
Nieuwe Meerbode die onze oproe-
pen heeft geplaatst. Naar de Willis-
tee die al onze ideeën en wensen 
hebben kunnen bewerkstelligen. 
Naar Joop Reurings die ervoor heeft 
gezorgd dat we de gehele avond 
lekkere hapjes voorgeschoteld kre-
gen. Naar Joop en Paul Reurings 
vanwege hun geweldige perso-
neelsbeleid, want deze Reunie was 
daar een zeer duidelijk bewijs van! 
Naar Dilan Ribas die met zijn aan-
wezigheid de avond onvergetelijk 
heeft gemaakt door alles op foto’s 
vast te leggen. Wil jij de foto’s van 

dens de Techniek Driedaagse laten 
we kinderen en jongeren zien dat er 
mooie en leuke banen in de techniek 
zijn. Dat zal velen van hen verrassen.’ 

Driedaagse
Het concept van de Techniek Drie-
daagse loopt al langer in Woerden. 
Daar organiseren ze deze dagen dit 
jaar voor de achtste keer. ‘In Woer-
den leveren de Techniek Dagen nu 
hun eerste vruchten op,’ vervolgde 
de voorzitter. ‘Het is ook ons doel om 
in de langere termijn te investeren 
en voor de komende jaren de Tech-
niek Dagen te organiseren.’ Naast de 
Techniek Driedaagse heeft TechNet 
de ambitie om haar activiteiten uit 
te breiden met gastlessen, bedrijfs-
bezoeken en excursies. ‘Het TechNet 
blijft in ontwikkeling,’ stelt projectlei-
der Karin Wateler. ‘Dat betekent dat 
we open staan voor ideeën en initia-
tieven die zich gaandeweg voordoen. 
Techniek is een doorgaand proces. 
Dat geldt ook voor het TechNet.’ 

Bijeenkomst
Tijdens de eerste bijeenkomst gin-
gen de ondernemers uiteen in hun 
branches voor een brainstorm over 
mogelijke workshops tijdens de 
Techniek Driedaagse. Auto’s uitdeu-
ken, robots bouwen en een Dokter 
Bibber-spel solderen zijn slechts 
voorbeelden van het grote sca-
la ideeën dat ter sprake kwam. De 
komende periode wordt in kleinere 
groepen verder gesproken en wor-
den de ideeën verder uitgewerkt zo-
dat in oktober zo’n 2500 leerlingen 
letterlijk hun handen uit de mou-
wen kunnen steken om aan de slag 
te gaan in de techniek tijdens de 
eerste editie van de Techniek Drie-
daagse Amstel & Venen. Het Tech-
Net Amstel & Venen is een groei-
ende organisatie. Ondernemers en 
(basis)scholen kunnen zich bij het 
netwerk aansluiten via de website: 
www.technetamstelenvenen.nl Jon-
geren van nu, zijn de vakmensen 
van de toekomst. 

Ronde Venen Belang heeft 
hulp van jongeren nodig!
De Ronde Venen - n het kader van 
een afstudeerproject van een van 
haar leden en het gewicht van het 
onderwerp dat Ronde Venen Belang 
er aan hangt, wordt een beroep ge-
daan op jonge inwoners (18-30 jaar) 
van De Ronde Venen om een digita-
le enquete in te vullen. Het doel van 
dit onderzoek is een advies te ver-
krijgen voor Ronde Venen Belang 
hoe maatschappelijke betrokken-
heid vergroot kan worden bij jonge-
ren uit De Ronde Venen. Het invul-
len van de vragenlijst zal ongeveer 5 

a 10 minuten duren. De resultaten 
van de vragenlijst blijven anoniem 
en worden alleen voor dit onderzoek 
gebruikt. Heb je vragen over de vra-
genlijst of het onderzoek, stuur dan 
een mail op renske.goldhoorn@hva.
nl Wil je op de hoogte gebracht wor-
den van de resultaten kan je dit ook 
aangeven via dit mail adres.
De vragenlijst is te bereiken via 
de Facebookpagina van Ron-
de Venen Belang of middels deze 
link: http://www.thesistools.com/
web/?id=504707 

de Reunie – zelfs gratis– hebben? 
Stuur dan een email naar: dilan@
paranormaalcentrum.nl. En on-
ze dank gaat uit naar jou, omdat jij 
bent gekomen en jij hebt daardoor 
de Reunie onvergetelijk gemaakt! 
Naast het gissen naar de opkomst 
en om daarbij een geschikte loca-
tie te vinden, het traceren van zo-
veel mogelijk oud-collega’s en ve-

le bijkomende zaken hebben wij 
met ons zessen – gedurende de 4 
maanden dat we bezig zijn geweest 
met het organiseren van deze Reu-
nie– ook ontzettend veel lol gehad. 
Het was een gigantische klus, maar 
wel een hele leuke! Voor de laatste 
keer wat betreft deze Reunie:” aldus 
oud-collega’s; Martin, Johan, Gert-
Jan, Cees, Peter en Charlotte



(foto’s: gemeente De Ronde Venen)

Enthousiaste
reacties op

welkomstbijeenkomst

De Ronde Venen - De afgelopen maanden zijn 
honderden huishoudens verhuisd naar De Ronde 
Venen vanuit alle hoeken van Nederland en daar-
buiten. Reden voor de gemeente om haar nieuwe 
inwoners uit te nodigen voor een welkomstbij-
eenkomst op maandag 11 april 2016 waar ze in 
informele sfeer konden kennis maken.

Ruim 60 inwoners werden persoonlijk verwelkomd 
door burgemeester Maarten Divendal, wethouders 
Erika Spil, David Moolenburgh en Anco Goldhoorn 
en gemeentesecretaris Lilian Schreurs. ‘Erg goed ini-
tiatief, we voelen ons welkom!’ en ‘Goed om te zien 

dat burgemeester en wethouders hiervoor moeite 
nemen’ waren veelgehoorde reacties. Veel mensen 
kwamen met een open blik binnen om een bete-
re indruk te krijgen van de gemeente. Na een kop 
koffie met rondevenertje werden zij middels een 
kleine quiz door de burgemeester meegenomen in 
het verhaal van De Ronde Venen. Van de rijke cul-
tuurhistorie met bijna 200 rijksmonumenten tot de 
bijzondere natuur ver onder NAP. En van de Beach 
Boys tot de favoriete sport van de bewoners.
Tijdens de avond was veel ruimte voor vragen en in-
teractie. Verschillende thema’s die in de gemeente 
spelen werden in een open sfeer besproken. Aan 

verschillende tafels konden mensen vervolgens in-
formatie inwinnen over wijkgericht werken, de ser-
vicepunten, afval en Burgernet. Met een goodie bag 
met wat kleine gemeentelijke cadeaus liepen de 
nieuwe inwoners tevreden de deur uit. Uit de evalu-
atie blijkt dat zij de avond waarderen met het rap-
portcijfer 8. 
In oktober 2016 vindt een volgende welkomst-
bijeenkomst plaats. Nieuwe inwoners krijgen au-
tomatisch een uitnodiging hiervoor en speciaal 
voor deze mensen is een webpagina ingericht op  
www.derondevenen.nl over De Ronde Venen > In-
formatie voor nieuwe inwoners. 
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ALTIJD GRATIS OVERDEKT PARKEREN

25
jarig

AMSTELPLEIN VIERT            BESTAAN

Bakker van Maanen,
honderd jaar traditie

Uithoorn - Winkelcentrum Amstelplein met meer 
dan twintig winkels, viert in september haar 25-jarig 
bestaan. Vooruitlopend daarop zetten wij de verschil-
lende winkels in het zonnetje; elke week een. Hoelang 
zijn ze al in het winkelcentrum, wat hebben ze te bie-
den voor hun klanten en hoe willen de winkeliers die 
ook in de toekomst behouden? Hoe zien zij de verde-
re ontwikkeling van het winkelcentrum? En zo meer.
Zo lang als in de kopregel wordt aangegeven zit Bak-
ker Van Maanen nog niet op het Amstelplein. Wel 
sinds 2008, toen Meesterbakker Jan van Maanen uit 
Rijnsburg de lege winkelruimte overnam van groen-
teman Gerard Vork. Na een stevige verbouwing werd 
het een echte ‘brooderie’ annex lunchroom zoals die 
zich vandaag de dag aan klanten van het winkelcen-
trum manifesteert. De genoemde 100 jaar is bijna re-
aliteit, want in 1907 begon Jan van Maanen in Katwijk 
a/d Rijn ooit zijn bakkerij. Inmiddels is het de grootste 
ambachtelijke bakkerij van Nederland met 55 winkels 
in Zuid-Holland en die op het Amstelplein.
Bakker van Maanen heeft een breed assortiment 
brood en gebak, taarten, zoete en hartige snacks en 
heerlijk belegde broodjes die erin gaan ‘als koek’. De 
aangrenzende lunchroom telt overdag tal van klanten 
die met een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij 
vanaf 8 uur in de morgen er al terecht kunnen (kof-
fieleuten). Bakker van Maanen is innovatief en nog 
steeds vol in beweging. Op de website www.bakker-
vanmaanen.nl ziet en leest u er veel meer over even-
als over het aanbod.
“Wij hebben heel veel vaste klanten. Niet alleen voor 
brood en gebak, maar ook mensen die in onze lunch-
room even gezellig willen zitten om wat te eten en 
te drinken. Daarnaast gaan er veel broodjes over de 

toonbank,” vertelt Esther van Vloten van het unieke 
zelfsturende winkelteam die zegt heel blij te zijn met 
de locatie op het Amstelplein en vooral met hun vele 
klanten. “We maken en bakken hier zelf al het klein-
brood en croissants. Het grote brood en gebak wordt 
aangeleverd. We hebben regelmatig een aanbie-
dingsdag in de winkel met aantrekkelijke broodacties. 
Tevens worden er dikwijls nieuwe broodsoorten ont-
wikkeld die in de winkel worden aangeboden. Er zijn 
plannen om de winkel met de lunchroom uit te brei-
den. Tegen die tijd laten we nóg meer van ons horen.”

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Begrijpelijk maar jammer dat de 
heer Samsom (Nep-College in 
DRV) in deze rubriek vorige week 
vaststelde dat hij nooit meer hoeft 
te stemmen. Met zijn betoog slaat 
hij natuurlijk de spijker op z’n kop. 
En het zou bijna komisch zijn als er 
niet een fors prijskaartje aan de-
ze lokale politieke soap hangt. Re-
kent u maar even mee. Door het 
geklooi rond de DUO+ samen-
werking wordt een besparing van 
8 ton gemist. Het wegsturen van 
twee wethouders kost de gemeen-
te - als het tegen zit - in de ko-
mende 5 jaar nog eens zo’n zelfde 
bedrag aan wachtgeld. Bij elkaar 
dus grofweg 1,6 mln. Met onze 
ruim 17.000 huishoudens in DRV 
is dat dus ruim 90,- per huishou-
den. Mag u raden hoe dat geld op-
gehaald gaat worden. Misschien 
weer een verhoging van de OZB?
De zieke bestuurscultuur in de 

DRV, waarin het CDA en de VVD 
al jaren het voortouw nemen en de 
RVB – dat zich de laatste twee jaar 
ontpopt heeft als een soort VVD 
for dummies – ook vrolijk z’n partij 
meeblaast, schept de ruimte voor 
dit soort gemanipuleer. Als bur-
gers, bedrijfsleven en maatschap-
pelijke partners sta je erbij en kijk 
je ernaar als een soort Griekse tra-
gedie.
Hopelijk gaat in de twee jaar vóór 
de volgende raadsverkiezingen 
het gezonde verstand in onze ge-
meente zich fatsoenlijk organi-
seren. Misschien in een Leefbaar 
DRV, 50 plus DRV (over twee jaar 
is de helft van de bevolking hier 
50+) of op een andere manier. 
Dan valt er voor de heer Samsom, 
ondergetekende en vele anderen 
eindelijk weer eens iets te kiezen.

André de Graaf, Mijdrecht

90 euro per huishouden

Inmiddels schrijven fraktielei-
ders afkeurende reacties, journa-
listen vullen hun bladen met afkeu-
rende artikelen, een ex-wethouder 
stuurt een ingezonden brief, een 
huisarts schrijft over zijn verdwe-
nen vertrouwen in de Ronde Veen-
se politici, maar de betreffende po-
litici zelf zwijgen, ze volharden in 
hun coup. Dringt het dan niet door 
tot deze bestuurders, dat ze on-
mogelijk kunnen terugkeren na de 
soap van 24 maart en de daar op 
volgende dagen? Na een nep-par-
lement, een nep-rechtbank, komt 
er een nep-college. Donderdag 24 
maart stappen 4 wethouders op na 
een motie van wantrouwen in de 
raad. Uit onderzoek van de reken-
kamer blijkt dat er geen samen-
werking meer was tussen college 
en raad.
De relatie met de gemeenteraad is 
ernstig verstoord, geen basis voor 
verdere samenwerking. De burge-
meester heeft gefaald in zijn regie, 
als manager van het college heeft 
hij zaken uit de bocht laten vliegen, 
toch legt juist burgemeester Diven-
dal de motie naast zich neer en be-
sluit aan te blijven. Hij, de burge-
meester heeft het nog maar eens 

nagevraagd bij de raad, de motie 
ging toch niet om zijn positie? Ja-
wel burgemeester Divendal, juist U 
had voor betere regie moeten zor-
gen. Het verhaal gaat verder in de 
krant van zaterdag, de gesprekken 
voor een nieuwe coalitie zijn con-
structief, CDA, Ronde Venen Be-
lang en VVD, de (nep)frakties zijn 
het eens, de (nep)wethouders die 
eerder “opstapten” keren gewoon 
terug, Wethouders Moolenburgh 
(CDA) en Goldhoorn (RVB) den-
ken gewoon op hun post te kunnen 
blijven, aangevuld met één VVD-
wethouder, alsof hiermee de orde, 
samenwerking en het vertrouwen 
weer is hersteld? Het wantrouwen 
in de raad is alleen maar toege-
nomen, de samenwerking zal mi-
nimaal zijn. Andere partijen, D66, 
PvdA, Lokaalsociaal, ChristenUnie/
SGP, in de raad reageren geschokt. 
En verder gebeurde er niets, het 
werd alles weer stil in Mijdrecht. 
Als gewoon burger maakt het 
mij ongerust en is mijn vertrouwen 
in de lokale politiek echt verdwe-
nen. Hierdoor hoef ik nooit meer te 
stemmen!

Nescio A. Samsom, Mijdrecht

“Ik vertrouw je niet 
langer meer”

Geweldig van de gemeente De 
Ronde Venen om energie en ge-
meenschapsgeld goed te besteden 
om de gemeente Uithoorn ervan te 
weerhouden nog meer gemeen-
schapsgeld over de balk te gooien 
t.b.v.  hun tot mislukken gedoemde 

prestigeproject: het opleuken van 
de Koningin Maximalaan.
Een (over?)groot deel van de Uit-
hoornse bevolking zal dit als een 
grote steun in de rug ervaren!

W. Wahlen, De Kwakel

Een goei buur...

Nieuw coalitieakkoord getekend
vervolg van de voorpagina

Nieuw is ook dat de nieuwe coali-
tiepartijen met elkaar hebben afge-
sproken dat er strikte voorwaarden 
gaan gelden voor eventuele ver-
hoging van de ozb. CDA, VVD en 
RVB willen de komende jaren stre-
ven naar de uitvoering van een ko-
steneffi ciënt beleid, zodat de ko-
mende jaren een verhoging van de 
ozb niet nodig is, of zo beperkt mo-
gelijk. 

Ambitie gericht op de zorg 
Op politiek-bestuurlijk gebied heeft 
de nieuwe coalitie de ambitie om 
daadkracht te tonen als het gaat om 
maatschappelijke betrokkenheid. 
Zo wordt er nog dit jaar 200.000 
euro beschikbaar gesteld om een 
kwaliteitsslag te leveren in de zorg. 
In 2017 zal zelfs vijftig procent meer 
beschikbaar worden gestel voor dit 
innovatiebudget. Het geld is be-
doeld om lokale initiatieven te on-
dersteunen die moeten leiden tot 
meer preventie om zo later veel 
duurdere zorgkosten te voorkomen. 
De coalitie vindt het ook belangrijk 
dat de wijkverpleegster wordt toe-
gevoegd aan de sociale wijkteams.

Servicepunten
De servicepunten moeten nog meer 
dan in het verleden de plek worden 
waar inwoners terecht kunnen voor 
advies en informatie op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn. Volgens 
de nieuwe coalitie moet er door de 
gemeente ingezet worden op het 
“ontdubbelen” van allerlei organi-
saties die - los van elkaar - maat-
schappelijke informatie verstrek-
ken of activiteiten organiseren. Als 
het aan de nieuwe coalitie ligt, dan 
worden de Servicepunten de door-
ontwikkeld tot locaties bij uitstek 
waar alle informatie aanwezig is en 
op deskundige wijze beschikbaar 
wordt gesteld. Veel meer dan in het 
verleden zal de gemeente er bij het 
verstrekken van gemeenschapsgeld 

op moeten letten dat er meetbare 
resultaten worden geboekt. Men-
sen die zorg ontvangen, zullen jaar-
lijks worden gevraagd om de kwali-
teit van die zorg te beoordelen. 

Uitvoering van wegverbetering
Ook wil de nieuwe coalitie voortva-
rend uitvoering gaan geven aan het 
opknappen van slechte wegen. De 
tijd van dikke rapporten, eindeloos 
praten en niets tot uitvoering bren-
gen zou voorbij zijn. Zo worden nog 
dit jaar de weg Hofl and in Mijdrecht, 
de Wilnisse Zijweg en de eerste fa-
se van Zuiderwaard aangepakt. In 
2017 worden de wegen in de wijk 
Plaswijk en de tweede fase Zuider-
waard in Vinkeveen ingrijpend ver-
beterd en dat geldt ook voor de He-
renweg in Wilnis en Achter de Ker-
ken in Abcoude.

Betere communicatie 
De communicatie tussen de ge-
meente en de inwoners moet ook 
kwalitatief omhoog en op meer ei-
gentijdse wijze gebeuren. Voor eind 
2016 komt er een sterk verbeterde 
gemeentelijke website, zodat de ge-
meente veel beter digitaal bereik-
baar is voor de inwoners. Meer aan-
dacht moet er ook zijn voor de elek-
tronische veiligheid van de privacy-
gevoelige informatie die op compu-
tersystemen van de gemeente staat.
In 2016 moet de harmonisatie van 
de buitensportaccommodaties wor-
den afgerond en in het sportpark 
van Mijdrecht zal een landijsbaan 
worden aangelegd, zo mogelijk met 
een atletiekbaan. Er wordt ingezet 
op extra snelheid in de bouw van 
woningen in Marickenzijde. 

Onderwijs en werk
Op onderwijsgebied wil de nieuwe 
coalitie dat er meer speciale tech-
niekdagen komen op alle scho-
len. Het tegengaan van ongeoor-
loofd schoolverzuim staat ook op 
de agenda en dat geldt ook voor het 
behalen van zogeheten startkwa-

lifi caties van leerlingen uit de ge-
meente die elders voortgezet on-
derwijs volgen. Ook wil de nieuwe 
coalitie dat de gemeente meer na-
druk legt op “warme contacten” met 
het bedrijfsleven om zo bij te dragen 
aan een verhoogde uitstroom uit de 
bijstand. 

Aanleiding voor val van college
Aanleiding voor de vorming van een 
nieuw college waren uitlatingen 
door niet bij naam genoemde colle-
geleden in een rapport, waarin ver-
slag werd gedaan naar de achter-
gronden van de verworpen ambte-
lijke samenwerkingsplannen met de 
Noord-Hollandse gemeenten Die-
men, Uithoorn en Ouder-Amstel. 
Het college wilde in 2014 die sa-
menwerking doordrukken, een gro-
te meerderheid van de raad liet we-
ten dat voorstel niet te zulle steu-
nen.
Nut en noodzaak van die gemeen-
schappelijke regeling zouden niet 
zijn aangetoond. Bij een meerder-
heid van de raad bestond bovendien 
ernstige twijfel over de haalbaarheid 
van veronderstelde kostenbesparin-
gen en kwaliteitsverbeteringen.

Kwetsend
In het onlangs gepresenteerde on-
derzoeksrapport lieten meerdere 
collegeleden zich negatief uit over 
de raadsfracties van het CDA en 
Ronde Venen Belang. In die fracties 
zou sprake zijn van een gebrek aan 
politieke sturing en een gebrek aan 
ervaring in “het politieke spel”. Die 
opmerkingen werden door de twee 
grootste coalitiepartijen als grievend 
ervaren. Welke collegeleden die uit-
spraken hadden gedaan, werd niet 
duidelijk gemaakt door burgmees-
ter Divendal. Tegen de achtergrond 
van al langer bestaande ongenoe-
gens en een uiterst moeizame sa-
menwerking binnen de coalitie van 
CDA, RVB, ChristenUnie-SGP en 
PvdA viel in maart het doek voor het 
college. 

Nachtegalen in concert in de duinen!
Regio - - Op Koningsdag, woens-
dag 27 april, organiseert de vogel-
werkgroep van IVN De Ronde Ve-
nen en Uithoorn een nachtegalen-
excursie in de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen. Halverwege april 
arriveert de nachtegaal uit Afri-
ka en laat zijn zang uitbundig ho-

ren. De mannetjes komen als eer-
ste, om zich van het broedgebied 
van vorig jaar te verzekeren. Daar-
na zingen zij de vrouwtjes, die later 
komen, zogezegd uit de lucht. We 
gaan ook andere zangvogels zoe-
ken en op zang proberen te loca-
liseren. De Gekraagde Roodstaart 
bijvoorbeeld, mooi gekleurd, om-
dat hij als holenbroeder geen schut-
kleur nodig heeft. Hij komt juist in 
de duinen veel voor. Andere te ver-
wachten waarnemingen zijn: Boom-
leeuwerik, Tuinfl uiter, Braamsluiper, 
Bonte Specht, en niet te vergeten de 
Sprinkhaanzanger. Deze laatste vo-
gel, met zijn mysterieuze krekelach-
tige zang wordt jaarlijks gehoord. 

Boompieper
De balts van de Boompieper, die als 

Alberta Schuurs 
nieuwe wethouder 

VVD
De Ronde Venen - Drs. Alberta 
Schuurs (48) wordt door de VVD 
voorgedragen om als wethouder 
zitting te nemen in een nieuw te 
vormen college van B&W. 

De daartoe ingestelde selec-
tiecommissie had maar liefst 
de keus uit zes gekwalifi ceerde 
kandidaten en heeft haar gemo-
tiveerd aan de fractie voorgedra-
gen. Schuurs is gehuwd en moe-
der van twee volwassen zonen 
en komt uit een politiek liberaal 
nest. Haar moeder was reeds 
in de jaren negentig wethouder 
voor de VVD in Stedum (Gr.) en 
zelf is ze al jaren een actief en 
betrokken VVD-lid in De Ronde 
Venen. Reeds vanaf 1993 is zij 
met haar gezin geworteld in Wil-
nis en is betrokken bij de Ron-
deveense samenleving. Alberta 
Schuurs laat zich zakelijk gezien 
het best omschrijven als een fi -
nanciële vrouw met belangstel-
ling en ervaring in de HR en ICT. 
Na een carrière in het bedrijfs-
leven, is zij in 2003 gaan werken 
als hoofd fi nanciën en locoge-

meentesecretaris bij de gemeen-
te Breukelen.

Functie
Vanaf 2005 heeft zij gewerkt bij 
het Stadsdeel Zuid van de ge-
meente Amsterdam, voor het 
laatst in de functie van manager 
bedrijfsvoering en functioneer-
de in en buiten de raadzaal als 
rechterhand van de verantwoor-
delijk stadsdeelwethouder. Haar 
huidige functie is CFO Bedrijfs-
voering en HR bij de belasting-
dienst. Maatschappelijk draagt 
Alberta Schuurs ook haar steen-
tje bij. Tot 2015 heeft zij zowel re-
gionaal als landelijk bestuurlijke 
functies bekleed bij de Unie van 
Soroptimistenclubs. Soroptimis-
ten zetten hun kennis en vaar-
digheden in om wereldwijd de 
positie van vrouwen en meisjes 
te verbeteren. Naast een aantal 
jaren lid te zijn geweest van het 
VVD-bestuur heeft zij bestuurlij-
ke verantwoordelijkheid gedra-
gen bij de stichting centrale vrij-
willige thuishulp en de hardloop-
vereniging De Veenlopers. 

een parapluutje uit een hoge boom-
top naar beneden zeilt, is ieder jaar 
een belevenis. In de waterzuive-
rings-kanalen zijn allerlei watervo-
gels aanwezig, waaronder vele een-
densoorten. Ook de kleine fuut, de 
Dodaars, komt er voor. Tijdens de 
wandeling kan ook de zandhagedis 
zich laten zien. Natuurlijk krijgen we 
damherten, reeën of zelfs een vos in 
de kijker. Vertrek: gezamenlijk met 
eigen auto’s om 06.30 uur vanaf de 
parkeerplaats bij de Nieuwe Be-
graafplaats aan de Ir. Enschedeweg 
in Wilnis. Meerijders zijn welkom. 
Tussen 13.00 en 14.00 uur zijn we te-
rug. De excursie start om 07.15 uur 
bij de ingang van de Waterleiding-
duinen, bij Pannenkoekhuis ’t Pan-
neland, Vogelenzangseduinweg 4, 
in Vogelenzang. Parkeren Euro 2,00 

per auto. Toegangskaart Euro 1,50 
Vergoeding benzinekosten in over-
leg met de bestuurder. Neem kijker, 
brood en koffi e mee. Kleed je zo no-
dig warm aan. Afgelastingen staan 
op 27 april ca. 1 uur voor vertrek 
(dus om 05.30 uur) op de website; 
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uit-
hoorn. Info: Ad van Uchelen (0297-
250163/0610201401)

Regio - Ben jij een man die zin-
gen kan? Waar blijf je dan? Da Ca-
po’s Popkoor is opzoek naar man-
nen die graag zingen. Ons popkoor 
is een gemengd koor met zo’n 40 
enthousiaste vrouwen en 8 enthou-
siaste mannen. Nu zijn ‘wij vrou-
wen’ gek met onze ‘Da Capo man-
nen’ maar we willen er meer. Dus... 
zet je je radio in de auto lekker hard 
om heerlijk mee te zingen? Sta je 
graag een deuntje te zingen onder 
de douche? Heb je tijdens het gras 
maaien ook een koptelefoontje op 
zodat je de grootste hits niet mist? 
En zoek je een plek waar je een ge-
zellige avond kan beleven, prach-
tig en eigentijds repertoire zingt en 
je stem goed leert gebruiken? Al-

lemaal goede redenen om gewoon 
eens een avondje mee te komen 
zingen en repeteren. Uiteraard star-
ten we om 19.45 met een kop koffi e 
of thee, en repeteren we van 20.00 
tot ongeveer 22.15 en is er altijd nog 
mogelijkheid tot een drankje aan de 
bar. Je vindt ons iedere donderdag-
avond in buurthuis “Ons Streven” 
Engellaan 3 te Amstelhoek. We bie-
den je vier weken de gelegenheid 
om vrijblijvend van deze avonden te 
genieten. En mocht je je daarna aan 
willen sluiten bij Da Capo’s Popkoor, 
dan ben je van harte welkom om de 
“stemcheck” te doen. Daarover op 
de site www.popkoor.nl veel meer, 
neem eens een kijkje. Tot zings bij 
Da Capo’s Popkoor.

Mannen gezocht...
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We gaan terug 
in het jaar 2004, 
het jaar van de 
verschrikkelijke 
Tsunami. Toen nog 
nooit gehoord van 
een Tsunami, maar 
inmiddels wijzer van 
de betekenis hiervan.

Het begon met een rondreis 
in het noorden van Thailand. 
Aangekomen in Chiang Mai 
was het makkelijk om de an-
tiek handelaren te vinden met 
de verkregen adressen. Het 
zijn werkelijk ingerichte tem-
pels vol met de meest prach-
tige beelden, echt een over-
vloed aan antiek waar ik mij 
moeilijk kan beheersen en 
ook helemaal los ga. 
Meer dan tevreden over mijn 
inkopen, gaan we vrolijk op 
weg met onze huurauto en rij-
den de prachtige natuur door 
richting het “hoge” noorden 
of sommige noemen het drie 
landen punt Thailand, Myan-
mar en Laos. Aangekomen 
in Chiang Rai bij ons hotel 
aan een rivier, moesten we 
even stilstaan daar het uitzicht 
adembenemend was. 
De volgende dag zouden we 
Myanmar bezoeken, waar 
we ons op verheugde daar 
wij waren geïnformeerd om 
hier de meest prachtige an-
tiek te kunnen scoren voor 
“weinig” geld… De toegang 
tot Myanmar bleek een loop-
brug met grenspost te zijn, 
alwaar wij nog vol goede 
moed heen liepen. Bij de 
grenspost aangekomen moes-
ten wij onze paspoorten inle-
veren en kregen hier een be-
wijs voor terug. Uiteraard wa-
ren wij hier niet zo blij mee en 
vonden dit een vreemde gang 
van zaken maar iedereen vol-
deed hier gewoon aan, dus 
wij ook. We volgde de trap 
naar beneden en stonden in 
Myanmar, wat moesten we 
hier van vinden….vies, op-
dringerige mensen, kort-
om we voelden ons op z’n 
zachts gezegd niet veilig en 
zeer geïntimideerd en haastte 
ons weer snel terug naar de 
grenspost. 
Hier weer veilig aangekomen 
kregen we onze paspoor-
ten terug en liepen over de 
brug waar een Scandinavi-
sche toerist stond te gillen….
vol verbazing keken wij hem 
aan. We konden hem niet 
goed verstaan, maar er was 
duidelijk iets aan de hand. 
De man riep maar steeds dat 

er een aardbeving was 
geweest in geheel Azië, 
en dat er landen/steden 
waren weggespoeld….en er 
heel, heel veel mensen wa-
ren omgekomen. Niet goed 
wetend wat we hier mee aan 
moesten, arriveerden we in 
ons hotel waar we onze laat-
ste nacht zouden doorbren-
gen voordat we zouden af-
reizen naar Phuket voor een 
overheerlijke strandvakantie. 
We liepen ons hotel binnen 
en werden opgewacht door 
onze hostess die ons gemaan-
de te komen zitten. Na enige 
aarzeling begon ze te vertel-
len wat zich heeft afgespeeld. 
Onze mond viel open en de 
betekenis van een Tsunami 
werd een harde werkelijk-
heid, ons hotel was “weg”. 
Niet goed begrijpend wat ze 
bedoelde met weg, verklaar-
de ze dat er niet veel meer 
van het hotel was overgeble-
ven en was ”weggespoeld” 
door de Tsunami. Daar wij 
onderweg geen bereik had-
den met onze telefoons, heb-
ben we snel de familie ge-
beld om te melden dat wij on-
gedeerd waren…. Nog hele-
maal in de war van alle ge-
beurtenissen, komen we aan 
in ons tijdelijk hotel waar we 
een suite kregen aangeboden 
om lekker bij te komen. Het 
was pracht en praal en von-
den hier de rust om alles te 
laten bezinken, totdat er een 
horde aan militairen en art-
sen in operatiekleding bin-
nen kwamen stormen. Buiten 
werden allemaal borden ge-
plaatst met foto’s van vermiste 
mensen, op de computers in 
de hal waar iedereen het kon 
zien werden mensen geïdenti-
fi ceerd. We wilden hier heel 
snel weg. De volgende dag 
werden we naar Koh Samui 
gevlogen waar niets te mer-
ken was van alle vreselijke 
gebeurtenissen. Het was een 
bewogen reis, waar we nog 
lang over zouden napraten.

Ida Miltenburg
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Verrassend optreden in 
Zuiderhof
De Ronde Venen - Ook dit sie-
zoen is er een muzikale verhalen-
middag verzorgd door Elza Vis, ver-

halenvertelster en pianiste Letta van 
Maanen. Het verhalenconcert vindt 
deze keer plaats op zaterdag 23 
april in Zorgcentrum Zuiderhof,  Fu-
tenlaan 50 te Vinkeveen en begint 
om 15.00 uur. De verhaalcomposi-
tie is dit keer een Chinese legende, 
die vertelt hoe liederen en verha-
len zijn ontstaan. Verhaal en muziek 
lopen vloeiend in elkaar over. Een 
unieke middag in intieme sfeer. El-
za beheerst diverse genre’s en ver-
telt op allerlei gelegenheden en Let-
ta treedt ook met grote regelmaat 
op als pianiste en begeleidster. Sa-
men hebben zij een boeiend en in-
spirerend programma. Kaartjes à 
8 euro zijn verkrijgbaar bij de aan-
vang van het concert. Voor de be-
woners van Zuiderhof is de toegang 
vrij. Voor verdere info kunt u contact 
opnemen met Elza, tel. 06 23150498

Zilver gevraagd voor nieuwe ambtsketen
De Ronde Venen - Tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie begin dit jaar 
kondigde burgemeester Maar-
ten Divendal aan dat er vergaande 
plannen zijn om een nieuwe ambts-
keten te laten ontwerpen en maken. 
Na de gemeentelijke herindeling 
met Abcoude en Baambrugge, zo’n 
vijf jaar geleden, was de ambtsketen 
die de burgemeester altijd tijdens 
officiële gelegenheden en tijdens de 
raadsvergadering draagt, eigenlijk 
niet meer van deze tijd. De ambts-
keten bevat nog het wapen van de 
oude gemeente De Ronde Venen en 
voldoet niet meer aan de wettelijke 
eisen. Daardoor moet er een nieu-
we ambtsketen komen. Eind vo-
rig jaar is in samenwerking met de 
Hoge Raad van Adel een procedure 
gestart om te komen tot een nieuw 
gemeentewapen. Naar verwachting 
zal de gemeenteraad dat in de ver-
gadering van juli vaststellen. Het 
gemeentewapen komt op de nieu-
we ambtsketen te staan waarna die 
voldoet aan de wettelijke eisen. Lo-
kale juweliers hebben aangegeven 
de ambtsketen gratis en ambach-
telijk te willen vervaardigen. Dat 
zijn de juweliers Nant Hartel uit de 
Raadhuisstraat in Wilnis en Swaab 
en Van Beek, beide gevestigd in de 
Dorpsstraat te Mijdrecht. Abcoude 
en Baambrugge hebben geen ju-
weliers met een winkel. Samen met 
de Historische Vereniging de Proos-
dijlanden worden de nieuwe ken-
merken van de ambtsketen in een 
ontwerp samengevat waaronder 
die van de verschillende (voorma-
lige) woonkernen. Er worden ne-
gen elementen in verwerkt. Elk van 
de juweliers gaat drie van die ele-
menten voor zijn rekening nemen. 
De basis echter blijft gelijk voor het 
nieuwe gemeentewapen. Dat ligt 

ten grondslag aan het Waterschap 
Kromme Mijdrecht dat in 1976 is op-
geheven en destijds de gemeente-
grens bepaalde van wat nu De Ron-
de Venen is. De juweliers gaan die in 
de verschillende schakels graveren. 
De burgemeester beschouwt dit 
als een unieke samenwerking. “Wij 
hebben aan de Hoge Raad van Adel 
gevraagd of men rekening wil hou-
den met het feit dat wij als gemeen-
te deze kenmerken in de ambtske-
ten willen verwerken,” licht burge-
meester Divendal toe. “Wij krijgen 
een voorstel van de Raad van Adel, 
daar neemt de gemeenteraad een 
besluit op. Dan wordt het weer in-
gediend bij de Raad van Adel en die 
leidt het weer door via het ministerie 
naar de Koning om het te bekrach-
tigen. Eind dit jaar zou het hele pro-
ces afgerond moeten zijn.”

Zilver doneren
Voor de vervaardiging van de nieu-
we ambtsketen is ongeveer vier ki-
logram zilver nodig. Niet al dit zil-
ver wordt daadwerkelijk in de ke-
ten verwerkt, dan zou hij behoorlijk 
zwaar worden. Tijdens de vervaardi-
ging blijven restanten zilver over als 
gevolg van gieten, bewerken en po-
lijsten. De waarde van deze restan-
ten wordt aan de historische vereni-
gingen geschonken.
“Wellicht dat inwoners uit De Ron-
de Venen ook een bijdrage kunnen 
leveren aan de nieuwe ambtsketen 
door zilver te doneren. Dat kunnen 
bijvoorbeeld (oude) zilveren siera-
den zijn, munten of gebruiksvoor-
werpen die men niet meer nodig 
heeft en ergens liggen. Natuurlijk 
niet als het om erfstukken gaat of 
die welke emotionele waarde heb-
ben. Het maakt niet uit of men weet 
dat het wel zuiver zilver is of verzil-

Tweede Dance Gathering 
De Ronde Venen groot succes
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag vond voor de tweede keer het 
dansevenement de “Dance Gathe-
ring” plaats in De Ronde Venen. De 
dansers van de dansscholen Ballet-
school Abcoude, Jazz en Showbal-
let Nicole, Dansstudio Sundance en 

Kunst Rond de Venen, in de leeftijd 
van 9 jaar t/m volwassenen volgden 
gedurende de dag 3 workshops. Om 
9:00 uur stroomden de bijna 100 dan-
sers binnen bij Kunst Rond de Venen 
aan de Wagenmaker in Wilnis. Vol 
spanning en enthousiasme kregen 

ze te horen voor welke workshops 
zij deze dag waren ingedeeld. Er was 
de keuze uit klassiek ballet, modern, 
hiphop en musicaldans. Deze work-
shops werden gegeven door vier top-
docenten: Claire Philippart (voorma-
lig solist van Het Nationale Ballet), 

TechNet Amstel & Venen 
succesvol van start
De Ronde Venen - Ruim vijftig 
technische ondernemers hebben 
donderdagmiddag in het Veenlan-
den College de aftrap gegeven aan 
het TechNet Amstel & Venen. Dit 
pas opgezette netwerk zet zich in 
voor het enthousiasmeren van jon-
geren voor een baan in de techni-
sche branche. “Techniek is voor ie-
dereen,” stelt branchecoördinator 
Gerry Bras die aan het hoofd van de 
branche Automotive staat. “Onbe-
kend maakt onbemind. Daar brengt 
stichting TechNet verandering in.” 
Het TechNet Amstel & Venen richt 
zich in eerste instantie op de orga-
nisatie van de Techniek Driedaagse 
voor leerlingen van basis- en mid-
delbare scholen in De Ronde Venen 
en Uithoorn. “Techniek wordt steeds 
belangrijker,” licht voorzitter Jan van 
Walraven van de stichting toe. ‘Tij-
dens de Techniek Driedaagse laten 
we kinderen en jongeren zien dat er 
mooie en leuke banen in de tech-
niek zijn. Dat zal velen van hen ver-
rassen. En er valt een goede boter-
ham in te verdienen.”

Doorgaand proces
Het concept van de Techniek Drie-
daagse loopt al langer in Woerden. 
Daar organiseren ze het evene-
ment dit jaar voor de achtste keer. 
“In Woerden leveren de Techniek 
Dagen nu hun eerste vruchten op,” 
vervolgde Van Walraven. “Het is ook 
ons doel om op de langere termijn 
te investeren en voor de komende 
jaren de Techniek Dagen te organi-

seren.” Naast de Techniek Driedaag-
se heeft TechNet de ambitie om 
haar activiteiten uit te breiden met 
gastlessen, bedrijfsbezoeken en ex-
cursies. “Het TechNet blijft in ont-
wikkeling,” stelt projectleider Karin 
Wateler. “Dat betekent dat we open 
staan voor ideeën en initiatieven die 
zich gaandeweg voordoen. Techniek 
is een doorgaand proces. Dat geldt 
ook voor het TechNet.” Tijdens de 
eerste bijeenkomst deelden de on-
dernemers zich op in hun branches 
voor een brainstorm over mogelij-
ke workshops tijdens de Techniek 
Driedaagse. Auto’s uitdeuken, ro-
bots bouwen en een Dokter Bibber-
spel solderen zijn slechts voorbeel-
den van het grote scala ideeën dat 
ter sprake kwam. De komende pe-
riode wordt in kleinere groepen ver-
der gesproken en worden de idee-
en verder uitgewerkt zodat in okto-
ber zo’n 2.500 leerlingen (…) letter-
lijk hun handen uit de mouwen kun-
nen steken om aan de slag te gaan 
in de techniek tijdens de eerste edi-
tie van de Techniek Driedaagse Am-
stel & Venen. Het TechNet Amstel & 
Venen is een groeiende organisa-
tie. Ondernemers en (basis)scholen 
kunnen zich bij het netwerk aanslui-
ten via de website: www.technetam-
stelenvenen.nl Jongeren van nu zijn 
de vakmensen van de toekomst. Be-
langstellende bedrijven, scholen en 
instanties kunnen ter oriëntatie en 
voor vragen ook contact opnemen 
met Karin Wateler via e-mail info@
technetamstelenvenen.nl.

verd. Dat kunnen de juweliers wel 
beoordelen. Het zou leuk zijn als de 
inwoners dat zouden willen doen. 
Dan wordt het niet alleen de ambts-
keten van de gemeente, maar ook 
van de inwoners,” merkt de burge-
meester op. Inwoners die zilver be-
schikbaar stellen voor de nieuwe 
ambtsketen worden voor de onthul-
ling van de nieuwe keten uitgeno-
digd. De verwachting is dat dit eind 
2016 gebeurt. Zij ontvangen dan 
ook een certificaat waarop staat dat 
ze aan de nieuwe ambtsketen van 
De Ronde Venen hebben bijgedra-
gen.

Duurzame vervaardiging
Volgens juwelier Nant Hartel heb-
ben de eerste inwoners inmiddels 
zilver beschikbaar gesteld. Behal-
ve dat het zilver uit de gemeente 
komt, wordt de keten dus ook in De 
Ronde Venen vervaardigd. Door be-
staand zilver te recyclen wordt op 
een duurzame manier met dit edel-
metaal omgegaan. Inwoners die een 
bijdrage willen leveren aan de keten 
kunnen het zilver tijdens openings-
uren bij de drie juweliers inleveren 
(Nant Hartel 0297-256585; Swaab 
Juweliers 0297-283366; juwelier Van 
Beek 0297-289176), maar ook bij 
de Kringkoopwinkel aan de Con-
structieweg 66 in Mijdrecht (0297-
250393). Inleveren kan tot eind au-
gustus. De voorwerpen die worden 
ingeleverd dienen geheel uit zilver 
te bestaan, dus niet ‘verzilverd’ te 
zijn. Als u zilver brengt bij bijvoor-
beeld een van de juweliers of Kring-
koop kan daar snel worden gezien 
en beoordeeld of het om ‘echt zilver’ 
gaat, of dat het materiaal is ’verzil-
verd’. Inwoners die niet in staat zijn 
het zilver zelf af te leveren, kunnen 
contact opnemen met de Kring-

koopwinkel. Een medewerker komt 
het dan thuis ophalen. Mocht er te 
weinig zilver worden ingezameld 
om de vier kilogram te halen, dan 
zeggen de juweliers bereid te zijn 
dat uit eigen middelen te willen 
aanvullen.
De waarde van zilver als grondstof 
staat inmiddels op ongeveer 460 
euro per kilo. “Het is niet zo dat de 
gemeente dat zelf niet zou kunnen 
betalen. Het gaat om de geste dat 
inwoners van De Ronde Venen zelf 
kunnen bijdragen aan de nieuwe 
ambtsketen om de verbondenheid 
van de woonkernen in de gemeen-
te te symboliseren. Want de nieuwe 
ambtsketen is van ons allemaal,” al-
dus de burgemeester.
De burgemeester draagt de keten 
bij officiële gelegenheden waarop 
hij de gemeente vertegenwoordigt, 
zoals bij de uitreiking van Konink-
lijke onderscheidingen, de opening 
van evenementen, de ontvangst van 
de Koning of de Commissaris van 
de Koning. Hij is verplicht de ambts-
keten te dragen als hij de gemeen-
teraad voorzit. 

Bart Sluis (docent aan verschillende 
dansacademies), Ivan Tay (bekend 
in diverse landen) en Stanley Burle-
son (musicalster). Bij binnenkomst 
kregen ze niet alleen een rooster 
maar ook een leuke tas ter herinne-
ring aan deze inspirerende dag, ge-
vuld met wat lekkers en een stuk 
fruit. De dansers moesten behoorlijk 
aan de bak want ze dansten 3 les-
sen van ieder 75 minuten. Bij klassiek 
ballet kregen de dansers een chore-
ografie aangeleerd uit het Zwanen-
meer (jongeren en volwassenen) en 
uit Coppélia (kinderen). Bij jazz leer-
den ze van Stanley een choreografie 
uit de musical “All that jazz”. Tijdens 
de hiphop workshop werd een heer-
lijke combinatie aangeleerd waarbij 
er flink wat energie werd verbruikt. 
Tijdens de moderne dansworkshop 
voor kinderen werd er veel gerold. 
De tieners en volwassenen maakten 
gebruik van de moderne zwaaibewe-
gingen. De dag werd afgesloten met 
presentaties. Wat er overdag was ge-
leerd lieten de deelnemers aan el-
kaar en aan belangstellende ouders 
zien. De zaal barstte uit haar voegen 
van de energie en enthousiasme. Het 
programma liep zelfs iets uit. Het was 
een heerlijke inspirerende en verbin-
dende dag die werd geïnitieerd door 
Stichting Kunst Rond de Venen en 
mogelijk gemaakt werd door finan-
ciering van de gemeente De Ronde 
Venen.

Vrijwilligers actie NPV de 
Voogtlaan
De Ronde Venen - Een prachti-
ge dag in april. Het is rustig droog 
weer en de zon probeert er door te 
komen. Leden van de NPV (Neder-
landse Patiënten Vereniging) ma-
ken verschillende bewoners van De 
Voogtlaan blij door met hen op stap 
te gaan. Iedereen heeft zelf aan mo-
gen geven wat hij of zij zou willen 
doen als er een vrijwilliger geregeld 
werd die dat met hem/ haar ging 
doen. Hieruit zijn heel verschillende 
dingen naar voren gekomen, de een 
bezoekt een vriendin in Nigtevegt, 
een ander bezoekt een schoon-
zus in Hoogeveen, weer een ander 
gaat naar Katwijk. Winkelen in Gou-
da en Hoofdorp zijn ook wensen die 

verwezenlijkt worden. Ook wordt er 
een autorit langs Haarzuilens en de 
Amstel gemaakt en natuurlijk pak-
ken we een terrasje en drinken een 
kopje koffie. Daarna worden bewo-
ners en vrijwilligers verwacht in de 
Roeping waar we de verschillende 
verhalen uitwisselen onder het ge-
not van een kopje koffie of thee. Zo-
wel de bewoners als de vrijwilligers 
hebben een leuke middag gehad 
wat aan hun gezichten af te lezen 
is. En als slot heeft TOF lunchroom 
uit Mijdrecht onze vrijwilligersac-
tie nu al voor de 5e keer (een lus-
trum) gesponsord met heerlijk koud 
en warm buffet, waar we met z’n al-
len heerlijk van gegeten hebben. 
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Vinkeveen - Dinsdag 26 en woensdag 27 april zal Vinkeveen 
weer oranje gekleurd zijn. Naast de activiteiten rondom het 
Maria-Oord, zal ook de Kerklaan, het Tuinderslaantje en het 
Boeiplein weer in het teken staan van een groots oranjefeest 
met vrijmarkt, diverse kinderattracties en veel muziek. Nieuw 
dit jaar is de non-alcohol disco-middag Konings-Soda, welke 
door MZ beveiliging zal worden georganiseerd in Dorpshuis 
de Boei. Alle 8 tot 12 jarigen zijn dinsdagmiddag vanaf 
16.00 welkom en de entree is gratis. Later die (dinsdags)
avond is het Koningsavond met ondermeer een optredens 
van “De Nieuwe Band” en een “Mystery Guest”. Ook deze 
dinsdagavond in Dorpshuis de Boei is gratis toegankelijk en 
begint om 21.00 uur.

GROOTSE VRIJMARKT OP KONINGSDAG
Vinkeveen staat er, de volgende dag tijdens Koningsdag, weer gekleurd 
op. Met name de feestelijk versierde Kerklaan en het Boeiplein zullen 

hier het middelpunt van zijn. Vanaf 06.00 uur wordt dan ook weer de 
grootse vrijmarkt gehouden op de Kerklaan, Tuinderslaantje, Boeiplein 
en de Roerdompbrug. Deelnemers (jong en oud) aan deze vrijmarkt wor-
den aangeraden de aanwijzingen van het Oranje comité te volgen, zo-
dat iedereen een mooie maar bovenal veilige plek zal krijgen toegewe-
zen. Op het Boeiplein (parkeerterrein achter Dorpshuis de Boei) zullen 
een tal van activiteiten als; pony-rijden, een 17 meter lang opblaasbaar 
zeskampkussen, een zweefmolen, bungee-jump trampoline, springkus-
sens (groot en klein) en diverse optredens op de podiumwagen. Alle at-
tracties op het Boeiplein zijn gratis. Ook zijn, op de lagere scholen, bon-
netjes uitgedeeld waarmee de kinderen een gratis zakje patat kunnen 
afhalen bij de snackkar van Delicious. Vanaf 10.00 uur die ochtend heeft 
het organiserend Oranje Comité ook weer toezeggingen van de activitei-
ten van voetbalvereniging Hertha en Scouting de Eliboe. Ook nieuw dit 
jaar is de 65+brunch. Slechts 75 kaarten zullen verkrijgbaar zijn voor de-
ze gratis brunch, gesponsord door de plaatselijke Albert Heijn. Opgave/
aanmelden dient dan ook te geschieden via de winkel van Albert Heijn, 
Herenweg 71-73, Vinkeveen.  

MUZIEK OP HET BOEIPLEIN!
Tot slot voor Koningsdag, zijn er naast de eerder genoemde activitei-
ten, ook weer optredens in de grote podiumwagen op het Boeiplein. Zo 
zal vanaf 12.00 uur ‘Brassband Concordia’ weer een Aubade gaan ge-
ven. Daarna is het om 13.00 uur de beurt aan ‘Dansschool Sietske’ en zal 
‘Shantykoor De Turfschippers’ om 14.00 wederom een meezingspektakel 
neer gaan zetten. Bekende en iets minder bekende zeemansliedjes zul-
len uit volle borst weer worden meegezongen. Later op de middag, van-
af plm. 15.00 uur zal de Vinkeveense ‘De Nieuwe Band’ deze Koningsdag 
afsluiten. En mocht het zon gaan en blijven schijnen, kunt u van dit mooie 
programma ook weer de gehele dag op het Boeiplein genieten van maar 
ook in het zonnetje. 

Meer informatie; facebook.com/oranjecomite.vinkeveen 
of per mail oranjecomitevinkeveen@live.nl

Nb; bij slecht weer zullen een aantal activiteiten naar binnen 
(Dorpshuis de Boei) worden verplaatst.

Koningsdag Vinkeveen begint al op dinsdag
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Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen weekend is bij 
Judoschool Blaauw de laatste ron-
de van de clubkampioenschappen 
gehouden. Leerlingen van 5 t.m. 
41 jaar hebben aan deze clubkam-
pioenschappen meegedaan. De-
ze week waren de oudste jeugd en 
senioren aan de beurt. Ook dit keer 
waren er veel spannende partijen 
die beslist moesten worden via een 

golden score. Na deze leuke en ge-
zellige dag waarbij elke judoka een 
prijs in ontvangst mocht nemen mo-
gen de volgende leden zich club-
kampioen van 2016 noemen: Calvin 
Kikken, Digiano Ladru, Erlend Keu-
ne, Ilyas Farah, Joey De Hondt, Joost 
de Rooi, Lars Bekkers, Quincy Don-
kervoort, Romano Vermeulen, Si-
mon Klappe, Wouter van Kootwijk

CSW heeft volop plaats 
voor nieuwe meisjes
Wilnis - Het meisjesvoetbal groeit 
nog steeds en CSW heeft er al 35 
jaar ervaring mee. De beste teams 
van de F, E en D  meisjes spelen in 
een gemiddelde jongenscompeti-
tie en behalen daarbij prima resul-
taten, zoals de topklasseringen bij 
de E6M en F4M.  Vorige week nog 
werd de D4M afgetekend kampi-
oen in de voorjaars(jongens)com-
petitie. Naast 2 gelijke spelen boek-
te het team van trainster Iris van Dijk 
alleen maar overwinningen. De ver-
wachting is gerechtvaardigd, dat 
het met de voetbalontwikkeling van 
de speelsters wel goed zit.
Op deze manier kan CSW toewer-
ken naar een uitstekend niveau bij 
de senioren. Maar natuurlijk begint 
het allemaal bij de F-jes.  Bij CSW 
kan dat al vanaf 5 jaar, afhankelijk 
van de ontwikkeling van het kind. 

Vroeg beginnen is meestal gunstig 
voor de verdere ontwikkeling als 
voetbalster. Alle meisjesteams trai-
nen 2 keer per week met wedstrij-
den op zaterdag.  Er is bij CSW in al-
le leeftijdsgroepen nog volop plaats
Het schoolvoetbal stimuleert al van-
af het prille begin de instroom van 
nieuwe leden. Waar kun je beter met 
voetballen beginnen dan bij de club, 
waar het meisjesvoetbal al een ge-
schiedenis heeft van 35 jaar?  Nog 
altijd is CSW met 17 vrouwen- en 
meisjesteams verreweg de grootste 
in De Ronde Venen.
Meisjes met interesse zijn welkom 
bij CSW voor proeftrainingen.
Info: Nelleke Vrielink, hoofdtrainster 
E en F, tel 242503; nellekevrielink@
hotmail.nl
Bertus Vrielink, coördinator E en F, 
tel 285291; bdvrielink@gmail.com

Hertha MC 1 weer 
kampioen!

Vinkeveen - Zaterdag 16 april was 
het zover, de wedstrijd tegen Pan-
cratius om het kampioenschap vei-
lig te stellen in de tweede klasse. 
Tot op het bot gemotiveerd arriveer-
den onze dames op het Sportcom-
plex in Vinkeveen en na een goede 
warming up kon de wedstrijd begin-
nen. Zoals te verwachten waren de 
teams zeer aan elkaar gewaagd en 
een gelijk opgaande strijd ontwik-
kelde zich in het begin van de wed-
strijd. De zeer harde wind hielp niet 
mee aan de zuiverheid van spelen 
aan beide zijden. Na ongeveer 20 
minuten kreeg Pancratius een pe-
nalty, er was onvoortuinlijk hands 
gemaakt. 0-1. Deze kleine tegenslag 
kreeg de dames van Hertha niet van 
hun stuk en vol goede moed trok-
ken zij richting het doel van de te-
genstander. Dit resulteerde al snel 
in meerdere kansen voor de Hert-
ha meiden en na weer een vloei-
ende aanval ronde Bridget prach-
tig af. 1-1. Niet lang daarna floot de 
scheidsrechter voor de rust . Met de 
wind in de rug begonnen de Hert-
ha meiden aan de tweede helft. Ze-
ker geholpen hierdoor trokken de 
Hertha meiden de wedstrijd beetje 
bij beetje naar zich toe. Pancratius 
kwam amper nog over de midden-
lijn. Het overwicht resulteerde na 
weer een mooie aanval in de 2-1 . 

Weer was het Bridget die scoorde. 
Blijkbaar smaakte dit naar meer en 
snel daarna viel de 3-1. Fenna gaf 
een mooie dieptepass op Joska en 
die had vrijbaan naar het doel en 
ronde uiterst beheerst af.

Scorebord
De koek was echter nog niet op en 
ook de 4-1 kwam op het scorebord. 
Camille mocht aanleggen voor een 
vrije trap om ruim 20 meter van het 
vijandelijke doel. Vanaf de kant werd 
al geroepen ‘probeer maar’, dit was 
genoeg voor onze laatste vrouw. De 
bal vloog hoog in het doel tegen 
het net. Wedstrijd beslist! Het feest 
was dan ook compleet na het laat-
ste fluitsignaal van de uitstekende 
scheidsrechter, Benjamin Bierman. 
Volgende week speelt Hertha MC 1 
nog een keer tegen Pancratius. Win-
nen zou mooi zijn, gezellig wordt het 
in ieder geval. Deze meiden mo-
gen heel trots op zichzelf zijn. En-
kele seizoenen geleden nog bun-
gelend onder aan de derde klasse , 
maar door hard werken en talenten 
ontwikkelen hebben zij zich zelf be-
wezen dat niets onmogelijk is. Vol-
gend seizoen de eerste klasse, dat 
is klasse! Hetha MC 1: Mellanie, Ca-
mille, Maura, Hanna, Demi, Talitha, 
Zara, Fenna, Bridget, Fay, Joska, Se-
lena, Isabelle, Donna.

HVM Hockeymeiden F2 
pakken winst na winst
Mijdrecht - Zaterdag 16 april speel-
de de MF2 van HVM thuis tegen 
Saxenburg uit Haarlem. De hockey-
meiden van de F2 speelden onder 
bezielende leiding van de twee jon-
ge coaches Isabelle van Mourik en 
Eline de Kloet een fantastische wed-
strijd met een imponerende eind-
stand (18 – 6) als resultaat. In de 
F-jes wordt in twee teams van drie 
spelers gehockeyd. Team 1 bestond 
uit Valerie Rispens, Romy Koot, Len-
the Ploum en Suus Custers. In team 
2 speelden Myrthe Langeraar, Mir-
the Mons, Sophie Droog en Don-
na de Wit. De wedstrijd van team 1 
kenmerkte zich door een evenwich-
tig verloop. Na een prima voorzet 
van Romy, scoorde Lenthe in de eer-
ste helft het eerste doelpunt. Nadat 
HVM op achterstand (1-2) kwam, 
greep coach Isabelle in en maan-
de de speelsters tot meer vrijlo-
pen. Dat had een gunstig effect: Ro-
my, Suus en Valerie scoorden ach-
ter elkaar waarmee de eindstand 
van de eerste helft op 4-2 kwam. 
De tweede helft ging moeizaam van 
start en HVM kwam met 0-2 ach-
ter de staan. Na een goal van Ro-
my, scoorde Valerie nog twee keer 
en werd het uiteindelijk 3-3. Bij de 
wedstrijd van team 2 leverden HVM 

en Saxenburg de eerste vijf minuten 
een intense strijd op het midden-
veld. Daarna domineerde HVM de 
wedstrijd. Na een prachtige schijn-
beweging, gevolgd door een hard 
schot van Myrthe Langeraar, kwam 
de stand op 1-0. Donna en Sop-
hie scoorden met hun aanvallende 
spel vervolgens ook twee keer. Met 
een fraaie 5-0 ging team 2 de rust 
in. In de tweede helft bood Saxen-
burg meer tegenstand. Echter door 
een fraaie voorzet van Mirthe Mons 
kon Donna het eerste doelpunt sco-
ren. Dat kunstje werd nog een paar 
keer herhaald. HVM behaalde ook 
hier de overwinning: eindstand 
werd 6-1. De totale eindstand kwam 
daarmee op 18-6. Girl of the match 
werd Lenthe Ploum vanwege haar 
uitstekende verdedigingswerk.
De ijzersterke combinatie van slim 
spel, gedreven coaches en acht fa-
natieke meiden maakt van de MF2 
een goed geolied team. De afge-
lopen drie wedstrijden maakten 
de succesvolle speelsters in totaal 
maar liefst 57 (!) doelpunten. Naast 
de 18 goals van afgelopen zater-
dag, waren dat er 16 op 2 april te-
gen Badhoevedorp (Xenios) en 23 
goals op 9 april tegen Amsterdam 
(AH&BC).

Jan Eijsker en Bas Krabben-
dam in finale driebanden
Regio - Afgelopen weekend werd 
in cafe biljart de Merel te Vinke-
veen de halve finales gespeeld van 
het driebanden toernooi van biljart-
club D.I.O. betekend (Door Inspan-
ning Ontspanning) en Café de Me-
rel van het jaargang 2016.Van de 
zestien spelers in de halve fina-
le zijn er toch verrassende spelers 
van het groene laken gekomen om 
op zaterdag 23 en zondag 24 april 
te spelen wie uiteindelijk het toer-
nooi op zijn naam mag schrijven.
Een van de spelers was Thijs Hen-
drikx die zaterdag verrassend door-
ging door favoriet Bram Koning uit 
te schakelen,ook door op zaterdag 
Bert Dijkshoorn,Eduard van Heu-
ven en Paul Huzemeier die Hen-
ny v.`t Hul in de beslissende partij 
geen schijn van kans gaf en Henny 
uitschakelde, zondag was het Bas 
Krabbendam die Mees Brouwer uit-
schakelde en Herman van Woude-
berg die het niet kon redden tegen 

Frank van Schaik op tafel twee was 
het Carlos van Oosterom die Edwin 
v.d.Schaft uitschakelde en Jan Eijs-
ker die het won van Peter Loose-
more.
Deze 8 spelers staan dus aanko-
ment weekend in de finale aan de 
biljart-tafel in Café de Merel, Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen aan-
vang beide dagen 13.00 uur waar-
na de voorzitter van b.j.c. D.I.O. de 
prijzen (hoofdsponsor Restaurant 
de Haven Herenweg 276 3645DX te 
Vinkeveen) op zondag uit zal reiken.
Ook kunnen wij nog enkele biljar-
ters plaatsen voor de nieuwe com-
petitie of de ronde venen competi-
tie opgeven in ons clubhuis, zowel 
voor de dinsdagavond club, B.J.C. 
de Merel als de donderdagavond 
club B.J.C.D.I.O. ook dames uiter-
aard van harte welkom dit alles in 
Café de Merel tel. 0297-263562 Ar-
kenpark Mur 43 3645 EH Vinkeveen 
Email thcw@xs4all.nl

Jongens Hoflandschool 
groep 4, 2e prijs
Mijdrecht - Het topteam van groep 
vier, bestaande uit maar liefst 13 jon-
gens heeft enorm zijn best gedaan 
tijdens de schoolvoetbal wedstrij-
den. De poulewedstrijden werden al-
lemaal gewonnen waardoor de jon-
gens een ronde verder gingen. De 

kwart finale en halve finale werden 
ook winnend afgesloten. In de fina-
le troffen zij de jongens van de Drie-
huisschool. Helaas, die waren wat te 
sterk. De wedstrijd werd met 2-1 ver-
loren waardoor de jongens met de 
tweede prijs naar huis gingen.

Een alternatieve gymles!
Kickboksen op OBS 
De Eendracht
Mijdrecht - Op maandag 4 en 11 
april leren de kinderen van de Een-
dracht de eerste beginselen van het 
kickboksen zoals dit in Nederland 
wordt uitgeoefend. Kickboksen is in 
Nederland een combinatie van tae-
kwondo en karate, de verschillende 
stoten en trappen die worden uit-
gedeeld zijn hiervan afgeleid. Het 
kickboksen zoals wij dat in Neder-
land kennen heeft meer weg van de 
Japanse variant, thaiboksen. Alleen 
zijn elleboogstoten en kopstoten bij 
thaiboksen wel toegestaan en bij 
kickboksen niet. De kinderen krijgen 
eerst een pittige warming-up, waar-
na ze diverse houdingen leren aan-
nemen voor een stevige basis van 
de eerste les in kickboksen. Intussen 
worden ze goed gewezen op wat 

wel en niet mag en hoe je zo veilig 
mogelijk kunt kickboksen. Wat een 
enorm plezier geeft deze kickboks-
gymles! Het is verbazingwekkend 
om te zien hoe allerlei onvermoe-
de talenten zich ineens ontplooien. 
Stoer worden benen ‘gekickt’ tegen 
het speciale stootkussen. Voorzien 
van bokshandschoen en scheenbe-
schermers nemen de leerlingen de-
ze lessen uiterst serieus: de technie-
ken worden nauwgezet bestudeerd 
en zo precies mogelijk opgevolgd. In 
slechts twee lessen hebben ze heel 
wat opgestoken van de twee uitste-
kende instructeurs van Ralph’s Gym: 
Ralph en Chakir. Wij zijn ze zeer 
dankbaar voor al hun inzet en fijne 
lessen aan de leerlingen van OBS 
De Eendracht!

Pijlstaartschool meisjes 
groep 3/4 voetbal kampioen
De Ronde Venen - Ook dit jaar is 
het schoolvoetbaltoernooi van de 
Ronde Veense basisscholen weer 
een groot succes geweest. Vijf 
woensdagen was het een drukte 
van belang op de velden van Hertha, 
CSW en Argon, waar maar liefst 163 
regionale schoolteams het tegen el-
kaar opgenomen hebben. 
Woensdag 13 april hebben onder 
andere de 16 meisjes-teams uit de 
groepen 3/4 de velden van CSW be-
treden. Na diverse spannende voor-
rondes moest uiteindelijk de Pijl-
staartschool uit Vinkeveen het in de 

finale opnemen tegen de Mijdrecht-
se Hoflandschool. Het scorebord 
liet na 15 minuten een 3-0 uitslag 
zien, in het voordeel van de Pijl-
staartschool. De Pijlstaartschool is 
dan ook de absolute winnaar van 
dit meisjes schoolvoetbaltoernooi 
groep 3/4, aangezien de Vinkeveen-
se meisjes het hele toernooi geen 
enkel tegendoelpunt hebben gekre-
gen. Coach Patrick van Rooyen is 
dan ook terecht trots op “zijn mei-
den”: Mirthe, Sabrine, Noor, Fabien-
ne, Sophie, Elin, Juna, Chloé en Ra-
bab.

Thamen honkballers winnen
Regio - Na de valste start vori-
ge week in de thuiswedstrijd te-
gen nieuwkomer in de tweede klas-
se OVVO uit Amsterdam, stond zon-
dag de uitwedstrijd tegen Herons op 
het programma. De Thamen honk-
ballers gingen voortvarend van 
start en na vier slagbeurten was de 
stand inmiddels 0-8 voor Thamen. 
De slagploeg van Herons kon niet 
veel waarmaken op het werpen van 
Lieuwe Hoekstra. Door een blessu-
re in het gezicht moest Ernst Koo-
le in de gelijkmakende vierde inning 
het veld verlaten, gelukkig bleek de 
schade na een bezoekje huisartsen-
post mee te vallen. Wel was Tha-
men even het ritme kwijt en en weet 
Herons een drietal punten te scoren.
Thamen weet verder uit te lo-

pen naar 3-12 in de zevende in-
ning, maar dit is net niet voldoen-
de om na zeven innings klaar te zijn. 
Herons weet in de gelijkmaken-
de inning nog een punt te scoren, 
4-12. Door een paar goeie honk-
slagen, maar vooral ook door slim 
honklopen weet Thamen in de eer-
ste helf van de achtste inning nog 
2 punten over de thuisplaat te krij-
gen. Herons weet in de gelijkma-
kende inning niet meer te scoren op 
Djeraldo Soerka, die inmiddels het 
gooien had overgenomen van Lieu-
we. Na acht innings neemt Thamen 
een mooie 4-14 overwinning mee 
uit Heerhugowaard. Komende vrij-
dag, 22 april, om 19.30 uur spelen 
de Thamen honkballers tegen DVH 
aan het complex aan de Vuurlijn.
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Meisjesvoetbal bij Argon heeft toekomst
Mijdrecht - Afgelopen zondag is 
nog maar eens bewezen dat het 
meisjesvoetbal binnen SV Argon 
leeft. Tijdens het tweede BFF Soc-
cer Event, deze keer in de vorm van 
een onderling toernooi, kwamen er 
65 meisjes naar het terrein aan de 
Hoofdweg om daar, naar later bleek, 

een uiterst prettig verlopen evene-
ment bij te wonen. De middag be-
gon met het nemen van penalty’s op 
enkele leden van Keeperschool Ber-
kelaar en een leuke warming werd 
verzorgd door Anoushka Domburg 
uit Zevenhoven. Vervolgens werd 
in diverse poules, onderverdeeld op 

leeftijd het toernooi afgewerkt. Spor-
tiviteit en plezier stonden centraal, 
maar er werd ook genoeg strijd-
lust getoond op de velden. Voldoen-
de talent gezien. Tijdens de prijsuit-
reiking in het bomvolle clubgebouw, 
louter vrolijke gezichten. We kunnen 
dus met trots concluderen dat de 

opzet is geslaagd. Nu maar hopen 
dat enkele van de velen door onze 
leden uitgenodigde meisjes de stap 
zullen nemen om zich bij onze club 
aan te sluiten. We zien jullie graag 
komen om onze meisjesvoetbaltak 
uit te breiden. Het meisjesvoetbal 
heeft toekomst binnen SV Argon.

John Dunsbergen (links) tekent zijn contract als nieuwe trainer van 
SV Hertha. Rechts Michel Klinkhamer (voorzitter SV Hertha).

John Dunsbergen nieuwe 
trainer SV Hertha 1
Vinkeveen - Komend seizoen wordt 
John Dunsbergen de nieuwe trainer 
van SV Hertha’s eerste elftal. Duns-
bergen (45) is een ervaren coach 
die in het verleden successen vier-
de bij de selectie en de A1 van VV 
Maarssen, waarmee hij wist te pro-
moveren naar de hoofdklasse. Hij is 
de opvolger van Ton van Burik, die 
de afgelopen 5 jaar bij SV Hertha de 
functie van hoofdtrainer heeft inge-
vuld en aan het einde van dit seizoen 
de club zal verlaten. Recentelijk te-
kende Dunsbergen zijn contract bij 
SV Hertha in het bijzijn van voor-
zitter Michel Klinkhamer (zie foto). 
Klinkhamer is zeer verheugd over de 
komst van Dunsbergen: “We hebben 
als club toch de ambitie om de ko-
mende jaren een stapje omhoog te 
zetten. Daarvoor is natuurlijk wel het 
een en ander nodig. En wat ons be-
treft begint dat met een nieuwe trai-
ner. John Dunsbergen heeft in het 
verleden bewezen een gedreven, 

verbindende teamcoach te zijn die 
aansprekende resultaten heeft be-
haald. Wij zien daarom met veel ver-
trouwen uit naar onze samenwer-
king. Tegelijkertijd ben ik Ton van 
Burik zeer erkentelijk voor alle ener-
gie die hij de afgelopen seizoenen 
in de coaching van ons eerste team 
heeft gestoken”. John Dunsbergen 
is zelf ook erg te spreken over zijn 
nieuwe rol: “ik was op zoek naar een 
hechte dorpsclub met een reële am-
bitie en dat is precies wat ik in de 
gesprekken met Hertha ben tegen-
gekomen. SV Hertha beoogt vooral 
de leukste club van De Ronde Venen 
te worden, maar wil ook graag dat 
het eerste team de komende jaren 
probeert een klasse omhoog te ko-
men. Ik denk zelf dat moet kunnen. 
Goede voetballers genoeg. Maar het 
belangrijkste is dat we het publiek 
echt wat gaan brengen om te ko-
men kijken op zaterdag. Ik heb hier 
ontzettend veel zin in!”.

Willespoort 2 pakt het zilver
Wilnis - Op een zonovergoten 
sportpark van CSW is het de mei-
den van groep 5/6 van de Willes-
poort gelukt om een tweede plaats 
te bemachtigen. De voorbereiding 
mocht er zijn. Zo werd er een klein 
trainingskamp georganiseerd waar-
bij de coaches Allison en John de 
nadruk legde op teamgevoel. Nou, 
aan teamgevoel geen gebrek bij de 
meiden. Met ingestudeerde ‘jels’ en 
mascotte vloog het team door de 

poulefase heen. De kwartfinale en 
halve finale werd met veel passie 
gewonnen. Dat de finale tegen de 
Hofland school helaas werd verlo-
ren mocht de pret niet drukken. Wat 
een topprestatie van Nada, Kimber-
ly, Mariska, Lieke, Amy, Sylke, Jip, 
Tess, Lizz, Loïs en Melanie.
De dag werd afgesloten met een 
mooie beker en een patatje waarna 
iedereen moe maar voldaan huis-
waarts ging.

De Ronde Venen - Uniek in de 
Veenland historie: 2 kampioenen in 
1 seizoen en misschien over 2 we-
ken een 3e bij de jeugd! Senioren 1 
speelde in de 4e klasse in en tegen 
Huizen. Alexander, Fabian en Harry 
wisten dat de verschillen in de top 3 
zo klein waren, dat elk nog kampi-
oenskans had. Harry redde het niet 
tegen ex-jeugdspeelster Kristel: 1-0. 
Alexander kwam op 2-0 voor tegen 
Jasper, de sterkste daar, maar ging 
er daarna toch in: 2-0 achter. Fabi-
an sloeg resoluut Manuela van ta-

fel met 11-4 11-1 en 11-2: 2-1 dus. 
De dubbel: gewonnen door Fabi-
an en Alexander: 2-2. Harry verloor, 
Fabian won: 3-3. Manuela versloeg 
Alexander: 4-3. Een toppartij volgde 
tussen Fabian en Jasper. Een ontke-
tende Fabian won: 4-4. Harry verloor 
nipt van Manuela.. 5-4. In de laat-
ste wedstrijd moest Alexander in de 
4e set een voorsprong van 9-3 af-
staan aan Kristel en werd de eind-
stand 6-4 voor Huizen. Wat deden 
de anderen?? Omdat Wik en Hilver-
sum op 55 punten eindigden wa-

Twistvlied meisjes nog 
niet in topvorm

Veenland turnster Celine 
regiokampioene divisie 5!
Wilnis - Zaterdag 16 april werd in 
Amsterdam de regiofinale gehou-
den voor de divisie 5 turnsters. Voor 
Veenland hadden zich Celine en 
Sascha zich bij de 36 beste turn-
sters van de regio geplaatst. In de 
laatste ronde turnde zij hun wed-
strijd. Ze begonnen op balk ijzer-
sterk. Waar heel veel turnsters van 
de balk vielen turnde ze allebei een 
stabiele oefening zonder de balk 
te verlaten. Celine werd 1ste op dit 
toestel en Sascha 7de. Op naar de 
vloer. Celine wist even na de ara-
bier flick flack niet meer wat ze 
moest doen maar herstelde zich ra-
zend snel weer. Sascha turnde echt 
een hele mooie oefening. Op sprong 
sprongen ze allebei een mooie over-
slag over de pegasus en toen bleek 
dat ze in de tussenstand 2de en 5de 
stonden, dus met wat extra span-
ning door naar het laatste toestel de 
brug. We weten dat Sascha nog niet 
aan alle eisen voldoet op de brug 
maar dat ze een mooi cijfer alsnog 
kan halen als ze super netjes werkt 

en dat deed ze. Celine turnde op de 
brug een super oefening en turn-
de het hoogste cijfer met nog geen 
punt aftrek. Dit bleek uiteindelijk 
genoeg om regiokampioen te wor-
den. Tot slot bleek dat Sascha met 
een mooie 9de plaats ook door mag 
naar de districtkampioenschappen.

Tevreden met gelijkspel
Vinkeveen - De Vinken 1 was uit-
eindelijk tevreden met het behaalde 
gelijke spel. Geteisterd door wind-
vlagen tijdens de wedstrijd heeft het 
Vinkeveense korfbalvlaggenschip 
een gelijkspel bereikt tegen het be-
zoekende Dijkvogels 1. De ploeg uit 
Maasdijk won eerder dit jaar nog 
met 17-12. In Vinkeveen werd het 
slechts 8-8.

Vertrouwen
Op de bank de vertrouwde gezich-
ten, coach Hans van Dasler en ver-
zorger Ron van Vliet. Vinkens aanval 
bestond uit: Rutger Woud, Mark de 
Haan, Annick Stokhof en Mariska 
Meulstee. In de verdediging begon-
nen: Emese Kroon, Dorien Verbrug-
gen, Gideon Leeflang en Jelle Mul. 
De beginfase was voor de thuis-
ploeg. Het duo Rutger en Mark wis-
ten beiden met hun eerste afstands-
schot de bal door de korf te werpen: 
2-0. Dijkvogels kwam terug tot 2-2 
via een korte kans in de paalzone 
en een strafworp. Mariska maakte 
3-2 met haar handelsmerk, het af-
standsschot. Wederom trok Dijkvo-
gels gelijk via een afstandsschot; 
3-3. Emese zorgde voor een lich-
te voorsprong met een droge af-
standstreffer op het moment dat de 
wind even ging liggen; 4-3. De Vin-
ken ging af en toe moeizaam om 
met balbezit en liet Dijkvogels op-
nieuw op gelijke hoogte komen; 
4-4. Rutger werd herhaaldelijk ge-
hinderd in de korfzone, de leidsman 
kende een strafworp toe. Annick 
wist er wel raad mee: 5-4. Het laat-
ste kwartier voor rust zakte de thuis-
ploeg wat in, Dijkvogels kreeg vleu-
geltjes en wist via een doorloopbal, 

een korte kans en een strafworp op 
een duidelijke voorsprong te komen: 
5-7.

Terugkeren in de wedstrijd
In de tweede helft had De Vinken 
het voordeel van de wind mee. Bei-
de ploegen bleven verwoede pogin-
gen doen om de wedstrijd naar zich 
toe te trekken. Pas na een kwartier 
spelen kon het publiek opveren voor 
een score. Annick legde tot twee-
maal toe aan voor een strafworp en 
kreeg zo de stand weer in het gelijke; 
7-7. Coach Hans van Dasler spoorde 
zijn achttal aan om meer druk op de 
ballijnen te zetten en geen fouten te 
maken in de verdediging. Net op het 
moment dat Van Dasler wilde wisse-
len drukte Emese gretig een doel-
punt: 8-7. Dijkvogels liet zich niet 
kennen en maakte direct 8-8. Een 
spannende slotfase brak aan, maar 
beide ploegen hadden teveel moeite 
bij het afmaken van de kansen. Zo-
wel simpel ogende doorloopballen 
als kansjes in de paalzone werden 
volop gemist. De Vinken won op ka-
rakter de tweede helft en was tevre-
den met een wedstrijdpunt tegen de 
nummer 3 uit de poule. 

Volgende wedstrijd
In Vleuten wordt de volgende wed-
strijd van het vlaggenschip gespeeld 
tegen de verrassende koploper Fi-
ducia 1. De Vinken 1 heeft tot op he-
den negen wedstrijdpunten behaald 
en waant zich redelijk veilig op de 
vijfde plek. De nog komende thuis-
duels met Gemini en De Corvers 
zijn echtercru de degradatiezone te 
belqndencruciaal om niet in de de-
gradatiezone te belanden.

Een tweede kampioen 
tafeltennis!

Mijdrecht - Naomi, Nadine, Noor, 
Nikki, Britt, Rosanna, Danique, Syl-
vie, Fay en Fenna maakten er een 
mooie dag van op het schoolvoet-
bal toernooi bij CSW. Daan en Nick 
hadden op het veld bij de Roerdomp 
flink getraind met de meisjes. Coach 
Eva stelde de dames op in een aan-
vallende formatie . In de eerste wed-
strijd ging dat prima. Met goed spel 
werd de Vlinderbos school flink 
schrik aangejaagd maar doelpunt-
jes bleven uit. Na dat de Twistvlied 
met 1-0 achter kwam schoot Nao-
mi een vrije trap achter de keepster 
van Vlinderbos. 1-1. Toch ging de-
ze wedstrijd verloren maar niet ge-
treurd, dat zou in de volgende pot 

wel even anders worden. De Een-
dracht was de volgende partij en 
keepster Nikki zorgde met een paar 
fraaie reddingen dat haar doel leeg 
bleef. Toch moest ze een paar keer 
vissen en ook deze wedstrijd ver-
loren ze. Vol goede moed tegen de 
Beatrix school maar ook deze mei-
den bleken te sterk voor de Twist-
vlied. Ondanks drie verloren wed-
strijden was er geen spoortje van te-
leurstelling te zien . De meisjes heb-
ben een heel leuk toernooi gespeeld 
en hebben al met elkaar afgespro-
ken dat ze volgend jaar weer aan 
de bak gaan. Met patat en ijs werd 
deze voetbal dag afgesloten op het 
mooie complex van CSW.

ren de 4 Veenland punten net ge-
noeg om op 56 te komen: Kampioen 
dus! Dankzij goed teamwerk, voor-
al in de dubbels en topscoorder Fa-
bian: 27 van de 30 wedstrijden ge-
wonnen! De clubkampioenschappen 
bij Veenland werden een beetje de 
strijd tussen de aanstormende jeugd 
en de net gehuldigde kampioenen. 
Joost moest diep gaan om Martijn 
te verslaan en Ron kon pas in de 5e 
set Victor verslaan. In de 2e ronde 
ging het tussen Joost, Ron en Fabi-
an er om. In de slotwedstrijd “voch-
ten” Joost en Ron het uit. Door goed 
verdedigings- en aanvalswerk wist 
Joost weer clubkampioen te worden. 
Maar menig toeschouwer voorspelt 
dat de volgende keer er waarschijn-
lijk een jeugdspeler staat!

Inschrijving 
avondvierdaagse Vinkeveen
Vinkeveen - Van 24 t/m 27 mei 
lopen we de 5 of 10 km door ons 
mooie gebied. Niet alleen kinderen, 
ook jongeren en volwassenen zijn 
van harte welkom. De intocht wordt 
begeleid door Triviant, VIOS en de 
brandweer. Natuurlijk zorgt Jum-

bo elke dag voor iets lekkers en alle 
deelnemers kunnen weer rekenen 
op een mooie medaille! Inschrijven 
kan via www.avond4daagsevinke-
veen.nl. Na de meivakantie ontvan-
gen alle basisschoolkinderen een 
flyer.

Stroopwafelactie Atlantis 
groot succes
Mijdrecht - Op vrijdagavond 15 
April was er een gezellige drukte 
van jeugdleden, trainers, leiders en 
ouders in de kantine van KV Atlantis. 
Om 18.30 uur was de start voor de 
huis aan huis verkoop in Mijdrecht 
van de traditionele stroopwafels. De 
weergoden waren ons niet gunstig 
gezind, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Vol goede moed en over-
tuiging gingen de leden op pad om 
deze overheerlijke stroopwafels aan 
de man te brengen. Bij terugkomst 
in de warme kantine werd iedereen 
verblijdt met een glaasje fris en een 
lekker frietje en konden de tellers 
hun werk doen. Het resultaat was 
879 verkochte pakjes stroopwa-
fels op de verkoopavond. Ook in de 
voorverkoop hebben alle leden van 
KV Atlantis hun best gedaan om de 

stroopwafelactie succesvol te ma-
ken. In de voorverkoop zijn er 2158 
pakjes verkocht, wat maakt dat het 
totaal uitkomt op 3037 pakjes ver-
kochte stroopwafels.
Onder de jeugdleden waren er prij-
zen te verdienen, wie het mees-
te verkocht in de voorverkoop. Lo-
di uit de E3 met 118 pakjes, Me-
rel uit de D1 met 105 pakjes en Jo-
nas uit de D1 met 77 pakjes moch-
ten de prijzen in ontvangst nemen. 
Wie de teamwinnaar is over de voor- 
en avondverkoop moet nog worden 
uitgerekend. Iedereen die meege-
holpen heeft om deze actie tot een 
succes te maken, wordt hartelijk be-
dankt door de stroopwafelcommis-
sie. De opbrengst wordt gebruikt 
voor de verbouwing en inrichting 
van de kantine.



Geboden slems niet 
gehaald bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 7 april was een 
spannende zitting voor een aan-
tal bridgers in het Buurtnest. Tja, 
de laatste zitting van de 4e compe-
titieronde zit er weer op. De uitsla-
gen waren heerlijk verrassend. Ada 
& Roelie (A-lijn) hadden er namelijk 
echt zin in en waren met de 62,92% 
de kampioenen van deze ochtend. 
Aan tafel 5 scoorden ze zelfs een 
gemiddelde van 92,50%! Ook Hen-
ny & Lucas (B-lijn) speelden samen 
weer de sterren van de hemel en 
behaalden 59,17%

A lijn
In de A-lijn bij spel 1 werd drie keer 
klein slem geboden. Dit 6 harten 
contract zat er echter eigenlijk niet 
in. Het ging dan ook respectieve-
lijk 1 en 2 down. Wim & Ria behaal-
den dit contract wel. Omdat hun te-
genstanders elkaar niet direct von-
den en helaas met de verkeerde 
kleur uitkwamen, kon Wim snel al-
le schoppenverliezers wegwerken. 
Uiteindelijk kon hij schoppenaas, 
de downslag, toen troeven. Wies & 
Marthe wilden bij spel 20 graag 6 
sans spelen, doch dit contract was 
wat hoog gegrepen en ging 3 down. 
Bij spel 2 werd heel afwisselend ge-
scoord. De meeste paren kwamen 
in een 2 harten contract terecht. Er 
werd +3, +2, +1, contract en zelfs -1 
gehaald. Een verschil van 4 slagen 
mensen! Goed gespeeld, slecht te-
gengespeeld of de uitkomst?

B lijn
In de B-lijn hadden de oost/west 
spelers blijkbaar een lange kleur 
bij spel 19. Het door noord/zuid ge-
boden 3 sans contract ging steeds 
behoorlijk down, -3, -4 en zelfs -6! 
Er zat wel een 4 harten contract 
in, mooi geboden en gehaald door 
Greet & Ge en Nel & Jos. Bij spel 23 
wilden zowel oost/west als noord/

zuid spelen. Nel & Jos in noord/
zuid, met een lange schoppenkaart, 
boden 4 schoppen maar gingen 4 
down. Ze wilden oost/west geen 4 
ruiten laten spelen? Een 4 ruiten-
contract zat er echter net niet in 
en ging 1 down. Maar een 3 sans 
contract voor oost/west was, door 
die lange schoppenkaart, helaas 
een zeer slecht contract voor Co-
by & Joop en ging 4 down. Bij spel 
20 scoorden Greet en Ge in noord/
zuid nog een mooie 100%, door het 
4 klaverencontract gedubbeld te be-
halen. Een door oost/west geboden 
4 ruiten of 4 schoppen contract zat 
er net niet in en dan is passen mis-
schien toch een beter bod? 

Uitslag
De uitslag van de 4e competitieron-
de toch een beetje verwacht? 1e in 
de A-lijn zijn dat namelijk Ciny & 
Hetty geworden. Helaas zullen Riet 
& Wim en Corrie & Lenie degrade-
ren naar de B-lijn. Gepromoveerd 
worden in ieder geval Addie, met 
dank aan Leny die voor haar invalt, 
& Jeannet en Corry & Netty. 

De uitslag van deze 6e zitting
A-lijn: 
1 Ada & Roelie  62,92%
2 Aja & John  57,92%
3 Wim & Ria  54,58%
B-lijn:
1. Henny & Lucas  59,17%
2. Leny & Jeannet  57,50%
3. Nel & Jos  55,83%

Lid worden van deze donderdag-
ochtendclub? Gezellige bridgers die 
een beetje kunnen spelen zijn van 
harte welkom. Wij helpen iedereen 
en spelen in twee lijnen. Bel onze 
secretaris telefoon 0297-564729 of 
kom gewoon een keer kijken in het 
Buurtnest aan de Arthur van Schen-
dellaan. 

En de bekerwinnaar is?
Regio - De laatste week in de be-
ker zit erop. Het was bovenin best 
nog spannend. Bar Adelhof 3 en de 
Springbok 1 stonden vlak bij elkaar 
en mochten geen steken laten val-
len. Zeker een groot verlies kon men 
zich niet permitteren want dan staan 
de nummers 3 en 4 weer klaar om 
de nummer 1 positie over de te ne-
men. Om het een klein beetje span-
nend te houden zijn hier dan de uit-
slagen, beginnend onderaan in de 
bekerstand. De Springbok 2 speelde 
de laatste wedstrijd tegen Bar Adel-
hof 1. De Springbokken lieten zich 
van hun beste kant zien. Richard 
Schreurs (Bar Adelhof) speelde wel 
de hoogste serie van de week (29 
caramboles en 29%) maar moest 
de winst toch aan Pieter Langelaan 
laten. Anne Beeker pakt nog wel 2 
punten voor Bar Adelhof, 7-2. Stieva 
Aalsmeer mocht naar the Peanut-
bar voor hun laatste bekerwedstrijd. 
Dat werd een om-en-om wedstrijd 
waarbij the Peanutbar het net even 
beter deed en daarmee de 5-4 over-
winning binnenhaalde. De Kromme 
Mijdrecht 1 nam het tegen de Me-
rel/Heerenlux 1 op. De Krommen 
kregen niet echt veel kans, slechts 
de laatste partij werd door Gerrit 
Schuurman van Kees Griffioen ge-
wonnen, 2-7. CenS speelde de laat-
ste wedstrijd tegen Lutis/de Spring-
bok. Met gedegen spel van Lutis, 
Alan Knightly was een van de spe-
lers met de kortste partij (47 in 17 
beurten), was het een lastige avond 
voor CenS. Edwin van de Schaft won 
zijn partij maar in de resterende 3 
partijen was Lutis te sterk, 2-7. De 
Merel/Heerenlux 2 moest de laatste 
kans om hogerop te komen aanpak-
ken tegen Bar Adelhof 2. Dat ging 
niet helemaal zoals gewenst. 

Kortste
Er werden wel 2 partijen gewonnen 
maar datzelfde gold voor Bar Adel-
hof. Aan het eind optellen en de-
len en daar was het extra punt, in 
dit geval voor Bar Adelhof 2, 4-5. De 
Biljartmakers en de Kuiper/Stee Inn 
stonden dicht bij elkaar en ook de 
wedstrijd was daar een beeld van. 
Beide teams gaven elkaar weinig 
toe. Nick van de Veerdonck van de 
Biljartmakers toonde dat nog eens 
extra aan door de 2e speler te zijn 
die de kortste partij speelde (47 in 17 
beurten). Dan hebben beide teams 
4 punten maar de Kuiper/Stee Inn 
pikte het extra punt mee, 4-5. ASM 
was de gastheer van Bar Adelhof 
3. Een grote overwinning was no-
dig voor Bar Adelhof 3. Dat werd het 
ook wel maar niet zo groot als ge-

hoopt. Henny Versluis (ASM) pak-
te 2 punten voor de thuisclub, 2-7. 
De laatste wedstrijd was De Krom-
me Mijdrecht 3 tegen de Springbok 
1. Ook hier was een grote overwin-
ning noodzaak maar ook hier pakte 
de thuisclub, in dit geval Egon van 
de Heyden, de winst in 1 partij daar-
mee 2 punten voor de thuisclub. De 
andere 3 partijen waren een prooi 
voor de Springbok 1. Dan zou de 
bekerwinnaar bekend moeten zijn. 
Helaas was dit tijdens het schrij-
ven van dit stukje nog niet het ge-
val (ook bij zorgvuldig bijhouden is 
er wel eens twijfel) en dus blijft de 
champagne voor de kampioen nog 
even in de ijskast. 
De uitslagen, standen, de kort-
ste partij en de hoogste serie wor-
den het hele seizoen zo goed mo-
gelijk bijgehouden om een goed 
beeld te geven hoe de teams er voor 
staan. Daar vallen dan de persoon-
lijke scores net buiten. Er zijn spe-
lers die hun persoonlijke scores ook 
bijhouden en daar soms ook mel-
ding van maken. Afgelopen ontving 
ik zo’n persoonlijke score en ik moet 
zeggen, indrukwekkend. Met nog 2 
wedstrijden te gaan en dan tot nu 
toe slechts 2 verliespartijen dan heb 
je een heel goed seizoen gespeeld. 
De speler waar ik het over heb is de 
kopman van Kuiper/Stee Inn, Kees 
de Zwart. Een mooie prestatie.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - De een na laatste zitting 
van de laatste ronde was op 12 april 
een feit bij BC Hartenvrouw. 64 Da-
mes speelden of hun leven ervan af-
hing. Nog twee keer spelen om te 
zorgen dat je niet degradeert of net 
nog promoveert. De dames die het 
beste boden, uitspeelden en tegen 
speelden in de A zijn:
1.  Guus Pielage &
  Renske Visser  59,17%
2.  Kitty van Beem &
  Janny Streng  56,60%
3.  Elly van Nieuwkoop &
  Jessie Piekaar 56,25%
Dan naar de B. Alleen Trudy Fern-
hout & Cisca Goudsmit scoorden 
een ‘zestiger’ nl. 60,71%, gefelici-
teerd dames, knap gespeeld. Ja-
ny van der Ent & Trees Ellerbroek 
konden eindelijk weer eens voor 
de kramen langs met 55,36% en op 
de derde plaats vinden we het ge-
legenheidsduo Arna Kroon & Matty 
Overwater 54,46%. Leuk om te ver-
melden is nog dat in de A Geke en 
Margo en in de B Lies en Henny op 
precies 50% uitkwamen. Dat brengt 
ons op de volgende tussenstand.

In de A
1. Tini Geling & Paula Kniep
2  Kitty van Beem & Janny Streng
3  Guus Pielage & Renske Visser 
Met slechts 0,51% verschil tussen 
de nummers een en drie wordt het 
volgende week heel spannend. In 
de B zijn de onderlinge verschillen 
iets groter
1.  Froukje Kraaij &
  Anneke van der Zeeuw
2.  Inge Dyrbye & Thea Stahl
3.  Ria Verkerk & Arna Kroon.
An, Lea, Thecla Rees, Marja,Sandra, 
Sonja, Ank, Ans en Loes moeten 
volgende week erg hun best doen 
om in de A te blijven en de top van 
de B moet nog even alles op alles 
zetten om te consolideren. 
Volgende week de laatste zitting van 
de laatste ronde en dan maakt Har-
tenvrouw zich op voor de feeste-
lijke einddrive op dinsdag 26 april. 
Daarna poetsen we alle materia-
len weer op en slaan alles op tot de 
eerste dinsdag in september. Wilt 
u op de wachtlijst? Mail harten-
vrouw2015@gmail.com of bel San-
dra 0297569910

P.V. Rond de Amstel
Regio - Zaterdag was de Wedvlucht 
van uit Asse-zelik 11. Deelnemers 
en 353 Duiven op de vlucht. Het 
weer op de vlucht ZZW dat wil ze-
gen dat de duiven hard gaan maar 
dat de duiven ook Hard door vlie-
gen en dat gebeurde ook. De dui-
ven werden gelost om 8.30 en de 
eersten duif werd geklok 09.54.30 
door K. Roelofsen met een snelheid 
van 1798.994 2 werd H.Half 3 werd 
H.C. Pothuizen dit waren ook duiven 
vroeg in ons rayon F
•  K. Roelofsen
•  H.Half
•  H.C. Pothuizen
•  A.M. Duivenvoorde
•  M. v/d Hoort
•  Bosse en zn
•  R. den Boer
•  Th. Kuylenburg
•  D. van Coolwijk

• J.A.G. Hendriks
•  N. Oussoren

Zeventig procent plus bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - En weer timmert de C- 
lijn aan de weg, nu waren het Tini 
Lotgerink & Jeanet Vermeij die als 
eersten voor de kramen langs kon-
den met een score van maar liefst 
71,18%.Ook de nummers twee en 
drie zaten hoog in de boom met res-
pectievelijk 67,50% voor Lidy Krug & 
Debora van Zantwijk en alweer An-
neke & Bram van der Zeeuw met 
62,92%, het emergent talent komt 
boven.
Voor Ada van Maarseveen & Rob 
Bakker en Mick & Sybren Frantzen 
bleven er zo wat minder procenten 
over, maar met 54,51% voor eerst 
genoemd en 53,75% voor laatst ge-
noemd paar werden ze toch vier en 
vijf van de in totaal vijftien.

In de B- lijn werden er nu wel potten 
gebroken, de wake up call heeft dus 
gewerkt. An & Jan van Schaick stel-
den orde op zaken met een prima 
eerste plek van 66,67% en ook Eli-
sabeth van den Berg & Ineke Hillia-
rd lieten zien dat ze er nog zijn met 
64,29% als tweede. Heleen & Mees 
van der Roest wilden daar niet te 
veel voor onderdoen en haalden de 
derde plaats met 62,20% binnen. 

De kruimels voor de beste vijf ble-
ven na dit geweld over voor Sonja 
& Hans Selman met 55,95% als vier-
de en Tini Geling & Jo Wevers met 
52,98% op nummer vijf. Ze lieten zo 
natuurlijk wel elf paren achter zich. 
In de A- lijn had Ruud Lesmeister 
zijn maatje Cees Bergkamp terug en 
dat betekende dus weer een eentje 
met 67,92%. Cora de Vroom & An-
dré van Herel hielden de zestig ook 
vast met 60,42% en kunnen voorlo-
pig bogen op een flitsende start van 
deze laatste ronde van het seizoen. 
Nel & Adriaan Koeleman stegen 
weer eens flink uit boven zichzelf 
en eindigden op drie met 54,17%. 
Ben ten Brink, voor de gelegenheid 
met Jan Egbers, werd vierde met 
52,08% en Mieke van den Akker & 
Lijnie Timmer sloten de top vijf van 
de top lijn af met 50,42%. Denkt u 
ook verborgen bridgetalent te kun-
nen laten ontplooien, kom dan spe-
len bij Bridgeclub de Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Party centrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
inlichtingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
0297-567458.

Twee jeugdkampioenen 
bij Atalante!
Mijdrecht - In de eerste helft van 
dit seizoen was het talentvolle jon-
gens B team van Atalante ingedeeld 
in de hoofdklasse. Omdat er dit keer 
geen topklasse was in de regio en 
twee poules waren samengevoegd 
was het voor de jongens een lood-
zware poule. Halverwege het sei-
zoen volgde gelukkig een nieuwe 
indeling en kwamen ze uit in de 1e 
klasse tegen teams uit  Uithoorn, 
Leusden, Almere en Nederhorst. Dit 
was hele andere koek. Al vrij snel 
werd duidelijk dat deze opponenten 
duidelijk een maatje minder waren 
dan die van de eerste helft.
De jongens van Atalante wonnen 
met hun sterke serve, alerte verde-
diging en aanval toch wel vrij een-
voudig alle wedstrijden. Alleen de 
teams uit Almere boden nog wat 
veerkracht. Maar daar lieten ze 
hooguit een set liggen. Met maar 3 
verloren sets was het JB1 team met 
nog 1 wedstrijd te gaan afgelopen 
donderdag in Uithoorn al kampi-
oen. Die avond mochten zij en hun 
trainer - coaches Regi en Yorick de 

bloemen en beker in ontvangst ne-
men!

Poule B
In de B poule van de meisjes was 
het eveneens feest. Het nog relatief 
jonge meisjes B team was dit jaar 
overgekomen van de C’s naar de B’s 
en meteen in de 1e klasse poule ge-
plaatst. Het was voor de meiden best 
wel pittig aan het begin, maar kwa-
men naarmate het seizoen vorder-
de werden ze steeds solider in hun 
spel. In de eerste helft werden ze ei-
genlijk verrassend tweede. En in het 
tweede bedrijf maakten ze het hele-
maal af. Onder leiding van trainer/
coach Frans werden de technieken 
verder bijgeschaafd. De serve werd 
harder, idem voor de aanval en veel 
meer ballen werden gered. Door 
deze puntjes op de i werd ook MB1 
overtuigend eerste in de 1e klasse. 
Hoewel zij 9 april in Hoofddorp al 
voldoende punten hadden voor het 
kampioenschap, werden vrijdag 15 
april in de Boei in het zonnetje gezet 
met beker en bloemen.

Belangrijke winst van 
Atlantis 1
Mijdrecht - Zaterdag 16 april 
stond  voor Atlantis 1, dat gespon-
sord wordt door de Rabobank, één 
van de belangrijkste competitie-
wedstrijden van het veld op het pro-
gramma. Er werd thuis gespeeld te-
gen Luno uit Linschoten. Om weg 
te blijven van de degradatiestreep 
moest er worden gewonnen door 
Atlantis. Atlantis kon na blessure-
leed Berry de Jong weer verwelko-
men in de basisopstelling. Lang-
zaam maar zeker komt de equi-
pe van Aad Witteman weer op vol-
le oorlogssterkte. Dit resulteerde 
nog niet direct in flitsend veldspel, 
maar door slimme wegtrek balletjes 
onder de korf van de teruggekeerde 
Berry de Jong en korfbalgogme van 
Alex van Senten, werden de doel-
punten in het eerste aanvalsvak ge-
maakt. Het andere vak met Maarten 
Helsloot, Lars Kuijlenburg, Sharon 
Moen en Lynn Loman had minder 
moeite om de korf te vinden. On-

danks de vernieuwde samenstelling 
van het vak produceerde dit vak het 
ene na het andere doelpunt. Luno 
deed leuk mee maar kon zich niet 
meten aan de korfbalkwaliteiten van 
Altantis. In de tweede helft kwam 
Robin van ’t Schip in de ploeg voor 
Berry de Jong. Atlantis schoot uit de 
startblokken en liep verder weg van 
Luno. De eveneens teruggekeer-
de Lisanne van Doornik en de net 
herstelde Heleen Haspels draaiden 
de dames van Luno een flink aan-
tal maal flink dol. Nadat Atlantis op 
een comfortabele voorsprong was 
gekomen, nam naarmate de twee-
de helft vorderde het fysieke spel 
toe. Luno probeerde met dat spel de 
achterstand te verkleinen maar At-
lantis weerde zich kranig en sleepte 
de overwinning uit het vuur: 15-14. 
Volgende week staat de uitwedstrijd 
tegen Madjoe op het programma. 
Een wedstrijd waar de aankomende 
week naar toe geleefd zal worden.

Atlantis E1 boekt 
degelijke overwinning
Mijdrecht - De zaalkampioenen 
van Atlantis E1 boekten zaterdag 16 
april tegen KVA E1 een overwinning 
op eigen veld. Het team, dat wordt 
gesponsord door de Mijdrecht-
se voedingsdeskundige Petra Taal 
(www.petraspraktijk.nl), zat vanaf 
het begin goed in de wedstrijd. Door 
de harde wind gingen veel van de 
afstandsschoten net naast de korf, 
maar Lieke Post scoorde met een 
zeldzaam mooie doorloopbal. Mede 
door het goede verdedigende sa-
menspel van Fabiënne Mayenburg 
en Timo Dominicus stond bij rust 
een mooie 3-0 op het scorebord. 

Op het fraaie nieuwe kunstgrasveld 
hadden de teams soms wat moei-
te om bal binnen de rode lijnen te 
houden, waardoor KVA sterk terug 
kon komen in de wedstrijd. Gelukkig 
wist Bas Geusebroek de druk te ver-
minderen met een koelbloedig ge-
nomen strafworp. Met zeer snel po-
sitiespel wist aanvoerder Suzan Taal 
de eindstand op een verdiende 5-2 
te zetten. Op 7 mei speelt Atlantis E1 
de volgende partij: in Amstelveen is 
KVA dan weer de tegenstander. Met 
deze degelijke wedstrijd in gedach-
ten kan het team deze confrontatie 
vol vertrouwen tegemoet zien!

Verhitte taferelen bij 
volleybalvereniging Unitas
De Ronde Venen - Op vrijdagavond 
27 mei organiseert volleybalvereni-
ging Unitas het jaarlijks “Summer-
edition”toernooi in sporthal de Phoe-

nix aan de Hoofdweg te Mijdrecht. 
Op deze avond luiden we de Ron-
de Venologische zomer in met een 
oergezellig caraibisch volleybaltoer-

Uithoorn - Maandag 18 april werd 
de tweede zitting van de zesde pa-
rencompetitie van de BVU gespeeld. 
De A-lijn werd voor de derde ach-
tereenvolgende keer gewonnen 
door Monique Verberkmoes & Jan 
van Beurden en dat ook nog met 
de topscore van de avond (63,89%). 
Lambert Koeter & Huib van Geffen 
werden 2 (63,19%) en Greet & Henk 
Stolwijk 3 (58,33%). Marjan & Ben 
scoorden ook nog meer dan 56%. In 
deze lijn leiden Monique & Jan na-
tuurlijk (60,94%), Lambert & Huib 
zijn ook hier tweede (59,2%). De 
vandaag afwezige Ans Breggeman 
& Lia staan nu op 3 (55,56%).

De B-lijn werd gewonnen met de 
tweede dagscore (63,54%) door Tini 
Lotgerink & Marja Baris. De win-
naars van vorige week, Andrew de 
Graaf & Ton ter Linden werden nu 
2 (56,94%) en Ploon & Fons Roelof-
sma 3 (55,9%). Andrew & Ton leiden 
hier (61,81%), Tini & Marja staan 2 
(57,4%) en Ploon & Fons 3 (55,66%).
Voor informatie over bridgelessen 
kunt u terecht bij Hans Wagenvoort: 
wagenvoorthans@gmail.com, of 
tel. 06 53 368 948. Wilt u informatie 
over lidmaatschap van BVU, neemt 
u dan contact op met onze secre-
taris via bvu1953@gmail.com, of tel. 
0297569432.

Monique & Jan in 
topvorm bij BVU

nooi. Met een heuse baywatch, sub-
tropische muziekklanken, surfplanke
n,parasols,strandballen en heel veel 
zomers geklede spelers die strijden 
om de “summer-edition”bokaa . Om 
19.00 gaan we van start en om 22.30 
hopen we een winnaar in het zonne-
tje te zetten. Er kunnen maximaal 16 
teams meespelen dus schrijf u snel 
in op www.unitas-mijdrecht.nl
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