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Oproep! 
De Ronde Venen - Jaarlijks 
wordt op 4 mei om 20.00 uur 
een moment stil gestaan bij 
alle die ons ontvallen zijn tij-
dens de 1e en 2e wereldoor-
log maar ook alle gesneuvel-
den van naoorlogse missies. 
Veteranen De Ronde Venen 
nodigt alle Veteranen van 
De Ronde Venen van harte 
uit om samen met hen een 
krans te leggen bij het mo-
nument ter nagedachtenis 
van de gesneuvelden in het 
centrum van Mijdrecht. Aan-
melden graag middels e-
mail: veteranen.rondevenen
@gmail.com verder informa-
tie ontvangt u dan per mail.
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0251-674433
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MEERBODE.NL

Marie Vermanen wint Maestro 
De Ronde Venen 2018!

De optredens van de maestro’s 
werden afgewisseld met muziek-
stukken onder leiding van Viri-
bus Unitis’ eigen maestro Ruud 

Pletting. Het publiek kon genie-
ten van o.a. Between the two Ri-
vers en At World’s End. Na het op-
treden van de laatste maestro 

kreeg het publiek de gelegen-
heid hun stem uit te brengen op 
hun favoriete maestro. Na uitvoe-
rig juryberaad en het tellen van 
de publieksstemmen werd Ma-
rie Vermanen gehuldigd als de 
nieuwe Maestro De Ronde Ve-
nen. Uit handen van de juryvoor-
zitter ontving zij de gouden diri-
geerstok. Met de publieksstem-
men werd een bedrag opgehaald 
van 783 euro. Dit bedrag werd 
verdubbeld door de maestro’s en 
komt volledig ten goede aan het 
Johannes Hospitium Wilnis.

Wilnis - Het voorjaarsconcert van muziekvereniging Viribus Unitis 
zaterdagavond 14 april jl. stond in het teken van de tweede Ron-
deveense Maestrocompetitie. De vier kandidaten Marie Verma-
nen, Jenneke van Wijngaarden, Ralph Botman en Henk Ligthart 
streden om de titel Maestro De Ronde Venen 2018. Na een aan-
tal weken fl ink oefenen was het zaterdag eindelijk zover. De kan-
didaten mochten het publiek en orkest laten zien of zij het dirige-
ren in de vingers hadden. De klassieke Farandole, Star Wars, Pia-
zolla’s Libertango en The Eye of the Tiger – alle stukken werden 
door de maestro’s met passie gedirigeerd.
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 Algemene bezorgers voor Vinkeveen

Mijdrecht - Woensdag 11 april 
deden de jongens van groep 6 
van de Hofl andschool mee aan 
het jaarlijkse schoolvoetbaltoer-
nooi bij SV Argon. Het team be-
stond uit maar liefst 13 jongens! 
Na het spelen van de poulewed-
strijden werd duidelijk dat de 
jongens door mochten naar de 
kwartfi nale. Deze wedstrijd werd 
gespeeld tegen de Windroos. De 
Hofl andschool bleek iets te sterk 
en ging door naar de halve fi na-
les tegen de Eendracht. De jon-
gens speelden sterk, mooie voor-
zetten, goed overgespeeld en de 
beloning was dan ook de winst, 
dus door naar de fi nale tegen 

de Pijlstaartschool. Het was een 
spannende wedstrijd. De keeper 
van de Pijlstaartschool was goed 
en hield een hoop ballen tegen 
maar gelukkig kreeg de Hofl and-
school ook een kans om de bal in 
het doel te krijgen. De wedstrijd 
werd gewonnen met 1-0. 
De jongens waren door het dol-
le heen... kampioenen! Iedereen 
ontving van de organisatie een 
mooie medaille. Vanwege het 
kampioenschap gaan de jongens 
van groep 6 door naar de volgen-
de ronde, de regionale districts-
wedstrijden die gespeeld wor-
den op woensdag 30 mei in Ach-
terveld.

n ens  andsch l 
ka i en sch l etbal

Mijdrecht - Dinsdagavond jl. is de 
AH aan de Leicester in Mijdrecht een 
poosje ontruimd geweest, omdat 
men klachten kreeg over een pene-
trante geur in de winkel. De klanten, 
maar ook de medewerkers roken de 
lucht al veel eerder, maar toen de 
stank echt niet meer te harde was 
werd besloten de brandweer te bel-
len zodat zij misschien konden ach-
terhalen waar deze smerige lucht 
vandaan kwam. De brandweer liet 
de hele winkel ontruimen en ging 
op onderzoek De speciale meet-
apparatuur van de brandweer gaf 
geen gevaarlijke stoff en weer. De 
winkel werd na een klein uur weer 
opengesteld. Een sterke bloemen-
geur was vermoedelijk de oorzaak 
van alle commotie.

De Ronde Venen - Het is een 
fl eurig gezicht, de vele plek-
ken in de gemeente waar bloe-
men uit de grond komen. Narcis-
sen, tulpen, hyacinten, het voor-
jaar zorgt ervoor dat menig perk 
of plantsoen rood, geel of roze is 
gekleurd. Dat is het resultaat van 
de bollen die medewerkers van 
de gemeentelijke groenvoorzie-
ning hebben geplant. In bijna alle 
kernen van de gemeente zijn bol-
len geplant, in totaal gaat het om 
vele duizenden. Als de bollen zijn 
uitgebloeid blijven ze in de grond 

zitten. Het beste is om het loof 
af te laten sterven zodat de bol 
weer reserves aanmaken voor het 
volgende jaar.Weet u een goede 
plek waar nog geen bollen zijn 
geplant? Meld dit dan bij de ge-
meente, dan wordt bekeken of 
daar in het najaar ook bollen ge-
plant kunnen zodat volgend 
voorjaar bloemen bloeien op de 
plek die u heeft aangegeven. Eni-
ge voorwaarde is dat de bollen in 
het gazon komen en niet in het 
ruwe gras. Suggesties kunt u mai-
len naar groen@derondevenen.nl

aar k en de b llen 
l end jaar it de r nd?

Mijdrecht – Het was een komen 
en gaan van auto’s zaterdag bij de 
parkeerplaats van Van Walraven 
in Mijdrecht ( t.o de brandweer-
kazerne) Oorzaak: een auto was 

actie georganiseerd door de vrij-
willige brandweer uit de Ronde 
Venen. Zij wilde hiermee geld in-
zamelen voor hun collega’s Mar-
leen en René van Spengen en hun 

t s assen r het ede d el
8 maanden oude dochtertje Ire-
ne, die lijdt aan de zeldzame ziek-
te Tubereuze Sclerose. Alle op-
brengsten gaat naar Vrienden van 
het WKZ. Met het geld kan er op-
nieuw onderzoek worden gedaan 
naar Tubereuze Sclerose. Met de-
ze actie is er ruim 9.700 euro op-
gehaald. Patiënten die lijden aan 
Tubereuze Sclerose kunnen afwij-
kingen hebben aan de huid, her-
senen, nieren en andere organen. 
In Nederland zijn er zo’n 2.000 
patiënten met de ziekte. De ont-
wikkeling van de ziekte verschilt. 
De ene patiënt merkt er weinig 
tot niets van, anderen zijn vanaf 
jongs af aan ernstig gehandicapt.
Irene heeft inmiddels al twaalf tu-
moren in haar hersenen en één in 
haar hart. Het is nog onduidelijk 
hoe haar toekomst eruit ziet. Aan-
gezien haar hersenen nog gaan 
groeien, is op dit moment nog 
niet te zeggen waar de tumoren 
beschadigingen achterlaten. 

 ntr i d d r stank erlast
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.800

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Groepen 8 
de Pijlstaart 
bezoekt 
Rijksmuseum
Vinkeveen - Op vrijdag 13 april 
hadden de groepen 8 een wel 
heel bijzonder uitje! Zij werden 
bij school opgehaald door de 
Museumpleinbus en bezochten 
het Rijksmuseum om een ont-
dekkingstocht te maken naar de 
hoogtepunten van de Nederland-
se kunstgeschiedenis, van de 17e 
eeuw tot nu. De kinderen kregen 
een actieve rondleiding waarbij 
alle alle zintuigen van de leerlin-
gen werden aangesproken. Zo 
mochten de leerlingen specerijen 
proeven uit verre landen, voelen 
hoe zacht de jurk van Het melk-
meisje was en het atelier van 
Rembrandt ruiken. Het was een 
leerzame ochtend.

Anouk Hoogendijk na 
Robinson in Superstar Chef
Wilnis - Na Expeditie Robinson 
in 2017 gaat Anouk Hoogendijk 
weer voor een nieuwe challenge 
in 2018: Superstar Chef. Acht BN-
ers zijn gekoppeld aan een top-
chef van Michelinster-niveau en 
elke week krijgen de duo’s twee 
opdrachten die zij in de Superstar 
Chef-keuken moeten uitvoeren.
Ze moeten hierbij alles op alles 
zetten om op absoluut sterrenni-
veau te koken. Het zwakste kop-
pel valt af en uiteindelijk blijven 
de echte supersterren over.
De jury, bestaande uit tweester-
renchef Francois Geurds, TV-kok 
Miljuschka Witzenhausen en de 
absolute topchef(3*) Sergio Her-
man, is meedogenloos.
Het lijkt nogal makkelijk met een 
topchef aan je zijde maar er zijn 
wel wat beperkingen. Wanneer in 
de studio de keuken rood kleurt, 
mag de topchef niet meer mee-
doen en komt alles aan op de 
kwaliteiten van de BN-er.
Soms mag de chef nog adviseren 
maar soms moet hij  in een ande-
re ruimte alles vanaf een moni-
tor volgen. Het betekende heel 
veel oefenen voor Anouk, zowel 

in het restaurant van de chef als 
thuis. Anouk is gekoppeld aan 
een van de grote talenten op cu-
linair gebied in Nederland: Jo-
ris Bijdendijk van Rijks in Amster-
dam ( bij het Rijksmuseum). Joris 
Bijdendijk is de nummer 1 in de 
FavorFlay Food Top 100 en ieder-
een, die iets met eten heeft, zou 
graag een kookclinic van hem 
willen bijwonen. Anouk boft dus. 
Het programma, gepresenteerd 

Requiem van Fauré in 
Janskerk door Amicitia
Mijdrecht - Na de Dodenherden-
king bij het oorlogsmonument 
zingt cov Amicitia in de Janskerk 
te Mijdrecht het bekende Requi-
em van Fauré. Het concert begint 
om 20.45 uur, duurt  ongeveer 40 
minuten en de toegang is gratis. 
Na afloop wordt de bezoekers 
een vrijwillige bijdrage ter dek-
king van de kosten gevraagd. Het 
Requiem wordt op 4 mei uitge-
voerd met organist Erik Jan Joos-
se. Solisten zijn de in Mijdrecht 
woonachtige sopraan Greetje de 
Haan en bariton Berend Eijkhout. 
Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Toon de Graaf. 

Waalwijk
Op 15 april heeft cov Amicitia  in 
de Sint Jan te Waalwijk een con-
cert gegeven. Op het program-

ma stond het Requiem en Can-
tique de Jean Racine van Fau-
ré en Psalm 150 in de uitvoering 
van César Franck. Solisten waren 
sopraan Greetje de Haan en bari-
ton Sinan Vural, organist Eric Jan 
Joosse en dirigent Toon de Graaf. 
De in Byzantijnse stijl gebouwde 
Sint Jan vormde een schitterend 
decor voor een prachtig  concert. 
De woordvoerster van de Vrien-
den van Sint Jan de Doper ge-
bruikte na afloop het woord “uit-
muntend”.
Het orgelspel van Eric Jan Joosse  
zorgde voor een magistrale uit-
voering. Greetje de Haan impo-
neerde met haar fantastische “Pie 
Jesu” evenals bariton Sinan Vu-
ral in het “Offertorium” en “Libe-
ra me.” Cov Amicitia zong op in-
drukwekkende wijze met  “In Pa-

door Tijl Beckand, is vanaf 24 april 
wekelijks te volgen op RTL 4 om 
20.30 uur. Na Expeditie Robinson 
weer een spannende uitdaging 
voor Anouk.
In ieder geval weet ze zeker dat 
ze hier meer en lekkerder te eten 
krijgt dan op de Filipijnen tijdens 
Expeditie Robinson. Hoe ver gaat 
ze komen? We zullen zien. 

(foto: Stella Gommans)     

radisum” als schitterend slot van 
de sopranen. Uit de vele bedan-
ken die de koorleden ontvingen, 
bleek hoezeer de aanwezigen ge-
noten hebben. 

4 mei in Janskerk
Gabriel Fauré was een begena-
digd Franse componist. Hij wilde 
met zijn Requiem  niet de vrees 
voor de dood uitbeelden , maar 
zag het als een gelukkige bevrij-
ding en verlangen naar geluk . 
Dit Requiem is sereen en ingeto-
gen en werd voor het eerst uit-
gevoerd in 1902  in de Madelei-
ne te Parijs met Fauré als dirigent. 
In 2015 heeft cov Amicitia ook 
het Requiem in een volle Made-
leine gezongen. En nu op 4 mei 
in de Janskerk te Mijdrecht. De in-
getogen klanken van deze com-
positie zullen betekenis geven 
aan de herdenking van de geval-
lenen uit de oorlogen van toen en 
nu. En ons eens te meer doen be-
seffen hoe vredig het in onze om-
geving is.

Gospelconcert door the 
New Gospel Sensation
Regio - Op zondagavond 22 april 
geeft de bekende Nederland-
se gospelgroep the New Gospel 
Sensation een concert in kerk De 
Schutse in Uithoorn. Deze gos-
pelgroep treedt op door heel Ne-
derland en op zeer uiteenlopen-
de evenementen. Recentelijk 
zongen ze bij de kerstshow van 
de Toppers in Ahoy, waren ze op 
televisie te zien bij All you need is 
love en De Wereld Draait Door en 
waren ze in mei vorig jaar gastar-
tiest tijdens het concert van Tino 
Martin in de Ziggodome. Ze zin-
gen daarnaast geregeld bij  hu-
welijk-ceremonies. O.a. Edwin 
v.d. Sar en dj Armin van Buuren 
hebben the New Gospel Sensati-

on uitgenodigd om op hun brui-
loft te zingen. Deze groep heeft 
geen evangeliserende intenties, 
maar wil een breed publiek laten 
genieten van hun muziek, die be-
staat uit een dynamische mix van 
blackgospelliedjes en moderne 
popsongs. Adres van ‘De Schutse’ 
is De Merodelaan 1 in Uithoorn.
Het concert begint om 19.30 uur 
en de zaal is open vanaf 19 uur.
Kaarten kosten €17,50 aan de zaal 
en €15,- in de voorverkoop. Kin-
deren tm 12 jaar betalen €10,-
Voorverkoopadres is lunchroom 
Perlo Plaza in winkelcentrum Zij-
delwaard. Ook via www.newgos-
pelsensation.nl kunnen kaarten 
gereserveerd worden.

Salsafeest bij 
Danscentrum Colijn
Regio - Sinds januari is Danscen-
trum Colijn begonnen met Salsa-
lessen door Wil Strik van Salsa Si-
rena. Vanwege het grote suc-
ces van de lessen hebben Axel 
en Heleen, samen met docent 

Wil, besloten om op zondagmid-
dag 22 april een salsafeest te or-
ganiseren. Tijdens deze middag 
zal DJ E Deep de muziek verzor-
gen én er zal een dansoptreden 
zijn van salsa dangroep ‘Estrellas 
de Amor’. Het salsamatinee start 
om 14.30 uur en duurt tot 18.30 
uur, de entree bedraagt €5,50 per 
persoon.
Danscentrum Colijn bevindt zich 
aan de Industrieweg 20 in Uit-
hoorn.
Meer informatie: www.dansen-
partycentrumcolijn.nl



De druk op de woning-
markt in de provincie 
Utrecht is hoog. Iedereen 
kent wel iemand die te 
klein of te duur woont, 
of die geen woning kan 
vinden. Een woning van 
40m2 voor een huur van 
€800,- is in veel gemeen-
ten normaal. Een oplos-
sing voor deze problemen 
op de woningmarkt komt 
er alleen als alle betrok-
ken partijen dat belang-
rijk vinden en er geza-

menlijk iets aan willen 
doen. Daarom is de Actie 
Agenda Woningmarkt op-
gesteld door gemeenten, 
marktpartijen en woning-
corporaties in de provin-
cie Utrecht. 

Caspar Koenen (28 jaar, 
werkend) zou graag ergens 
anders wonen. Hij huurt 
nu al zo’n twee jaar een 
dure studio in Houten. Hij 
krijgt geen huurtoeslag. 
Caspar is al negen jaar in-

geschreven bij woningnet, 
maar maakt geen kans op 
een huis. Hij ziet het som-
ber in, want er zijn altijd 
mensen die nog langer 
ingeschreven staan. ‘’Je 
vist dan alsnog achter het 
net. Mijn vrienden hebben 
dit ook allemaal.’’ Hij wil 
nu graag iets kopen: ‘’Het 
grootste probleem is dat 
er een gigantisch tekort 
aan huizen is. En parti-
culier huren is behoorlijk 
prijzig. Dus sparen is 

lastig.’’ 
Veel mensen lopen tegen 
dezelfde problemen aan 
als Caspar. Zo ook de 

heer Bruinsma in Amers-
foort. Hij was in staat 
om zelf  met een groep 
50-plussers een passende 

woonruimte te ontwikke-
len. Lees hier zijn verhaal: 
www.provincie-utrecht.nl/ 
leukwonen. 

De partijen die hebben 
meegewerkt aan de Actie 
Agenda Woningmarkt 
weten dat woningtekorten 

verder oplopen als er geen 
extra actie wordt onder-
nomen. Daarom worden 
maatregelen benoemd om 
onder andere de woning-
bouwproductie te versnel-
len. De ambitie is om de 
komende drie jaar 7000 
woningen per jaar bij te 
bouwen. 

De Actie Agenda Woning-
markt is te vinden op: 
www.provincie-utrecht.nl/ 
leukwonen (onderaan)

21.000 woningen erbij in de provincie Utrecht 

Het grootste probleem 
is het gigantische 
tekort aan huizen

ACTUEEL

Maak kans op een ballonvaart

Goedopweg, een samenwerkingsverband van overhe-
den en werkgevers in de regio Utrecht, onderzoekt 
het reisgedrag van werkenden. Wat vindt u van het 
woon-werkverkeer in deze regio? Doe mee aan de 
enquête en maak kans op een luchtballonvaart: 
www.surveyim.nl/goedopweg

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:
N212 Mijdrecht en Wilnis: reconstructie en onderhoud 
op twee locaties, laatste werkzaamheden voorjaar 2019
N225 Elst, Amerongen, Leersum: groot asfaltonder-
houd op een aantal wegvakken, werkzaamheden 9-25 
april 2018
N238 Huis ter Heide: onderhoud viaduct over A28, 
werkzaamheden 20-23 april 2018
N401 Kockengen: aanleg zonnepanelen in wegdek (20 
meter), werkzaamheden 14-18 mei 2018
N408 Nieuwegein: rooien bomen, gefaseerd tussen 16 
april en 14 mei t.b.v. ontwikkeling De Liesbosch

Zuidelijke randweg Woerden: aanleg- en afbouwwerk-
zaamheden tot 1 juni 2018
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitterac-
count @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw 
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u te-
recht op www.officielebekendmakingen.nl en ook op 
www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt u 
automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij 
u in de buurt. Wilt u toch een geprinte versie van een 
provinciale verordening, beleidsregel of  kennisgeving, 
die betrekking heeft op uw directe leefomgeving? Belt u 
dan 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook

Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed, 

@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur, 
@RegiotramU, @Uithoflijn, @Utrecht2040 en 
@UtrechtLab. Facebook: facebook.com/provincieutrecht.

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provin-
cie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl 
en www.utrechtyourway.nl. Of  check de apps van 
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de 
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evene-
mentenagenda van de provincie Utrecht vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op: 
 
23 april 2018, 09.30 uur: Financiële Audit Commissie 
23 april 2018 , 14:00 uur: Provinciale Staten

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzi-
gen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op: 
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale 
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

Gratis cursus ‘Politiek Actief’ voor inwoners 
Op 4 juni start in Utrecht 
de cursus Politiek Actief. 
De cursus is voor iedereen 
die meer wil weten over 
de provincie, of  interesse 
heeft om politiek actief  te 
worden. 
Wat doet de provincie? 
Hoe werkt de besluit-
vorming? Wat doet een 
statenlid? Op deze vra-
gen – en meer! – krijgen 
de cursisten antwoord. 
Daarnaast is er een trai-
ning debatteren en zijn er 

ontmoetingen met politici 
en bestuurders om erva-
ringen uit de praktijk te 
horen. Ter afsluiting wonen 
de deelnemers een sta-

tenvergadering bij. Meer 
informatie over de cursus 
en aanmelden kan via 
www.provincie-utrecht.nl/ 
politiekactief

Gebruikte gronden op RTV Utrecht
RTV Utrecht zendt vanaf  6 
mei de vijfdelige televisie-
documentaire Gebruikte 
gronden uit. De documen-
taire gaat over de geschie-
denis van het agrarische 
cultuurlandschap in de 
provincie Utrecht. Hoe heb-
ben mensen dit landschap 
blijvend veranderd voor 
wonen, werken en leven? 
Hoe is het leven van men-
sen hierdoor beïnvloed? De 
Invloed van hoogteverschil-
len in het landschap op 

landbouw en grondgebruik, 
de Griendcultuur rondom 
Gooyerdijk en de wederop-
bouwboerderijen na WOII 
worden onder andere in 

beeld gebracht. Ontdek het 
boeiende agrarische cul-
tuurlandschap aan de hand 
van deskundigen, agrariërs 
en andere gebruikers. 

IN DE
PROVINCIE
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De Ronde Venen - Inwoners 
die zich met elkaar verbin-
den kunnen in een gemeente 
veel voor elkaar krijgen. Mooie 
woorden maar werkt dat in de  
praktijk?  Ja dat kan! Er is een 
kanteling in onze maatschap-
pij gaande en inwoners kun-
nen samen echt wel wat be-
reiken. Er zijn al veel voor-
beelden in ons land waarbij 
inwoners door samenbunde-
ling van krachten veel voor el-
kaar hebben gekregen. In die 
betreff ende gemeentes trek-
ken ambtenaren en lokale po-
litiek inmiddels samen met 
de inwoners op. De regie is 
in handen van de inwoner en 
de gemeente en politiek fa-
ciliteren. De Ronde Venen is 
nog niet zo ver, maar wij we-
ten dat de intentie er wel is. 
Wel zijn er in onze gemeente 
al een paar voorbeelden van 
mooie initiatieven waar inwo-
ners de regie hebben gepakt 
en echt wel wat voor elkaar 
hebben gekregen. Denk bij-
voorbeeld aan Het Sporthuis/
Zwembad in Abcoude en wat 
dacht u van de sportkantine 
van Hertha in Vinkeveen waar 
door de leden, vrijwilligers en 
bedrijven die materialen en 
manuren hebben gedoneerd 
een prachtige nieuwe kanti-
ne is neergezet. Bij wijkcomi-
té Twistvlied-Wickelhof heb-
ben inwoners de afgelopen ja-
ren genoeg mooie dingen on-
dernomen. Niet altijd groots 
maar wel heel nuttig en func-
tioneel voor de buurt. En zo 
zijn er nog tal van initiatieven 
in onze gemeente waar we 
best trots op mogen zijn. Wij 
vinden dat die best wat meer 
aandacht verdienen. Ook zien 
wij dat enthousiast opgezette 
initiatieven toch na enige tijd 
weer verdwijnen.  Vaak komt 
het op een klein aantal vrijwil-
ligers neer en naast de feitelij-
ke bedoeling die ze voor ogen 
hadden komt er een hoop pa-
pieren en formele rompslomp 
om de hoek kijken. Dan gaat 
de lol er na verloop van tijd af. 
Dat vinden wij jammer. 
Dat moeten we als inwoners 
met elkaar anders gaan orga-
niseren. Daarom willen wij een 
sterk inwonersnetwerk neer-
zetten waar alle inwoners hun 
krachten en kennis kunnen 
bundelen en delen. De bedoe-
ling is dat we als inwoners  de 
regie gaan pakken. Gemeen-
schapskracht is verbindend en 
geeft iedereen positieve ener-

gie en een stukje levensgeluk. 
Als inwoners elkaar helpen 
door hun talenten en midde-
len in te zetten en te delen zal 
het resultaat zijn dat steeds 
meer doelen zijn te bereiken. 
Daarnaast zal het steeds ge-
zelliger met elkaar worden. 
Het Inwonerscollectief heeft 
zich ten doel gesteld om in-
woners, (buurt- en wijk) initia-
tieven in De Ronde Venen met 
elkaar te gaan verbinden. Sa-
men worden we namelijk ster-
ker en invloedrijker in de ge-
meente. Met één gezamenlijk 
doel voor ogen om er met zijn 
allen gewoon een prachtige 
gemeente van te maken waar 
we als inwoners trots op zijn 
en waar we ons thuis voelen.
Wij hebben het initiatief geno-
men. Dat kunnen we natuur-
lijk niet alleen! Daar hebben 
we de inwoners bij nodig. Ie-
dere inwoner in De Ronde Ve-
nen heeft een kwaliteit. Al die 
kwaliteiten bij elkaar dat geeft 
gemeenschapskracht. Noem 
het in dit geval inwoners-
kracht. 
Als initiatiefnemers van het In-
wonerscollectief vragen we 
hierbij de steun van alle inwo-
ners en van de (buurt- en wijk) 
initiatieven. Meld je aan als 
mogelijk geïnteresseerd mee-
denker/helper van het Inwo-
nerscollectief DRV. Alle ken-
nis en hulp kunnen we goed 
gebruiken. Heb je zelf niet zo-
veel tijd om in te zetten maar 
vind je dit wel een goed ini-
tiatief? Betuig dan je sympa-
thie via een steunverklaring 
en meld je aan als “vriend van 
het Inwonerscollectief”. Met 
de reeds bestaande (buurt 
en wijk)initiatieven willen we 
graag een bak koffi  e drinken 
om te kijken wat we voor el-
kaar kunnen betekenen. Wij 
willen jullie initiatieven graag 
promoten en ondersteunen. 
Hoe meer inwoners zich aan-
sluiten en dit initiatief onder-
steunen hoe groter de kracht.   
De steun van de inwoners is 
nodig om subsidie/fondswer-
ving aan te kunnen vragen. 
Daarmee kunnen we dan sa-
men met en voor de inwo-
ners daadwerkelijk vorm ge-
ven aan het Inwonerscollectief 
DRV! Wij zijn inwoner! Jij ook? 
Meld je interesse voor ons ini-
tiatief of jouw steunbetuiging 
bij drv@inwonerscollectief.nl
Geef ons kracht en maak ons 
sterk!
Alvast bedankt!

Column van het Inwonerscollectief DRV 

De kracht van inwoners

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

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen fi nanciert educa-
tieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere 
toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners 
omdat we geloven dat dit verantwoordelijkheid creëert en een be-
trouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.
Een van onze goede doelen is het North Coast Medical training Col-
lege in Kenia. Zij hebben afgelopen jaar fi nanciele steun van ons 
ontvangen en Marianne Darwinkel, directeur, bericht ons nu over de 
resultaten van die projecten.

“Het was misschien een moeizaam jaar, maar de steun en support – 
niet in het minst voor het studiefonds – hebben er voor gezorgd dat 
vele studenten door konden met hun studie en dat we hier en daar 
wat extra’s hebben kunnen doen in de gezondheidszorg voor de men-
sen in de omgeving.”

We kregen steun van Stichting 
OntwikkelingsSamenwerking 
De Ronde Venen om het Com-
munity Health and Education 
Center (CHEC) af te werken en 
in te richten. Doel van het pro-
ject is om te zorgen dat zwan-
gere vrouwen uit de omgeving 
gemakkelijk toegang hebben 
tot standaardtesten om mo-
gelijke zwangerschapgerela-
teerde problemen vroeg te 
herkennen. Bovendien willen 
we helpen de zorg voor chro-
nische zieken te verbeteren. 
Vanuit het laboratorium kun-
nen we bepaalde testen aan-
bieden. Ook  konden we dank-
zij dit laboratorium een project 
met de lokale overheidskliniek 
starten om de zorg voor suiker-
ziekte en hoge bloeddruk te 
verbeteren.

Bevallingssets
In de ziekenhuizen in Kilifi , Ma-
lindi en Mariakani bevallen ge-
middeld bijna 40 vrouwen per 
dag en er was een groot tekort 
in de hoeveelheid medische 

middelen om bij de bevallin-
gen te assisteren en infecties 
en andere problematiek te 
voorkomen. Dankzij de gulle 
bijdragen van o.a. Stichting 
OntwikkelingsSamenwerking 
De Ronde Venen werd dit pro-
ject een groot succes! In totaal 
zijn er, in overleg met de zie-
kenhuizen, 26 basissets voor 
bevallingen, 12 sets met extra 
materialen (bijvoorbeeld as er 
gehecht moet worden etc.) en 
een aantal begeleidende ma-
terialen (uitzuigers, weegscha-
len, waterafstotende schorten 
etc.) gedoneerd aan de drie 
ziekenhuizen en aan twee klei-
nere gezondheidscentra. Onze 
studenten kunnen nu met ade-
quate materialen hun praktijk-
ervaring opdoen.
Als stichting zijn wij blij en 
trots dat onze donaties zo 
goed terecht gekomen zijn en 
we daarmee aan een mooie 
toekomst voor vele jonge Keni-
anen kunnen bijdragen.

Rieneke Wabbijn

Community Health and 
Education Center

Cursusproject DRV
De Ronde Venen – Cursuspro-
ject De Ronde Venen heeft nog 
enkele plaatsen vrij in enkele cur-
sussen. Bijvoorbeeld: Cursus 45, 
Rondleiding Pinetum Hilversum, 
1 dinsdag, 15 mei van 14.00-15.15 
uur. In 1909 liet Blijdenstein een 
Pinetum in Engelse landschaps-
stijl ontwerpen door tuinarchi-
tect Hendrik Copijn. Blijdens-
tein bleef intensief contact hou-
den met Kew Gardens en zaden 
en bomen uitwisselen. Zijn doel 
was een zo compleet mogelij-
ke coniferencollectie tot stand te 
brengen. Een Pinetum is een bo-
tanische tuin die gespecialiseerd 
is in naaktzadigen. De meest be-
kende naaktzadigen zijn de coni-
feren met onder meer de den, je-
neverbes en de Taxus. Wereldwijd 
zijn er ongeveer 1000 soorten 
naaktzadigen, waarvan het Pine-
tum er bijna vierhonderd bezit 
uit zowel de gematigde streken 
als de tropen en subtropen. Het 
Pinetum biedt een thuis aan een 
keur van met uitsterven bedreig-
de soorten, maar ook de ‘gewone-
re’ bomen uit onze tuinen treff en 
we er aan. Op de rode lijst wor-

den tweeënzestig zeer ernstig 
bedreigde soorten naaktzadigen 
aangegeven; hiervan heeft het 
Pinetum er veertien in de collec-
tie. Behalve naaktzadigen heeft 
het Pinetum een belangrijke col-
lectie rododendrons en vele soor-
ten varens.

Cursus 46, 
Architectuurrondleiding door 
het Betondorp, 1 donderdag 
17 mei van 11.00-13.00 uur
We vertellen over de steden-
bouwkundige achtergrond van 
het Betondorp, over de tuinstad- 
en tuindorp beweging, over het 
hoe en waarom van de betonex-
perimenten en over de betrok-
ken architecten. Hoe Betondorp 
zich ontwikkelde tot in onze tijd. 
En natuurlijk ook meer over Jo-
han Cruijff  en Gerard Reve, die 
hier sporen achterlieten. En dan 
is er nog het bizarre verhaal van 
Jo en Co Mulder, architecten uit 
de jaren 20 en 30. Voor meer info: 
Alle informatie over de cursussen 
en inschrijven vindt u op de web-
site www.cursusproject.nl/ronde-
venen.htm

Eik of linde, wilg of iep?
De Ronde Venen - Vraag je je dat 
ook wel eens af, als je een fraaie 
boom of bomenrij ziet? Misschien 
vind je, dat alle bomen in de win-
ter en het vroege voorjaar op el-
kaar lijken. Maar bij nadere be-
schouwing blijken veel soor-
ten goed te herkennen aan de 
knoppen of de bloeiwijze. Want 
ja, bloeien doen bomen ook, en 
veel soorten doen dat voordat ze 
in blad komen. In de dorpskernen 
van De Ronde Venen staan vele 
duizenden bomen, maar het aan-
tal soorten is uiteraard veel klei-
ner. Wie het interessant vindt om 
meer te weten over bomen en 
boomsoorten is op 22 april wel-
kom in Vinkeveen. Dan vindt van 
10.00-11.30 uur een bomenwan-
deling plaats door de dorpskern 
van Vinkeveen onder leiding van 
een IVN natuurgids. Verzamelen 
bij de vooringang van De Boei 
(bij de brug), om 10.00 uur. Wil je 
daarnaast ook op eigen gelegen-
heid rondwandelen door de Ron-
deveense kernen en daarbij bo-
men leren herkennen, schaf dan 

het IVN Bomenboekje aan, dat 
beschrijvingen van 32 boom-
soorten bevat, met allerlei ken-
merken, gebruik door de mens, 
volksverhalen en nog veel meer. 
Het boekje is op 22 april voor 
€7,50 verkrijgbaar bij de gids. 
De bomenwandeling zelf is gra-
tis; aanmelden is niet nodig. In-
formatie bij Chiel Bakkeren, tel. 
0297-241509. Foto: Gerard Vis.

Driehuiskleuters op 
bezoek bij Speelboerderij
De Ronde Venen - De kleu-
ters van de Driehuisschool heb-
ben een bezoek gebracht aan de 
Speelboerderij om daar de lente 
te beleven, door de jonge dieren 
te bekijken.
Indy, de dochter van boer Re-
né van de Speelboerderij, had al 

eens een “spreekbeurt” gehou-
den in de klas en had daarvoor 
een lammetje mee naar school 
genomen.
Nu heeft ze haar klasgenootjes 
uitgenodigd om de andere lam-
metjes, kal� es, kuikentjes en de 
nieuwe alpaca’s te bekijken.

John Melkman vertelt:
Persoonlijk verhaal over 
Tweede Wereldoorlog
De Ronde Venen - Op 25 april a.s. 
geeft John Melkman een gastles 
op basisschool De Eendracht in 
Mijdrecht. Tijdens de gastles ver-
telt John het verhaal van zijn ou-
ders tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Over de moed die zijn va-
der heeft gehad om zijn vrouw op 
te halen in Amsterdam, samen on-
der te duiken en tegelijkertijd in 
het verzet te gaan. Het persoonlij-
ke verhaal is een waardevolle aan-
vulling op de geschiedenisles. Op 
15 augustus 1942, midden in de 
oorlog, trouwen de ouders van 
John Melkman. Zijn vader Wim 
mag daarvoor Kamp Westerbork 
even verlaten, maar moet zijn 
moeder Sientje achterlaten. Het 
huwelijk is verre van romantisch. 
Ze moeten vroeg bij het Bevol-
kingsregister zijn in Amsterdam 
en meer dan het tekenen van de 
trouwakte is het niet. De volgen-
de dag moet zijn vader terug naar 
het kamp met de trein. De vrouw 
achter het loket bij het Amstelsta-

tion weet ‘hoe laat het is’ als hij zijn 
kaartje naar Westerbork koopt.‘U 
ziet er helemaal niet Joods uit. Als 
ik u was, zou ik proberen onder te 
duiken.’ ‘Mevrouw, dan heb ik een 
persoonsbewijs nodig. Een val-
se, waar geen ‘J’ van Jood in staat. 
En dat kost minimaal 300 gulden. 
Ik heb maar 17 gulden’, zegt zijn 
vader. En zijn vader wist ook: als 
ik onderduik laat ik mijn moeder 
Sientje in Westerbork achter. Als 
ik verdwijn, wordt zij gestraft met 
doorzending naar het concentra-
tiekamp Auschwitz. Een dilemma. 

Gastspreker
John Melkman is opgeleid tot 
gastspreker door stichting NA DE 
OORLOG. De stichting van vrijwil-
ligers leidt gastsprekers op om 
hun persoonlijke verhaal te ver-
tellen op scholen of andere the-
mabijeenkomsten. Deze gastspre-
kers zijn onder andere Joods of In-
disch en vertellen hun persoon-
lijke verhaal over dwangarbeid of 

verzet. John geeft zijn gastlessen 
op scholen in De Ronde Venen en 
omliggende gemeenten. De gast-
les duurt een uur. In het eerste 
deel vertelt John zijn verhaal met 
bijzondere materialen. Tijdens het 
tweede gedeelte vindt er interac-
tie met de leerlingen plaats in de 
vorm van een discussie en mogen 
zij vragen stellen. Hierbij wordt 
een link naar het heden gelegd. 
Daarnaast ontwikkelt de stichting 
Na de Oorlog beknopt lesmateri-
aal. John Melkman heeft een per-
soonlijke email geschreven aan 
de leerlingen in de vorm van een 
werkblad en is er een link naar 
joodsmonument.nl. 

 In de folder Sorry over de Ronde Venenpas Staat dat je ca. 293 euro 
kan besparen. Mooi he,  maar je moet wel 6500 euro besteden. Echt 
iets voor mensen met een modaal inkomen. Er staat ook niet in dat 
je over het algemeen GEEN korting krijgt op producten waar al een 
korting voor geldt. Vroeger kreeg Jantje een plakje worst bij de sla-
ger. Nu waarschijnlijk ook maar dan zal het wel de korting zijn. Wat 
gebeurt er als je je Ronde Venenpasje verliest. Dan ben je hoogst-
waarschijnlijk je geld dat er op staat kwijt.  Als je dan het gedoe met 
het pasje zat bent, want de meeste mensen betalen toch al heel 
makkelijk met hun eigen pasje van de bank, dan mag je ook nog 
eens 1 euro voor het maandgebruik en 7,5 euro voor het opzeggen. 
Gemeente. Gemeente wat heb je je op de hals gehaald. 

John BG

LEZERSPOST

RondeVenenPas

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

t krasser  ink in de eer
Vinkeveen – Het afgelopen week-
end werden in Vinkeveen in de Tu-
renlurenlaan en de Patrijzenlaan 
tientallen bekrast. Diverse bewo-
ners hoorden in de nacht van za-
terdag op zondag rond de klok 
van 4:00 uur een enorn lawaai van 
lallende en schreeuwden jonge-
ren in de straat, maar de volgende 
ochtend ontdekten de bewoners 
dat het niet alleen schreeuwen 
en lawaai was geweest, maar dat 

er tietallen auto’s waren bekrast..
Geen auto werd ontzien, werk-
bussen, een Posch,  personenau-
to’s, zelfs splinternieuwe auto’s 
werden onder handen genomen. 
De straat heeft  een aantal came-
ra’s en de politie gaat deze beel-
den bekijken. Iedereen die beel-
den heeft of iets gezien, worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie. Dat kan via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.



18 april 2018       07

Vinkeveen - Nadat vorige week 
bij de provinciale vaardigheids-
toets al een eerste plaats werd be-
haald in de klasse 112 heeft af-
gelopen zaterdag in Eemnes de 
Brandweer Vinkeveen tevens een 
zeer verdienstelijke tweede plaats 
behaald in de Hoofdklasse. Ook 
deze plaats geeft recht op deel-
name aan de gewestelijke wed-
strijdronde. Bij de vaardigheids-
toetsen in de Hoofdklasse zijn de 
incidenten groter en complexer 
van omvang. Naast een stan-
daard brandweerteam van zes 
personen maakt ook een Officier 
van Dienst (OVD) deel uit van het 
wedstrijdteam. Het Vinkeveen-
se team kreeg te maken met een 
omvangrijk en uitdagend scena-
rio bij een Loonwerkersbedrijf aan 
de Meentweg in Eemnes.

Lassen
Tijdens reparatie en laswerkzaam-
heden aan een trekker met maai-
machine ontstaat er in een grote 
opslagloods brand. Hierbij raakt 
tevens een persoon bekneld on-
der een maaimachine. Hierop 
wordt als eerste een eenheid van 
brandweer Eemnes gealarmeerd. 
Gezien de omvang van het inci-
dent wordt er opgeschaald en 
wordt de OVD en de ploeg van 
Vinkeveen gealarmeerd voor as-
sistentie.

Verkenning
Tijdens de verkenning van het 
team wordt al snel duidelijk 
dat er meer aan de hand is. De 
brand heeft zich uitgebreid naar 
een aangrenzende loods. In de-
ze loods wordt een acetyleen 
set door de brand aangestraald. 
Daarnaast waren er nog twee me-
dewerkers bezig met de reparatie 
van een balenpers. Doordat de ei-
genaar probeert een van zijn trek-
kers naar buiten te rijden, raakt hij 
hierbij de trekker aan waar de ba-

lenpers aan vast gekoppeld zit. 
Een persoon die bezig was om de 
band te wisselen van de balen-
pers komt hierdoor beknelt te zit-
ten met zijn lichaam onder de as 
van de balenpers. De andere col-
lega was bezig binnen in de pers 
en komt klem te zitten met zijn 
hand tussen het mes en het blok 
in de binnenkamer van de balen-
pers. Door de branduitbreiding 
vult ook deze loods zich met rook.

Koelen
De ploeg zet eerst in op de uit-
breiding van de brand en het koe-
len van de acetyleenfles. Nadat 
de brand is gedoofd kan worden 
gestart met de bevrijding van de 
twee beknelde slachtoffers. On-
dertussen had de OVD zijn han-
den vol aan het coördineren van 
het gehele incident en het over-
leg met alle aanwezige hulpdien-
sten. Het hele incident werd in 
een klein uur tot een goed ein-
de gebracht. Bij de prijsuitreiking 
bleek de inspanning van het team 
niet voor niets en werd door de 
jury gewaardeerd met een prach-
tige tweede plaats! De beste drie 
ploegen kwalificeerden zich voor 
de gewestelijke ronde. De gewes-
telijke ronde van de Hoofdklasse 
zal plaatsvinden op 2 juni a.s. in 
De Rijp (Noord Holland)

De wedstrijdploeg bestond uit:
Officier van Dienst:  
Chris Huijbreghs
Bevelvoerder:  
Mark van Wijk
Chauffeur / Pompbediende: 
Norbert Kok
Nummer 1:   
Valerie Feddema
Nummer 2:   
Arjan Lommers
Nummer 3:   
Martin Pothuizen
Nummer 4:   
Jasper Gijzen

OPNIEUW 
SUCCES 
voor Vinkeveense 
Brandweer!



Regio - Hij is regelmatig te gast 
in het Concertgebouw te Amster-
dam, maar op zondag 22 april a.s. 
speelt hij ‘gewoon’ in de Thamer-
kerk: de bekende Nederlandse pi-
anist Hannes Minnaar. De Stich-
ting Culturele Activiteiten Uit-
hoorn (SCAU) sluit hiermee het 
zeer succesvolle jubileumseizoen 
2017-2018 af. Een unieke gele-
genheid om voor weinig geld een 
wereldster te horen spelen met 
werken van Schubert, Franck, 
Fauré en Brahms. Het concert be-
gint om half drie.

Winnaar
Hannes Minnaar is in 1984 gebo-
ren in Goes. Hij maakt een storm-
achtige carrière door en is een 
van Nederlands meest succesvol-
le pianisten. Hij sloot zijn studie 
bij Jan Wijn aan het Conservato-
rium van Amsterdam af met een 
‘10 met Onderscheiding’ en volg-
de daarna lessen bij  Alfred Bren-
del en Menahem Pressler. Hij was 
prijswinnaar van internationale 
concoursen in Genève (Concours 
de Genève, tweede prijs, 2008) en 
Brussel (Koningin Elisabeth Wed-
strijd, derde prijs, 2010), waar-
door hij internationaal de aan-
dacht op zich vestigde. In 2016 
won hij als derde pianist ooit de 
prestigieuze Nederlandse Mu-
ziekprijs. Na afloop van het con-
cert worden er CD’s met piano-
muziek gespeeld door Hannes 
Minnaar verkocht.

Kaartverkoop
Er zijn nog maar een paar los-
se kaarten te koop. Op = op! Ze 
zijn online te bestellen via www.
scau.nl Klik op ‘Kaarten bestel-
len’ of ‘Tickets’. Ze kosten veer-
tien euro per stuk; jongeren tot 
zestien jaar betalen slechts zeven 
euro. Op de website zijn ook uit-
gebreide programmatoelichtin-
gen en de biografie van Hannes 
Minnaar te vinden. Losse kaarten 
zijn ook te koop bij de boekhan-
dels The Read Shop Express (win-
kelcentrum Zijdelwaard) en Bru-
na (winkelcentrum Amstelplein). 
Zorg dat u erbij bent: bij dit bij-
zondere pianorecital door Han-
nes Minnaar op zondag 22 april 
a.s. om 14.30 uur in de Thamer-
kerk te Uithoorn. 
Foto Marco Borggreve
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UWTC
Subsidie van Provincie
Regionaal TrainingsCentrum
Regio - Acht Noord-Hollandse 
topsportlocaties krijgen bij el-
kaar ruim € 2.1 miljoen. De pro-
vincie maakt Noord-Holland hier-
mee nog aantrekkelijker voor in-
ternationale, olympische én pa-
ralympische sportevenementen 
en accommodaties. Een van deze 
accommodaties is die van UWTC 
Uithoorn.
Omdat aan de BMX afdeling van 
UWTC recent de RTC status is ge-
geven door KNWU, kwam de club 
in aanmerking voor de subsidie-
aanvraag. UWTC Uithoorn van 

ook de paralympiërs Jetze Plat en 
Tim de Vries, krijgt bijna € 49.000,- 
subsidie van de provincie voor 
het inrichten van de instructie-
ruimte en het krachthonk in het 
op zaterdag 7 april geopende 
clubgebouw. Het buitenveld kan 
voor wintertrainingen ingericht 
worden en er komen lussen voor 
tijdmetingen.
Deze investeringen maken het 
complex nog meer een topsport-
locatie. Niet alleen de BMX gaat 
profiteren van deze voorzienin-
gen maar heel UWTC.

Interesse in meisjesvoetbal:
Kom een keertje 
meetrainen bij CSW!
Wilnis - Het voetbalseizoen voor 
de meisjes van CSW is nog lang 
niet afgelopen, maar toch zijn 
we al bezig met het nieuwe sei-
zoen. Misschien ben je enthousi-
ast geworden voor voetbal door 
bijvoorbeeld het schoolvoetbal 
of de Europese titel van de Ne-
derlandse vrouwen en wil je ook 
graag iedere week voetballen?
Dat kan, meisjes die vanaf ko-
mende zomer misschien willen 
gaan voetballen kunnen de ko-
mende weken proeftrainingen 

volgen bij CSW. De trainingen 
zijn op woensdagmiddag op het 
hoofdveld van CSW op de vol-
gende tijden:
14.00 tot 15.00 uur geboortejaar 
2009, 15.00 tot 16.00 uur geboor-
tejaren 2010, 2011 en 2012 en 
van 16.00 tot 17.00 uur geboorte-
jaren 2007 en 2008.
Voor meer informatie of het vol-
gen van een proeftraining kan 
je een mailtje sturen naar Nelle-
ke Vrielink (nellekevrielink@hot-
mail.nl).

eter en R bert in finale 
driebanden 2018
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd in Café Biljart de 
Merel te Vinkeveen de halve fi-
nales gespeeld van het drieban-
den toernooi van biljartclub D.I.O. 
betekend (Door Inspanning  Ont-
spanning) en Café de Merel van 
het jaargang 2018.Van de zestien 
spelers in de halve finale zijn er 
toch verrassende spelers  van het 
groene laken gekomen om op za-
terdag 21 en zondag 22 april te 
spelen wie uiteindelijk het toer-
nooi op zijn naam mag schrij-
ven. Een van de spelers was Pe-
ter Driehuis die zaterdag verras-
send doorging door favoriet Paul 
Schuurman uit te schakelen ook 
door op zaterdag  de winnaar van 

verleden jaar Ad Wolf, Emiel Ja-
groep en Jan Eijsker die ijzersterk 
speelde, zondag was het onze 
Mijdrechtse vriend Hans Bak  die 
het niet  konden redden tegen 
Rohan Janmaat verder naar de fi-
nale Robert Daalhuizen, Huibert 
Matthes en Carlos van Oostrom 
die Ray Kramer uit de finale stoot-
te. Deze 8 spelers staan dus aan-
komend weekend in de fina-
le aan de biljart-tafels in café de 
Merel, Arkenpark MUR no 43  te 
Vinkeveen aanvang beide dagen 
13.00 uur waarna de voorzitter 
van B.J.C. D.I.O. de prijzen (hoofd-
sponsor Restaurant de Haven, 
Herenweg 276, 3645 DX te Vinke-
veen) op zondag uit zal reiken.

Gratis clinic walking football
De Ronde Venen - Walking Foot-
ball word steeds populairder on-
der 60plussers. Overal in Neder-
land komen er nieuwe teams en 
steeds meer onderlinge compe-
tities. Het is ook heerlijk om bui-
ten te voetballen in een wat rusti-
ger tempo. Maar je moet het wel 
even leren. Omdat er niet gerend 
mag worden, komt het spel veel 
meer op techniek neer. 
Ook in De Ronde Venen wordt 
al een jaar met veel plezier Wal-
king Football gespeeld bij Hert-
ha. De techniek wordt geoefend, 
er worden onderlinge wedstrij-
den gespeeld en de teams doen 
ook mee aan kleine toernooien in 
de buurt. Om er eens kennis mee 
te maken organiseren Spel en 

Sport en Hertha een gratis clinic 
op maandag 30 april, om 14.00 
uur bij Hertha in Vinkeveen. In de 
‘eerste helft’ oefent u de techniek 
in allerlei vormen. Daarna wor-
den de spelregels uitgelegd en is 
er een wedstrijd. En tot slot is er 
de ‘derde’ helft: in de kantine van 
Hertha staat een hapje en een 
drankje klaar en praten we gezel-
lig na over uw kennismaking met 
Walking Football.
Hebt u zin om het eens te probe-
ren, kom vrijblijvend meedoen! 
Zowel mannen als vrouwen zijn 
van harte welkom. Voetbal er-
varing is niet vereist. Wilt u hier 
meer over weten, bel dan met 
Piet Mosch, enthousiast Walking 
Footballspeler, tel: 06-41 698 053.

Hannes Minnaar geeft 
pianorecital

Voorjaarsmarkt bij Ceres
Regio - Regelmatig ontvangt 
Stichting Ceres ook nieuwe arti-
kelen. Vaak nog in de originele 
verpakking. Ceres wil deze arti-
kelen uiteraard ook graag verko-
pen. Daarom wordt op zaterdag 
21 april 2018 van 10.00 tot 16.00 
uur een voorjaarsmarkt georga-
niseerd. En hier worden dan al-
leen nieuwe artikelen aangebo-
den. Uiteraard is de winkel ook 
open om artikelen te kopen die 
zo goed als nieuw zijn. Via deze 
voorjaarsmarkt probeert Stich-
ting Ceres extra geld te genere-
ren voor de Goede Doelen die zij 
ondersteunt.
Zoals men van Stichting Ceres 
onderhand gewend is, maakt Ce-
res een gezellige dag van deze 

21e april. Voor iedereen staat een 
kop koffie/thee klaar. Tevens ont-
vangt iedereen die een artikel af-
rekent bij de kassa van de caissiè-
res een fleurige attentie. 
De nieuwe artikelen worden niet 
alleen ingebracht bij het maga-
zijn van Stichting Ceres aan de In-
dustrieweg 33 in Uithoorn, maar 
ook bij boedel ruimingen wor-
den vaak nieuwe artikelen aan-
getroffen. Stichting Ceres nodigt 
u van harte uit om op zaterdag 
21 april 2018 tussen 10.00 uur en 
16.00 uur de gezellige winkel te 
bezoeken. Voor de nieuwe artike-
len, voor de zo goed als nieuw ar-
tikelen of gewoon voor een heer-
lijk kopje koffie/thee. Welkom bij 
Stichting Ceres!Middelbare scholieren te 

gast bij lokale bedrijven
Regio - Een kijkje onder de mo-
torkap bij Brabebo, een hijskraan 
van dichtbij bekijken bij Van 
Schie en onderzoeken op welke 
manier afvalstromen worden ge-
scheiden bij Spelt BV; om middel-
bare scholieren te laten ervaren 
hoe veelzijdig en uitdagend tech-
niek is, stelden lokale technische 
ondernemers de afgelopen we-
ken hun deuren open voor Tech-
niek Xperiences. 
De Techniek Xperiences worden 
georganiseerd door TechNet Am-
stel & Venen met als doel jonge-
ren te enthousiasmeren voor een 
baan in de technische sector. Ma-
non van Scheppingen, decaan 
van het Thamen, is zeer enthousi-
ast over de gastlessen en de be-
drijfsbezoeken. “De leerlingen kij-
ken echt hun ogen uit’’, zegt zij. 
“Vaak kennen ze de bedrijven 
niet, of ze herkennen alleen het 
eindproduct. Doordat ze nu even 
binnen mogen kijken, gaat er een 
wereld voor hen open.” De de-
caan heeft gelijk. “Wat is het hier 
geordend!’’ roept Melanie, terwijl 
ze de grote hoeveelheid koplam-
pen, bumpers, sturen en dash-
boards in de tientallen stellages 
van Brabebo bekijkt. ,,Super han-
dig!’’ Melanie is onder de indruk 
van het autobedrijf. 

Gerry Bras
Gerry Bras van Brabebo is meer 
dan enthousiast om negen mei-
den van het Thamen door haar 
bedrijf te leiden. “In de huidi-
ge autotechniek gaat het steeds 

minder om fysieke kracht, maar 
steeds meer om vaardigheden’’, 
zegt zij. “Dat willen we de mei-
den laten zien en ervaren. Ik heb 
niet de verwachting dat de leer-
lingen na dit bezoek direct zul-
len kiezen voor een opleiding of 
baan in de autotechniek, maar we 
laten ze er op deze manier kennis 
mee maken. Als ze er onbekend 
mee blijven, maakt dat zeker on-
bemind. Dat zou absoluut een 
gemiste kans zijn. Daarom hoop 
ik dat meer bedrijven ons voor-
beeld volgen en hun deuren ope-
nen voor jongeren.’’ 

Peter Haveman
Ook Peter Haveman van Spelt BV 
is enthousiast:  “In deze tijd moet 
je echt meer doen dan het plaat-
sen van een advertentie in de 
krant alleen’’, zegt hij. “Door de 
jongeren in huis te halen gaan ze 
met elkaar in gesprek, delen wat 
ze gezien hebben en maken op 
een laagdrempelige manier ken-
nis met een bedrijf. Ik kan het an-
dere bedrijven dus zeker aanra-
den om ook hun deuren open te 
zetten voor jongeren.
Zij zijn tenslotte onze toekom-
stige werknemers.’’ Ook Brouwer 
Transport en Logistiek, Burgers 
Carrosseriebouw, Comhan, Geo-
stick, Omefa, PPG Industries, SC 
Johnson Europlant, Van Walraven 
en Walraven doen mee met de 
Techniek Xperiences.
Ook meedoen? Leuk! https://
technetamstelenvenen.nl/tech-
niek-xperience
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Regenboogsoep koken 
met de kleuters van
OBS De Eendracht!
Mijdrecht - Nadat alle verse ingredi-
enten in de winkel zijn gekocht kan 
de kookles beginnen! Chef Sander 
komt helpen met koken, maar eerst 
moeten alle ‘regenboog groenten’ 
worden gesneden en de soepballe-
tjes worden gedraaid.
Een spannend en heel precies werkje, 
maar de kinderen gaan er zo precies 
mee aan de slag dat het lijkt alsof ze 

het al jaren doen! Als alles in de pan 
zit begint het werk voor kok Sander: 
roeren, kijken, snuiven en...een klein 
beetje proeven! In een mum van tijd 
ruikt het door de hele Eendracht naar 
soep en begint iedereen zin te krijgen 
in een kommetje van dat heerlijke re-
genboog vocht! Met veel dank aan 
kok Sander en alle andere toegesto-
ken handen en handjes!

Reünie Jenaplanbasisschool 
Vlinderbos
Wilnis - Afgelopen zaterdag was 
de reünie van Jenaplanbasis-
school Vlinderbos in Wilnis. Alle 

oud-collega’s, oud-leerlingen en 
hun ouders waren uitgenodigd. 
Dat iedereen er zin in had bleek al 

Scootmobielritten gaan 
weer van start!
De Ronde Venen - Nu de zon zich 
steeds meer laat zien en de tem-
peraturen aangenamer worden, 
wordt het de hoogste tijd om er 
weer op uit te gaan met de scoot-
mobiel. De vrijwilligers van de 
Scootmobielritten van Tympaan-
De Baat hebben weer mooie rit-
ten bedacht. Ze staan ook dit jaar 
weer gepland van april t/m sep-
tember op de 3e dinsdag van de 
maand; dit jaar dus op de volgen-
de data: dinsdag , 15 mei, 19 ju-
ni, 17 juli, 21 augustus en 18 sep-
tember.

Als u wilt deelnemen aan een rit 
kunt u zich tot uiterlijk de don-
derdag ervoor tussen 10.00 en 
12.00 uur opgeven bij het Klanten 
Contact Centrum via tel.nr. 0297-
760 260. Ook dit jaar verzamelen 
we steeds om 9.00 uur in een an-
dere woonkern.
Bij aanmelding hoort u waar de 
verzamelplek is. Deelname kost 
€6,00 en dit is inclusief 2 keer kof-
fie en wat lekkers. Bij verhinde-
ring of als u het te slecht vindt, 
dan graag even afmelden via tel.
nr. 0297-230 280.

Koken met sterren op 
de Driehuisschool
De Ronde Venen - Volgens goe-
de traditie werd er op 9 april op 
de Driehuisschool weer een “Ster-
renkookdag” gehouden. Evenals 
vorig schooljaar werd deze Ster-
renkookdag georganiseerd door 
de Oudervereniging in samen-
werking met sterrenkok André 
Gerrits en kok Remco Venema. 
Speciaal voor deze gelegenheid 
werd er een grote hout gestook-
te Pizza-oven het schoolplein op 
gereden. De kinderen kregen een 
bolletje deeg en ingrediënten om 
onder deskundige leiding hun ei-

gen pizza samen te stellen. On-
dertussen werd er door beide 
koks verteld over het belang van 
gezonde voeding. Samen met 
kok André of kok Remco werd de 
pizza in de oven geschoven. Vol 
belangstelling en ongeduld werd 
in de oven gekeken hoe de pizza 
gebakken werd. Daarna hebben 
de kinderen gesmuld van hun ei-
gen gebakken pizza. Het was een 
zeer gezellige en geslaagde dag!
Op maandag 4 juni is de volgen-
de Koken met Sterren in de vorm 
van een proeverij.

uit het aantal aanmeldingen. En 
de opkomst was nog groter!
Er werden nieuwe groepsfoto’s 

gemaakt met de groepen van 
toen. Er werden herinneringen 
opgehaald en bijgepraat door 
leerlingen die 25 jaar geleden zijn 
gestart en leerlingen die vorig 
jaar de school pas hebben verla-
ten, mensen die elkaar nog regel-
matig zien en mensen die elkaar 
na jaren weer terugzagen.
Voor de leerkrachten en hun oud-
collega’s was het bijzonder om al-
le “kinderen” weer eens te spre-
ken.
Sommigen niet te herkennen 
en anderen niets veranderd. Eén 
ding was duidelijk, ze kijken al-
lemaal terug op een fijne basis-
schooltijd en daar zijn we ontzet-
tend trots op!
Er waren ook nog verschillen-
de optredens. De Rupsband, een 
band bestaande uit ouders van 
kinderen die hier op school heb-
ben gezeten, stond weer als van-
ouds op het podium in de hal. Dit 
keer speelden ook hun kinderen 
mee met het laatste nummer.
Later op de avond heeft iedereen 
nog mee kunnen zingen en dan-
sen met 2 oud-leerlingen, Donny 
Beets en Rick de Busser, die ech-
te Hollandse krakers ten geho-
re brachten. Het was een gezellig 
weerzien.
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Alles klopte aan deze musical “The lit-
tle Mermaid” die donderdag en vrijdag 
in maar liefst drie voorstellingen ver-
toond werd in de aula van het VeenLan-
den College: de zang, de dans, de kos-
tuums, de schmink, het decor, het ge-
luid en de belichting. De acteurs wa-
ren zo overtuigend in hun rollen en 
het werd met zo’n vaart gespeeld, dat 
het gemakkelijk was om je helemaal 
te verliezen in het verhaal. Chef Loui-
se en Ursula, de twee powervrouwen 
in het stuk, bezorgden je ieder op hun 
eigen wijze de koude rillingen en wa-
ren tegelijkertijd hilarisch. De meeu-
wen verdedigden hun rots met ver-
ve, Botje was aandoenlijk, Ariël verloor 
haar stem aan Ursula, maar het was 
maar goed dat dit niet al te lang duur-
de, want wat een geluid en vlak prins 
Eric ook niet uit (de opluchting toen 
die noot eruit was: “you did it!”). Tri-
ton met zijn eveneens mooie stem, zijn 
dochters met hun “kuch” mooie stem-
men, de sidderalen, Jut en Jul, Leeward, 
Windward, Gerald en Grimsby, alle-
maal op hun eigen manier maakten ze 
de musical tot een feest. En Sebastiaan, 
ach wie houdt er niet van Sebastiaan?
Spel (Yacintha Chaigneau, Neal Jansen, 
Tamara Scheers): Gemma Breur, Chan-
nah ten Dam, Elionora van Woerkom, 
Jaimy van Trigt, Silja van Eeken, Wies 
van Scheppingen, Jiska Kroon, Floor-
tje van Haaften, Serena Rodrigues, Eli-
ne Jelsma, Chanouk Steen, Nadieh ten 
Dam, Kiki Schellingerhout, Linde Zo-
mer, Nikki van Walraven, Nicky Lijn-
berg, Renske Zuiker, Nina Siegers, Roos 
van Dierendonck, Niels ten Haaf, Maar-
ten Woudstra, Tije van der Zwet, Jo-
chem Jelsma, Xavier Chaigneau, Frank 
van Dort. (Vetgedrukt: ook zang).
Zang (Roos de Lang): Kim-
berly Vos, Julia Schröder.
Dans (Judith van Eijk): Marylou Priem, 
Sterre van Vliet, Robyn Posdijk, Ma-
rit Zwemer, Amber van der Neut Kolf-
schoten, Tatum Gassman, Dani-
que Pappot, Sanne Zijlstra, Quinty 
van Ewijk, Rowena ten Haken, Chan-
tal de Bruijn, Marije de Bruijn, Lai-
sa Hartong, Eline van der Linde.
Licht en geluid (Remco Tieman, Jor-
rit Groenevelt): Lisa van Schep-
pingen, Janey Jansen, Nand Ho-
man, Jelle Aardema, Nick Fie-
ge, Thijs van Uden, Stefan Versluis.
Grime: Elselieke de Leeuw, Dorothé 
Zwemer, Dorota Boro’nska, Bo Voorend, 
Deirdre Chaigneau, Ivetta Wartanjan.
Decor: Frans van Straaten, Kees de Vroom.
Backdrops: Thaïsha Chaig-
neau (zie ook thaisa.nl).
Speciale dank aan: VLAC, Dansschool 
Nicole, Optiek van der Zwaard, Scou-
ting De Ronde Venen, Kringkoop 
Mijdrecht, Mitsubishi Electric Europe 
Mijdrecht.

The Little Mermaid
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HVM Heren A haalt uit 
tegen Kikkers
De Ronde Venen - Na de win-
terstop van 3 maanden zijn we 
slecht begonnen. Thuis tegen Hi-
salis (Lisse) gaven we een mooie 
voorsprong uit handen. Uit te-
gen Qui Vive (avondwedstrijd) 
verloren we door onze vele kan-
sen niet te maken en thuis tegen 
Amsterdam vergaten we weder-
om te scoren. Maar op zondag 
8 april liep alles weer. We speel-
den tegen Kikkers uit Nieuw Ven-
nep. Weliswaar stond dit team 
laatste in de poule, maar we mis-
ten toch veel spelers. Adri Lam-
bregts (spits) ziek, Hans Mulder 
(middenveld) geopereerd, Mar-
tijn Janssen (middenveld) gebles-
seerd en Bart Peereboom (kee-
per) was door zijn enkel gegaan.
Uiteindelijk waren we toch met 
13 man en gelukkig wilde René 

Savelsbergh op doel staan. Hij is 
geen keeper, maar heeft dus wel 
de 0 gehouden.
Bijna alles was raak. Het spel werd 
mooi breed gehouden en er werd 
mooi gecombineerd. En ons pro-
bleem met scoren bleef deze 
wedstrijd achterwegen.
In de 1e helft was het 5-0 en die 
werden gemaakt door 5 spelers. 
In de 2e helft gingen we op de-
zelfde manier door en werd op 
het eind de stand 10-0 bereikt. Ik 
heb dat nog niet eerder meege-
maakt. De doelpunten kwamen 
van Gilbert Winkel (4), Niek Pie-
ters (2), Niels Broszat (1), David de 
Graaf (1), Jan Vesseur (1) en Albert 
Huijssoon (1).
Volgende week uit tegen Alk-
maar. Hopelijk kunnen we onze 
huidige vorm vast houden.

De Ronde Venen - Sinds de herfst 
van 2016 wordt bij Zwemver-
eniging De Ronde Venen(ZDRV)
het lesgevend team op de af-
deling Diploma Zwemmen ver-
sterkt door (jeugd)leden die daar 
al jaren zwemmen. Zij hebben 
eerst met ervaren instructeurs 
meegelopen om te kijken of les-
geven iets voor hen zou zijn. Ge-
lukkig vonden ze het leuk en 
zijn ze stapje voor stapje begon-
nen om steeds meer assisten-
tie te bieden. Ondertussen heb-
ben zij eerst middels opdrach-
ten en daarna met behulp van 
het leerboek ‘Assistent Zwemlei-
der bij Zwemvereniging De Ron-
de Venen’ steeds meer theoreti-
sche kennis opgedaan. Zij wer-
den hierbij ondersteund door les-

sen van Alice den Hollander, Tim 
Vreeburg en Kitty Reurings. 

Theorie
De afgelopen weken stonden 
de examens voor de deur. Op 17 
maart was er het theorie-examen 
en op 7 april het praktijkexamen. 
Alle deelnemers zijn met ruime 
voldoendes geslaagd. Zwemver-
eniging De Ronde Venen(ZDRV) 
feliciteert Tycho Stam, Tim Mille-
naar, Job Schröder en Marije de 
Bruijn met hun certificaat Assi-
stent Zwemleider en is blij met 
deze steeds verder gekwalificeer-
de versterking van haar zwem-
team. ZDRV is trots op deze ge-
motiveerde jonge zwemleiders 
die garant staan voor continuïteit 
in kwalitatief zwemles geven.

Volleybaldames winnen 
van de kampioen
Wilnis - In de een na laatste wed-
strijd van de volleybalcompeti-
tie speelden de dames van Veen-
land Wilnis een prima wedstrijd. 
Thuis in Williesstee ontvingen zij 
het team van VCH5 uit Hoofd-
dorp, dat het kampioenschap in 
een eerdere wedstrijd al binnen 
had gehaald. Veenland staat 5e 
in de competitie. In de eerste set 
liep het direct lekker en coach Ni-
co de Jong kon in de door VCH 
aangevraagde time-outs alleen 
maar het advies geven om door 
te gaan met het spel dat werd 
gespeeld. Even dreigde VCH nog 
dichtbij te komen, maar Veen-
land won met 25-21. Door een 
matige start kwam Veenland in 
de 2e set wel 8 punten achter te 
staan. Coach De Jong moest nu 
wel ingrijpen. Zijn team vocht 
zich daarna terug in de wedstrijd 
en door een paar harde aanvallen 
van o.a. Anniek de Jong en uitge-
kiende ballen van Mariëlle Bart-
man, werd de achterstand weg-
gewerkt. Zo werd ook deze set 
gewonnen, nu met 25-20.

Opvangen
Het opvangen van de service en 
de rallypass lag in de 3e set dui-
delijk minder dan in de 2 vorige 
sets. VCH nam een voorsprong, 
welke zij ook niet meer uit han-
den gaf. Het werd 17-25.
Veenland was er op gebrand om 
de 4e set weer te winnen zodat 
er geen 5e nodig was. De Wilinis-
se dames begonnen de competi-
tie met 10 teamspeelsters, maar 
door allerlei omstandigheden 
speelt het team de laatste wed-
strijden met slecht 6 dames. Wis-
selspeelsters zijn er momenteel 

dus niet en dat betekend voor ie-
dereen dus vol aan bak. 
 VCH liep in de 4e set zeker niet 
over Veenland heen, maar er wer-
den aan de Wilisse kant meer 
foutjes gemaakt dan in de voor-
gaande sets. De soms lange rally’s 
werden evenzoveel door Veen-
land als door VCH gewonnen. 
Maar uiteindelijk won VCH toch 
met 20-25 en werd de toch al lan-
ge wedstrijd verlengd met een 
beslissende 5e set. 

Gestreden
Hierin werd er gestreden om elk 
punt. Het blok van Jet Groenen-
dijk en Simone van Bolhuizen 
wist een paar keer de aanval van 
VCH te pareren. De spelverdeel-
sters Ans Vianen en Nellie Com-
pier bedienden de aanvalsters 
goed en er werd prima geslagen. 
Veenland bereikte als eerste de 8 
punten,
waarna er van veld gewisseld 
werd. Daarna liep de strijd gelijk 
op en was het uitermate span-
nend in de eindfase. Bij 14-14 kon 
de winst nog naar beide teams 
gaan. Maar de blijheid was groot 
bij de moegestreden Veenland 
dames nadat de scheidsrechter 
affloot bij 16-14. Winnen van de 
kampioen is geen gekke pres-
tatie. Trainer Kees Ruiter en coa-
che Nico de Jong kunnen trots op 
hun dames zijn. 

Veenland moet nog een uitwed-
strijd spelen dit seizoen en wel 
op 20 april in Zaandam tegen The 
Setfighters. De uitslag van deze 
wedstrijd zal geen invloed meer 
hebben op de eindstand van de 
competitie 2017-2018. 

V.D.O. tafeltennis kampioen
Vinkeveen - Het eerste team van 
tafeltennisvereniging V.D.O. had 
slechts 5 punten nodig in de res-
terende 2 wedstrijden. Tazano ‘96 
werd op dinsdag de 10e overtui-
gend met 0-10 verslagen waar-
op Tempo Team met 2-8 het on-
derspit moest delven op vrijdag 
de 13e. V.D.O. degradeerde afge-
lopen winter uit de 2e klasse on-
danks een 5e plaats in een pou-
le van 6. Het team kende wel een 
transfer, de ervaren en sterke spe-

ler David van de Berg kwam het 
team versterken. De eerste helft 
van het seizoen was een perio-
de van aftasten voor de 6 deelne-
mende teams. In de tweede helft 
van het seizoen begon het te lo-
pen voor V.D.O. de ploeg pakte 
45 van de 50 punten in de laatste 
5 wedstrijden. V.D.O. pakte uit-
eindelijk 80 van de mogelijk 100 
punten voor een sterke eindba-
lans, goed genoeg voor promotie 
naar de 2e klasse.

Argon rehabiliteert zich 
tegen FC Rijnvogels
Mijdrecht - Argon heeft zich dui-
delijk hersteld na de nederlaag 
tegen AFC van vorige week. Op 
bezoek bij FC Rijnvogels in Kat-
wijk behaalde het een verdiend 
gelijkspel. Een snelle achterstand 
werd binnen zes minuten weer 
goedgemaakt. Na een redelijk 
eerste gedeelte volgde een boei-
ende tweede helft. Beide ploegen 
kregen volop mogelijkheden om 
de wedstrijd te beslissen. Argon-
doelman Romero Antonioli stond 
weer tussen de palen en onder-
scheidde zich met een paar spec-
taculaire reddingen.

Snel doelpunt
In het programmaboekje stond 
dat Argon, gezien de dikke ne-
derlaag tegen AFC vorige week, 
de handdoek al in de ring zou 
hebben gegooid. Dat bleek een 
misvatting, Argon toon vanmid-
dag karakter. De eerste gevaarlij-
ke actie kwam van de thuisploeg, 
een vrije trap van Ryan Lugtig-
heid werd knap door Romero 
Antonioli onschadelijk gemaakt. 
Daarna werd Ian Refos over links 
gevaarlijk maar hij werd een fer-
me schouderduw tegen de boar-
ding gesmakt. Een uitval daar-
na bracht FC Rijnvogels op voor-
sprong. Een bal vanaf links werd 
door Robin van Dijk bij de tweede 
paal tegen de touwen gekopt 1-0. 
Maar de voorsprong was van kor-
te duur, Ian Refos nu vanaf rechts 
haalde uit vanaf rand zestien en 
verraste doelman Wesley de Rui-
ter door de bal in de verre boven-
hoek te schieten 1-1.
Nadat Argon drie hoekschop-
pen op rij mocht nemen, die 
niets opleverden, nam de thuis-
ploeg duidelijk het iniatief. Ech-
ter de nauwkeurigheid ontbrak 
bij de thuisploeg. Romano van 
der Stoep produceerde een af-
zwaaier en Ryan Lugtigheid mis-
te voor open doel. Een poging 
van Joey Lauhouh ging verloren 
en een schot van dezelfde spe-
ler werd een prooi voor Antonio-
li. Ook Pieter van der Breggen en 
Robbin van Dijk misten namens 
de thuisploeg. Argon kon er in die 
fase alleen een wanhoopschot 

van Matthijs Coenradi tegenover 
stellen. Op slag van rust nam Ab-
delhamid Rida de plaats in Justin 
Sporkslede.

Boeiend vervolg
De tweede helft kende een boei-
end vervolg, een poging van 
Joey Lauhouh werd verijdeld en 
daarna waren er mogelijkheden 
voor Argon. Refos verscheen al-
leen voor keeper De Ruiter maar 
schoot tegen de sluitpost en even 
daarna zagen we een poging van 
Stefan Tichelaar maar hij kon op 
het laatste moment de bal niet 
onder controle krijgen. Ook Mark 
van der Weijden kreeg een mooie 
kans echter hij schoot rakelings 
naast. Een vrije trap van Stefan Ti-
chelaar, na een charge op Soner 
Gedik, werd gesmoord. Even later 
moest Gedik worden vervangen 
door Imar Kort. Daarna een spec-
taculaire redding van doelman 
Romero Antonioli, een schot van 
Romano van der Stoep werd op 
het laatste moment van richting 
veranderd, het Rijnvogels publiek 
juichte al maar de Argondoel-
man bleek over een uitschuifbare 
arm te beschikken en tikte de bal 
uit de rechterbenedenhoek. Met 
Maikel van de Water voor Tiche-
laar ging Argon de laatste tien mi-
nuten in. Daarvoor zagen we een 
poging van Lokken maar De Rui-
ter was net iets eerder bij de bal 
en na een hoekschop kopte Pa-
trick Lokken de bal in de boven-
hoek maar opnieuw was het kee-
per De Ruiter die de bal corner 
tikte. Lokken deed daarna nog 
tweemaal van zich gelden maar 
een poging ging naast en bij an-
dere stond De Ruiter weer in de 
weg. FC Rijnvogels werd in de 
spannende slotfase ook gevaar-
lijk, echter de kopbal van Arno 
Dijkstra ging naast na een vrije 
trap, dat onderging ook de kop-
bal van Mart Spierdijk. Vlak voor 
het eindsignaal van scheidsrech-
ter De Bruijn bracht opnieuw Ro-
mero Antonioli redding. Een dik 
verdiende puntendeling met de 
nummer acht van de ranglijst.Za-
terdag speelt Argon thuis tegen 
Ter Leede.

En de bekerfinalisten zijn?
De Ronde Venen - De laatste 
speelronde voor de biljarters in 
de bekercompetitie zit er ook op. 
Afgelopen week werden de laat-
ste wedstrijden gespeeld en pas 
na deze ronde was het pas voor 
de volle honderd procent zeker 
wie deze finale gaan spelen. The 
Peanutbar 2, vertegenwoordiger 
van de 2e divisie, stond de laatste 
weken bovenaan en het was ei-
genlijk een kwestie van regelma-
tig punten scoren om de finale 
te halen. Zij gingen met 37 pun-
ten voorsprong de laatste speel-
dag in en dat hield in dat 12 pun-
ten (de maximale score is 48) ge-
noeg moest zijn om de finale ze-
ker te stellen. Die moesten zij dan 
halen bij de finale-kandidaat uit 
de 1e divisie, Stieva/de Kuiper 1. 
Stieva moest minimaal 15 pun-
ten halen om DIO voorbij te gaan 
in de eindstand maar het gat met 
achtervolger Bar Adelhof 1 was 
maar 11 punten en dat is niet heel 
groot. Een goede score was dus 
noodzakelijk! Bar Adelhof 1 speel-
de zichzelf uit de finale-race. Wel-
iswaar werd er uit bij ASM gewon-
nen maar 33-34 is geen hoge sco-
re en dat maakte het de Stieva/de 
Kuiper 1 eigenlijk wel erg makke-
lijk. De laatste nam in de uitwed-
strijd tegen the Peanutbar 2 geen 
enkel risico en scoorde er flink op 
los. Stieva speelde op hetzelfde 
tijdstip als Bar Adelhof 1 en was 
daardoor niet op de hoogte van 
de lage score van Bar Adelhof 1 
en ging volledig voor een ruime 
overwinning en haalde die, met 
drie maal de winst en 43 punten, 
ook binnen. 

Verzekerd
Voor the Peanutbar was dat ei-
genlijk geen probleem want na 
twee partijen waren er 15 pun-
ten gescoord en daarmee was 
de finaleplek verzekerd. In het to-
taal kwamen zij op 28 punten uit. 
Door deze uitslagen zijn the Pea-
nutbar 2 en Stieva/de Kuiper 1 
de bekerfinalisten. De bekerfina-
le wordt daardoor een herhaling 
van de laatste bekerwedstrijd. 
Kan the Peanutbar 2 zich herstel-
len en revanche nemen? Dat is te 
zien op woensdag 18 april vanaf 
20.00 uur in the Peanutbar.
De uitslagen van de andere wed-
strijden zijn uiteraard ook belang-
rijk maar waren van geen belang 
meer in de strijd om een finale-
plek. Bij Stieva/de Kuiper 2 te-
gen de Springbok 1 was de laat-
ste partij een mooie en een span-
nende (ik heb het zelf gezien). 
Ton Bocxe (110 car) en Jim van 
Zwieten (90 car) bleven tot de 
19e beurt vlak bij elkaar. Op dat 
moment maakt Ton een serie van 
29, en sloeg een gaatje en hield 

nog 7 caramboles over om te ma-
ken. Jim had in de volgende beurt 
niet een heel groot antwoord en 
Ton kwam weer aan tafel voor de 
laatste 7. Daarin bleef hij op 3 ste-
ken waarop Jim antwoorde met 
een serie van 9 en er nog maar 
6 overhield. De beurt ging weer 
over naar Ton maar die miste de 
laatste van de 4 en kwam op 109. 
Die kans liet Jim niet lopen en hij 
maakte met 6 caramboles de par-
tij uit. Echt een mooi pot. Einduit-
slag 34-41. Bar Adelhof 2 haalde 
in hun laatste wedstrijd de volle 
winst tegen de Biljartmakers 48-
28. Een hele mooie overwinning 
op de valreep. Ook de Kromme 
Mijdrecht 1 haalde tegen kampi-
oen de Merel/Heerenlux 1 de vol-
le winst, zij wonnen met 48-28.

Gelijk op
De kromme Mijdrecht 2 had de 
Merel/Heerenlux 3 op bezoek. 
Een mooie gelijk opgaande strijd 
waarbij de Merel met 39-41 aan 
het langste eind trok. De Spring-
bok 2 hadden niet echt meer kans 
op de bekerfinale maar speelde 
daar wel naar, met 44-34 werd 
Bar Adelhof 3 aan de zegekar ge-
bonden. Bij CenS tegen Lutis/de 
Springbok stond er niets meer 
op het spel. Joop Luthart (CenS) 
liet tegen John Beets (Lutis) weer 
eens even zien dat hij het biljar-
ten nog niet verleerd is. In 19 
beurten trok hij de winst naar 
zich toe. Helaas voor CenS de eni-
ge winst, eindstand 33-41.
Joop Luthart noemde ik al eerder 
in een snelle partij. Deze week 
deed dat niet alleen Joop maar 
ook Hendrik Versluis (ASM 59 car), 
Allan Knightly (Lutis, 47 car) en 
Hans van Rijn (de Merel 3, 33 car) 
maakten hun partij in 19 beurten 
uit. Dorus van de Meer ging voor 
de 3e maal dit seizoen met de 
hoogste serie aan de haal en op-
nieuw een hoge, 53 caramboles 
(43%). Naast de bekerfinale wordt 
op 23 en 24 april de nacompetitie 
gespeeld en dan gaat echt de keu 
weer even in het rek.

Clubkampioenschappen 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen weekend is 
bij Judoschool Blaauw de laat-
ste ronde van de clubkampioen-
schappen gehouden.
Deze week waren naast de meis-
jes ook de oudere jeugd en seni-
oren aan de beurt om te strijden 
voor het clubkampioenschap.

Doordat veel deelnemers aan el-
kaar gewaagd waren werden er 
veel spannende partijen via een 
golden score beslist.

Na deze leuke en gezellige dag 
waarbij elke judoka een prijs in 
ontvangst mocht nemen mogen 
de volgende leden zich clubkam-
pioen van 2018 noemen:
Amber de Groot, Amy Dekkers, 
Emma Zeilstra, Gabriel Losekoot, 
Iris Swagemakers, Joey de Hondt, 
Lars van der Linden, Liza Bakker, 
Marley Smit, Martijn De Jong, 
Martijn ten Veldhuis, Roan van 
der Burch, Simon Klappe, Thijmen 
Hooijman, Verena Ratterman

Assistenten Zwemleiders 
behalen ZDRV certificaat
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Johan & Wim de besten bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Voor Johan Le Febre & 
Wim Slijkoord een open doekje 
als het beste paar van de A- lijn 
en dus van de club, in de derde 
ronde parenbridge. Ze eindigden 
met een gemiddelde van 55,30% 
net voor Gerard van Beek & Rina 
de Jong die met 54,94% twee-
de werden. De uitslag van de af-
sluitende avond van deze ronde 
werd nog enigszins ontsierd door 
een zo genaamde draaihand, 
waardoor Cees & Ruud aanvan-
kelijk als eerste doorkwamen met 
een score van 59,23%. De zeer 
alerte wedstrijdcommissie kwam 
dit echter op het spoor zodat de 
eerste plaats ook deze avond met 
57,44% naar de eindoverwin-
naars ging. Toch opmerkelijk dat 
dit in de A- lijn kan voorkomen! 
Het doek viel voor de vier paren 
die onderaan eindigden, die mo-
gen het weer eens in de B- lijn 
proberen. In deze lijn was er pro-
motie voor Ankie Bots & Agnes 
Kroes die met een gemiddelde 
van 58% zich veruit het sterkste 
paar toonden. Als tweede paar 
keerden Cobie Bruine de Bruin & 
Trudie Zandbergen terug in het 
bridgewalhalla met 55,13% en 
ook Sonja & Hans Selman slaag-
den hier in als derde paar met 
53,58%. Marianne & Huub Kamp 
gaan ook een stapje hoger, maar 
of ze dit nu zo leuk vinden? 

Tranen
Onderaan vloeiden er bittere tra-
nen bij de vier paren die nu in de 
C- lijn zijn beland. Uit piëteit noe-
men we geen namen, het is zo 
al erg genoeg. De vier gepromo-
veerden uit de C- lijn daar en te-
gen reageerden euforisch. Ger-
da van Liemt & Els van Wijk wa-
ren hier de sterksten met 56,95% 
gemiddeld, gevolgd door Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers, 
die het met hun 55,58% nog eens 
gaan proberen zich deze keer te 
handhaven. Voor het derde paar, 
Maria Baas & Klaas Verrips, geldt 
eigenlijk het zelfde, succes toe-
gewenst voor beiden! Adrie & Ko 
Bijlsma volgden met 53,06% nipt 
achter de 53,16% van Maria & 
Klaas en zijn dus als vierde bevor-
derd. Volgende keer start de laat-
ste ronde van dit seizoen en aan 
de verslagenen dus de taak zich 
weer terug te vechten. Wilt u zich 
ook mengen in deze strijd kom 
dan spelen bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn. Haakt u nu aan 
dan bent u op tijd voor de inde-
ling van het nieuwe seizoen. Al-
le inlichtingen kunt u bekomen 
bij het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

UWTC veteraan Guus 
Zantingh pakt de winst
Regio - Zaterdag 14 april ston-
den de UWTC renners Leen Blom 
en Guus Zantingh aan de start 
van een veteranenwedstrijd 69+ 
in Amersfoort. Na het startschot 
probeerden enkele renners uit 
het peloton te ontsnappen maar 
zij kregen niet de ruimte. Na een 
premiespurt halverwege de wed-
strijd demarreerde Hans Van Ba-
vel en direct daarna sloot Guus 
Zantingh bij hem aan. Enkele ron-
den later sloten nog eens 3 ren-
ners aan. Deze 5 renners werkten 
goed samen en namen een ruime 
voorsprong. In de laatste twee 
ronden probeerde Arie de Groot 
nog van de kopgroep weg te rij-
den maar dit lukte niet. De wed-
strijd werd gewonnen door Guus 
Zantingh uit Mijdrecht met op 
de 2e plaats Hans Van Bavel uit 
Sint Anthonis en 3e werd Kees 
Verdouw uit Driebruggen. Leen 
Blom finishte als 13e.

Jeugd NK 
Zondag 15 april gingen enke-
le van de UWTC jeugdleden naar 
HRTC DOK in den Helder voor een 
NK selectiewedstrijd. De 8-jarige 
Tom Derogee reed bij cat 1 weer 
een lekkere koers maar moet nog 
iets meer power krijgen. Hij werd 
net voor het einde van zijn wed-
strijd ingelopen door de kop-
groep. Bij cat 2 reed Mike Knook 
mee, niet in de prijzen maar wel 

weer ervaring opgedaan. Bij cat 
6 weer een leuk deelnemersveld 
en natuurlijk stond Mike Derogee 
weer aan de start. Direct na de 
start ging Nederlands Kampioen 
Nienke Veenhoven er vandoor, 
maar zij werd terug gehaald. Er 
werd hard gekoerst maar het pe-
loton bleef bij elkaar en het werd 
dus een massasprint.  Helaas 
kwamen er twee renners ten val 
in de laatste bocht waardoor het 
een wat rommelige einde van de 
wedstrijd werd. In de eindsprint 
werd Mike keurig 4e wat hem 
weer veel wat punten opleverde 
voor het klassement.

Jeugdronde 
Lars Hopman koos op zondag 
voor een nationale wedstrijd iets 
dichter bij huis, de jeugdronde 
van Alphen ad Rijn.
Er stond een flink peloton van bij-
na 40 renners aan de start bij cat 
6. Door de ligging van het par-
cours en de windrichting werd 
het een soort intervaltraining: 
700m voor de wind ging heel 
hard (tot wel 50 km/uur)… daar-
na 700 m wind tegen wat rustiger. 
Verschillende renners probeerde 
wel om weg te komen, maar echt 
grote gaten werden nooit gesla-
gen.
Uiteindelijk werd het een massa-
sprint. Lars eindigde ergens ach-
ter in het peloton.

Ger Ruimschoot clubkampioen 
bij biljartclub APOLLO

Met minder bridgers is 
het goed opletten bij ABC
Regio - Donderdag 12 april werd 
de 2e ronde van de vijfde com-
petitie gespeeld bij de Amstel-
bridgeclub. Omdat er nogal wat 
afzeggingen waren, was het de-
ze ochtend goed opletten en de 
goede spellen gebruiken! Moe-
ten de kaarten nu nog wel of niet 
geschud worden en heb je de 
spellen met de juiste nummers? 
Na deze waarschuwing aan het 
begin verliep dit goed. Ook mis-
ten we Henk Sluis, onze barman, 
weer voor de koffie en thee. Be-
terschap van hieruit vast Henk.
In de A-lijn waren Henk & Greet 
weer goed op dreef. Met een ge-
middelde van 61% werden zij eer-
ste en lieten alle andere paren ver 
achter zich. Spel 16 was een lastig 
spel in deze lijn voor oost/west. 
Wordt het een harten of klaveren-
contract. De meeste paren kozen 
voor klaveren, omdat de fit in kla-
veren mooier was, maar Greet & 
Jeannet kozen voor harten. Een 
hartencontract levert meer pun-
ten op, maar wanneer je dan ge-
doubleerd 3 down gaat, had je 
achteraf toch beter een klave-
rencontract af kunnen sluiten, of 
was het een vergissing? Het uit-
spelen van zo’n klaverencontract 
was ook niet eenvoudig. 4 klave-
ren ging 2 down bij Greet & Henk, 
maar werd gedoubleerd gemaakt 
door Ada en Roelie. Knap hoor! 
Bij spel 17 waren eveneens wisse-
lende biedingen. Ciny & Herman 
lieten Greet en Ria (oost/west) 
2 harten spelen en dit contract 
werd gemaakt, terwijl andere pa-
ren in noord/zuid 2 sans atout + 
3, of 5 ruiten hebben gemaakt. Al-
leen Leny & Willy wisten het rui-
tencontract gedoubleerd down 
te spelen. 

B-lijn
In de B-lijn werden Gerard & Ma-
delon met ruim 63% eerste. Ook 
zij lieten de andere paren ver ach-
ter zich. Van de 24 spellen eindig-
den zij acht keer met een 100% 
score. Gefeliciteerd. Bij spel 14 
werd door iedereen 4 schoppen 
+ 2 of zelfs + 3 gemaakt. Niemand 
bood de slem uit. Te voorzichtig? 
Dat er nog + 3 is gemaakt met 
een aas buiten boord is knap van 
die speler (paar Henny & Lucas), 
die de verliezers keurig met een 
andere kleur heeft kunnen weg-
werken.
Bij spel 8 moest de keuze ge-
maakt worden tussen een sans 
atout of een hartencontract. Al-
tijd een lastige overweging. Drie 
sans + 1 levert meer punten op 
dan 4 harten, in beide gevallen 
moet je 10 slagen halen, maar 4 
harten + 1 levert weer meer pun-
ten op, maar dan moet je een slag 
extra maken. Tja bridgen blijft 
spannend.

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Greet & Henk 61,11%
2. Els & Alice 55,56% 
3. Leny & Willy 51,39%

B-lijn
1. Gerard & Madelon 63,19%
2. Leny & Phini en
 Henny & Lucas 52,78%

Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij 
onze secretaris telefoon 020-
8223598.
Wij spelen op de donderdagoch-
tend van 9.00 tot 12.00 in het 
Buurtnest.

Evolution of Boxing sluit 
af met de Final Edition
Regio - Het was zaterdagavond 
in de Phoenix aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht wederom een groot 
boks spektakel bij de Final edition 
van de Evolution of Boxing. Team 
Suppan is er in geslaagd om ook 
van deze laatste editie een gewel-
dig gala te maken. Maar liefst 14 
aansprekende bokspartijen, een 
sfeervol aangeklede sporthal, 
de fantastische ringspeaker Ray 
Martins, een goed verzorgde ca-
tering en een chique gekleed en-
thousiast publiek. Drie lokale hel-
den maakten hun opwachting. 
Daarvan beet Edwin Hansma de 
spits af. Hij bokste zijn allereerste 
gevecht in de veteranen klasse en 
hij dwong respect af. Juist deze 
partij liet zien dat 3 ronden bok-
sen een fysiek uiterst zware in-
spanning is. Edwin had het moei-
lijk in zijn 1e ronde, moest incas-
seren maar hij hield zich staande, 
wist ook de 2e ronde te overleven 
en kwam in de 3e ronde aanval-
lend sterk terug. Het was prach-
tig te zien hoe beide mannen na 
afloop gezamenlijk genoten van 
hun partij en het publiek daarin 
meenamen. Onmiskenbaar ech-
te liefhebbers. Vinkevener Nick 
Postma maakte zijn debuut als 
profbokser en hij deed dat op in-
drukwekkende wijze. Hij maak-
te vanaf het begin direct duide-
lijk waar hij voor gekomen was 
en met een krachtige links rechts 
combinatie vloerde hij zijn tegen-
stander al in de 1e ronde. Over-
tuigender kon het niet. Het slot-
stuk van de avond was uiteraard 
voor Steve Suppan. Hij kondig-
de zijn afscheid aan en verscheen 
voor het laatst in de ring. 

Aftasten
Het werd een gevecht zoals we 
dat van Steve kennen. Rustig af-
tastend in de 1e ronde, zijn ver-
dediging goed op orde en in de 
daarop volgende 5 ronden een 
zeer gevarieerde aanpak. Links-
voor, dan weer rechtsvoor, uitda-
gend, prikkende stoten en naar 
het einde toe de ongekend felle 
en agressieve attacks.
Hij toonde zijn klasse en talent 
ook in zijn laatste partij, met zijn 
explosieve stijl. En hoe begrijpe-
lijk ook zijn keuze om afscheid 
te nemen, het is jammer dat we 
hem niet meer als prof in de boks-
ring terug mogen zien.
Maar Steve heeft het boksen sa-
men met zijn broer Mitchel en 
zijn vader in de Ronde venen op 
de kaart gezet en binnen de Ne-
derlandse bokssport is de Evolu-
tion of Boxing als boksgala uit-
gegroeid tot een begrip en dat is 
een bijzondere prestatie. Sport-
school de Gym op de Voorbanc-
ken in Vinkeveen heeft inmiddels 
369 leden.
Er zijn diverse trainingsmogelijk-
heden zoals boxlessen, perso-
nal training, circuit training, kids 
en jeugdboxen, 30+ boxen, kick-
boxen en fitheidstraining gericht 
op afvallen en atletisch lichaams-
opbouw. Mitchel en Steve Sup-
pan zullen zich volledig toeleg-
gen op de verder ontwikkeling 
van hun Gym.
Zij doen dit enthousiast, met ken-
nis van zaken en ongetwijfeld zul-
len zij liefhebbers en nieuwe ta-
lenten vakkundig op weg helpen 
hun doel te realiseren.
Foto: sportinbeeld.com. 

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - In deze ronde ging in de 
A-lijn de 1e plaats naar Ans Breg-
geman & Lia Guijt met 66,67% 
op de 2e plaats eindigde het ge-
legenheidskoppel Wies Glou-
demans & Marcel Dekker met 
64,58% en op de 3e plaats Huub 
v. Geffen & Lambert Koeter met 
56,25 %. De promovendussen 
Thea & Mirjam en Anja & Mar-
ja eindigde in de onderste regi-
onen. In de B-lijn herpakte Cees 
Harte & Jos v. Leeuwen zich met 
de 1e plaats 60,07% op de 2e 
plaats eindigde keurig het nieu-
we paar Fons Roelofsma & Ton 
ter Linden met 59,38% op de 3e 
plaats Riki Spook & Hans Geels 

met 57,64%. Het is de BVU er veel 
aan gelegen om zoveel mogelijk 
instroom te krijgen van nieuwe 
bridgers. Zo geven we regelmatig 
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridge-
paar (of thuisbridgers) dat ook 
het verenigingsleven wil leren 
kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. Voor nadere informa-
tie en/of lid worden van de BVU 
kunt u contact opnemen met 
Hans Wagenvoort tel. 06-53 368 
948 of via de mail: wagenvoort-
hans@gmail.com.

Wie het kleine niet eert
Regio - Dat kleine contractjes 
een sloot punten kunnen op-
leveren, blijkt vandaag wel. Ze-
ker als dan later blijkt dat er iets 
vreemd aan is. Zoals een 1 Schop-
pen spelen, die, bij moeilijk zitsel, 
met twee overslagen gemaakt 
wordt, om er dan achter te ko-
men dat op een andere tafel de 
tegenstanders juist 2 Sch hebben 
geboden en gemaakt. Ja, daar-
om pasten ze zo snel… Een ge-
varieerd aanbod van deelscores 
en manches, meest niet te moei-
lijk te vinden. Toch een zeer ver-
deeld beeld in de uitslag. Winnaar 
in de A-lijn worden Jan en Marcel 
met 72,92%. Een uitschieter waar 
de als enige geboden en gemaak-
te 6 Sans maar een kleine bijdra-
ge aan levert. Tweede Wies en El-
lie met een nog altijd zeer respec-

tabele 61,98%. De B-lijn kent een 
zogenaamde put. Een spel waar-
op alle contracten down gaan. 
Dikke pech als je daar een mooie 
hand denkt te hebben. Aan de 
andere kant van het spectrum 
twee paren, die 6 Harten uitbie-
den. André maakt zelfs een over-
slag dankzij een ongelukkige uit-
komst, maar op de 6 Ha Contract 
van Yolanda en Thea valt niets 
aan te merken. Winnaar worden 
ze er niet mee, ook hier is de bij-
drage van zo’n slemspel niet heel 
groot. Henny en Co binden hier 
iedereen aan hun zegekar met 
59,90%, juist vóór Jeannette en 
Grace (56,77%). Geweldige pres-
tatie. 
Voor meer informatie of om het 
zelf eens te proberen, belt u Lijnie 
Timmer, (0297)561126.

Regio - Nadat Ger aan het begin 
van dit jaar pas lid was gewor-
den, heeft hij zich duidelijk doen 
gelden. Na 4 weken werd zijn ge-
middelde bepaald en ging hij van 
start in de competitie. Enkele we-
ken hierna wist hij zich te onder-
scheiden van de rest en nam de 
koppositie in.
In december werd hij winterkam-
pioen, zijn gemiddelde werd bij-
gesteld, maar desondanks wist hij 
zich toch te handhaven en flui-
tend kampioen te worden. Voor-
waar een prima prestatie.
Voor de tweede en derde positie 
was het daarom een strijd tot op 
de laatste dag.
Er waren nog 5 gegadigden voor 
de ereprijzen. Tot op de laatste 
partij waren het Co Celie en Wil-
lem Hop die kans hadden op de 
tweede en derde plaats. Willem 
kwam er uiteindelijk met 1 punt 
verschil uit en legde beslag op 
de tweede plaats. Co op een wel-
verdiende derde. Het was mooi 

te zien dat deze heren elkaar niet 
veel ontliepen en het op en zeer 
sportieve wijze tegen elkaar op-
namen. Allen daarom gefelici-
teerd.

35-jarig jubileum
Omdat de club “APOLLO” in De 
Kwakel dit jaar 35 jaar bestaat, 
hadden wzj de prijzen ook hier-
op aangepast met extra prachti-
ge bekers.
Een van onze clubleden, Arie van 
Nieuwkerk, is er zelfs vanaf de 
oprichting bij en biljart nog elke 
week met plezier zijn carambo-
les mee. Voor de aanmoedigings-
prijs, de Runner-up Cup, heeft Pe-
ter van Parera de wisselbeker in 
ontvangst mogen nemen. Met 43 
bonuspunten was hij de gelukki-
ge winnaar.
Bram van Klaveren had dit jaar 
de prijs voor de procentueel de 
hoogste serie en Lody van Ginkel 
de trofee voor de kortste partij in 
10 beurten.



Leerlingen Antoniusschool presenteren hun 
projecten aan elkaar
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De Hoef - Gedurende de afgelo-
pen zes weken hebben de kinde-
ren nog harder gewerkt dan an-
ders. In de school gonsde het van 
de activiteiten en werd steeds 
duidelijker zichtbaar dat overal 
ontdekt en geleerd werd rondom 
het thema “Gezonde Voeding”.
Leerkrachten en kinderen werk-
ten met veel plezier en grote be-
trokkenheid aan dit schoolbrede 
project.
Op woensdagochtend 11 april 
hing er een gezonde spanning 
in de lucht. Van 11.00-12.00 uur 
mochten de kinderen aan el-
kaar presenteren wat ze hadden 
ontdekt, geknutseld en geleerd. 
Groep 7/8 haalde een maatje op 
in groep 1/ 2 en samen gingen 
ze op bezoek bij groep 3/ 4 en 5/ 
6, daarna was er een wissel. Van 
elkaar leren staat bij de school 
hoog in het vaandel. Kinderen 

zijn elkaars eerste pedagoog is 
een belangrijke pijler voor het 
vormgeven van de filosofie van 
Reggio Emillia. Sinds 2015 werkt 
de school steeds meer met dit ge-
dachtegoed.

Geproefd
In groep 1-2 kon geproefd wor-
den uit verschillende bekers, de 
smaken werden goed herkend. Er 
werd uitleg gegeven bij een ge-
zond recept voor appelmoes, le-
vensmiddelen konden worden 
gekocht in de winkel. Twee kleu-
ters lazen voor uit Olifantensoep, 
Job uit groep 6 vond dat heel 
knap en zei: Jullie kunnen met-
een naar groep 4!
In groep 3-4 hebben de kinderen 
zich afgevraagd waar hun ontbijt 
eigenlijk uit bestond. Alle ingre-
diënten werden genoteerd en de 
herkomst achterhaald. Zo kon je 

er leren waar chocola, pinda’s en 
suiker vandaan komen. Ogen be-
driegen, aan appelmoes en yog-
hurt werden gezonde kleurstof-
fen  toegevoegd om te testen of 
je dat dan nog steeds lekker kon 
vinden. Als sluitstuk kon Joris uit-
leggen welke weg ons eten aflegt 
van mond tot ....

Maquettes
In groep 5-6 waren maquettes 
gemaakt van een boerderij, melk-
fabriek, supermarkt en een lunch-
room. De leerlingen konden pre-
cies uitleggen welke weg eraf ge-
legd moet worden voordat je be-
stelling in de lunchroom op je 
bord terecht komt.
Op de proeftafel lagen producten 
van de schijf van vijf. Vince leg-
de als een volleerd onderwijzer 
de verschillen uit tussen planten, 
vlees en alleseters. 

Met elkaar brachten de kinderen 
van groep 5-6 ook nog een be-
zoek aan de biologische boerde-
rij de Lindenhorst in De Hoef. In 
groep 7-8 stonden de volgende 
onderzoeksvragen centraal: Wat 
is plastic soep?, Hoe ontstaat de-
ze, wat zijn de gevolgen en hoe 
zorgen we ervoor dat de soep 
niet groter wordt. In vier groe-
pen werd de vragen onderzocht 
en beantwoord met een passen-
de presentatie. Een bezoek aan 
de klimaatstudio van het Muse-
on hielp hier goed bij. Met duide-
lijk veel plezier werd de soep op-
gediend.

Aanstaande vrijdag is de school 
van 11.00-12.00 uur open om ou-
ders en andere belangstellende 
te laten mee genieten van de re-
sultaten van dit geslaagde pro-
ject.






