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Vermist Zoef
Mijdrecht – Sinds 11 april 
wordt de 12 jarige  cyper-
se kater Zoef vermist.  Hij 
woont in de Bisschop Koen-
raadstraat in Mijdrecht ( in 
de wijk Proostdijland) Zoef 
is zwart-grijs gestreept met 
witte bef en witte sokken. Hij 
is een allemansvriend aan-
hankelijk Hij is op dieet van-
wege problemen met blaas-
gruis.Weet u waar Zoef is? 
Bel   06-53509661
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Mogen wij u voorstellen: de nieuwe wethouders van De Ronde Venen

Uniek voor Nederland: 
Drie vrouwen en een man 

De portefeuilleverdeling 
is als volgt
Maarten Divendal heeft: Openba-
re orde en integrale veiligheid, in-
tegrale handhaving, algemeen 
bestuurlijke zaken, communica-
tie, juridische zaken, archief en re-

gionale samenwerking.
Rein Kroon: Ruimtelijke ordening, 
bestemmingsplan Buitengebied-
West, volkshuisvesting, grondex-
ploitaties Vinkeveld en Land van 
Winkel, economie (exclusief ar-
beidsmarkt) en sport.

Alberta Schuurs: Participatie, eco-
nomie-arbeidsmarkt, mobiliteit, 
recreatie, Sporthuis Abcoude, Be-
stemmingsplan Plassengebied, 
grondexploitaties De Maricken 
en de Stationslocatie, fi nanciën, 
hr en ict.
Kiki Hagen: Integraal jongerenbe-
leid, onderwijs, jeugdzorg, duur-
zaamheid, milieu, groen, openba-
re ruimte en dienstverlening
Marja Becker: Integraal ouderen-
beleid, zorg, kunst en cultuur, cul-
tuurhistorie, natuur en afval.

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen – Er mogen dan in de Rondeveense raad niet echt 
veel vrouwen zitten, in het nieuwe college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Ronde Venen is de meerderheid 
vrouw. Het college bestaat uit: Maarten Divendal, burgemees-
ter, wethouder Rein Kroon (CDA) tevens eerste locoburgemees-
ter, Alberta Schuurs-Jensema (VVD), tweede locoburgemeester, 
Kiki Hagen (D66), derde locoburgemeester en Marja Becker (seni-
orenpartij De Ronde Venen), vierde locoburgemeester.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
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Gevraagd:
• Loodgieter

• Service monteur
Wij bieden jou een 

gezellige werkkring en een 
marktconform salaris.

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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 Mijdrecht: Omg. Midrethstraat, Rietgans (300 kranten)

Ook het Burgemeester Haitsmaplein krijgt een ander aanzien

Groen licht voor uitbreiding 
supermarkt Boni
Mijdrecht - Sinds december vo-
rig jaar heeft de verdere bouw 
en renovatie van winkelcen-
trum De Lindeboom stil gele-
gen. Daarbij ging het voorname-
lijk over de uitbreiding van su-
permarkt Boni waarvoor een 
(groot) deel van het Kerkplein bij 
de Janskerk moest worden opge-
off erd. Dat zinde een aantal le-

den van de kerkgemeente PKN 
niet en tekende daarvoor bij het 
kerkbestuur bezwaar aan. Te-
vens dat in hun ogen de vierkan-
te meter grondprijs voor de ver-
koop van een deel van het Kerk-
plein in hun ogen te laag was. In-
middels echter zijn de partijen – 
kerkbestuur, Hoorne Vastgoed en 
de gemeente De Ronde Venen - 

die betrokken zijn bij de verbou-
wing van het winkelcentrum met 
Boni als struikelpunt, er inmid-
dels wel uit. Er is overeenstem-
ming bereikt om vervolg aan het 
project te geven dat verder moet 
worden uitgewerkt. Daarbij die-
nen de bouwtekeningen echter 
wel enigszins aangepast te wor-
den. De leden van de kerkge-

meente zullen er in mee moeten 
gaan, zij het schoorvoetend. Maar 
er wordt wel tegemoet gekomen 
aan een aantal van hun wensen 
en bezwaren. Of de hoogte van 
grondprijs daarbij ook ter sprake 
is gekomen is dezerzijds niet be-
kend. Wel dat de overeenstem-
ming de nodige tijd en moeite 
heeft gekost. Hoorne en kerkbe-
stuur hebben op 19 en 20 april jl. 
de intentieovereenkomst tussen 
partijen ondertekend. Maandag 
23 april heeft demissionair wet-
houder David Moolenburgh na-
mens de gemeente zijn handte-
kening gezet. Punt van aandacht 

is nog dat de PKN Mijdrecht voor 
de nu voorliggende plannen ken-
nelijk nog goedkeuring moeten 
hebben van de landelijke kerk. 
Het zou raar zijn als dat nog roet 
in het eten zou kunnen gooien.

Compensatie
Uiteindelijk is er dus overeen-
stemming bereikt in de vorm van 
een compromis: aan de zijde van 
de kerk wordt de uitbreiding van 
de Boni 2 meter minder diep. Er 
blijft dus een iets groter Kerkplein 
over.

Vervolg elders in deze krant.

College beantwoord vragen PvdA/GroenLinks
College De Ronde Venen 
voor plannen bij Fort 
Uithoorn bij Amstelhoek
Amstelhoek - De fractie van de 
PvdA/GroenLinks heeft schrifte-
lijk vragen gesteld over de ont-
wikkeling van het Fort bij Uit-
hoorn in de Amstelhoek. Deze 
plannen zijn 5 februari i jl. gepre-
senteerd en onze redactie heeft 
daar reeds uitgebreid over gepu-
bliceerd. 
Het college van Burgemeester en 
Wethouders hebben op deze vra-
gen het volgende geantwoord: 
“Deze plannen en werkzaamhe-
den op het terrein ( onder meer 
het kappen van bommen)heb-
ben reacties opgeleverd uit de 
omgeving. Uit de inleiding van 
deze vragen blijkt dat de onrust 

is ontstaan over de schaal van de 
plannen, de aanwezigheid van 
de gemeente bij de presentatie 
van de plannen, de werkzaamhe-
den op en rond het Fort, die vol-
gens de omwonenden tot vernie-
tiging van natuur hebben geleid 
en uitlatingen van de onderne-
mers (pachters) van het Fort. De 
omwonenden hebben geen ver-
trouwen in een transparant pro-
ces. Naast deze raadsvragen zijn 
er in de afgelopen periode diver-
se krantenartikelen gepubliceerd 
over deze plannen”, aldus het col-
lege.

Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht - A.s. vrijdag Konings-
dag, is er een speciale knikker ac-
tie bij de Boni Supermarkt. Op de-
ze dag krijgen kinderen die mee 
komen boodschappen doen een 
leuke knikkerzak helemaal vol 

met prachtige knikkers cadeau, 
bij een besteding van minimaal 
10 euro! De Boni is Koningsdag 
de hele dag open van 8.00-18.00 
uur maar... bij deze speciale actie 
geldt wel op=op!

Koningsdag knikkeractie

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - Zaterdag 28 april is 
weer de verzamelaarsmarkt in 
‘Oude Parochiehuis, Bozenho-
ven 152 te Mijdrecht. Van 9.30 
tot 13.00 kunt u er terecht. Er 
zijn weer onze stuiverboeken 

met postzegels, munten, ansicht-
kaarten en winkelwagenmunt-
jes. De toegang is gratis, voor in-
lichtingen kunt u bellen tel. 0297-
289322 of kijken op de site www.
verzamelaarsrondevenen.nl



Regio - Op zondag 6  en 13 mei is 
er een lente speurtocht, onder lei-
ding van een natuurgids (Kikker 
Kwak). Deze excursie is een onder-
deel van een van de activiteiten 
van het IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn. Het is een natuurbeleving, 
van peuters van 2 tot en met 6 jaar 
in het prachtige natuurgebied “De 
Groene Jonker “ te Zevenhoven. 
Op deze manier kunnen de kinde-
ren met hun ouders of verzorgers 
op kindvriendelijk en speelse ma-
nier kennis maken met dit unieke 
natuurgebied! De beleving duurt 
van 10.30 uur tot ongeveer 11.30 
uur. Kosten: €3,- per kind. In deze 
tijd zijn er veel weide en moerasvo-
geltjes in de grote plas, de rietkra-
gen en de natte graslanden. Maar 
er is nog veel meer te zien in het 
voorjaar. De paden kunnen dras-

sig zijn, dus draag dichte schoenen 
of laarzen. Zie voor meer informa-
tie zie op www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde venen-uithoorn. Graag bei-
de activiteiten aanmelden bij Ellen 

Aarsman, tel.: 0297-288106 of per 
mail: r.aarsman@telfort.nl Vertrek 
en verzamelpunt is parkeerplaats 
“De Roerdomp”. Hoge Dijk 6 te Ze-
venhoven.

02 18 april 2018

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

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.800

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

endracht en o and 
vieren de zonovergoten 
Koningsspelen
Mijdrecht - Strakblauwe lucht, 
heerlijke temperatuur en dansen-
de, vrolijke kinderen, dé ingredi-
enten voor een stralend feest. Het 
toegestroomde publiek zag hoe 
de directeuren het feest open-
den en hoe enthousiast ‘Fitlala’ 
werd gedanst. Daarna begon het 
feest pas echt: sporten ‘op maat’: 
elk leerjaar ging onderweg naar 
een eigen workshop in dansen, 
taekwondo, tennis, zwemmen 

en bowlen. Sommige activitei-
ten waren in het scholencomplex 
te beoefenen, andere activiteiten 
vergden een stukje wandelen of 
een ritje op de fiets. Alles steeds 
omringd door lieve ouders die 
een handje toestaken in de be-
geleiding en verzorging. De leer-
lingen en leerkrachten van Een-
dracht en Hofland kijken terug op 
een zeer geslaagde Koningsspe-
len 2018!

WIK huldigt Yvonne Valentijn voor
25 jaar lidmaatschap
De Ronde Venen - Toneelvereni-
ging WIK speelde 20 en 21 april de 
klucht “Dolle Beestenboel”. 
In de dierentuin wordt er door 
klusjesman Gerrit (Joop Ken-
trop) hard gewerkt aan het nieu-
we onderkomen voor de apen. Er 
wordt alles aan gedaan om het 
een feestelijke opening te laten 
zijn. Directrice van Doorn (Hen-
ny Breewel) wil de openingshan-
deling door de koning laten ver-

richten, maar dan moet alles eerst 
gekeurd worden door een in-
specteur (Anita Breij). Secretares-
se Linda (Yvonne Valentijn) is er 
maar druk mee, wat kassiere Ru-
dy (Monique Kraan) heel irritant 
vindt. Dierenarts Heutma (Gine-
ke van Diemen) en dierenverzorg-
ster Carin (Wilma Kraan) probe-
ren samen, met een verdovings-
geweer, de apen over te plaatsen 
naar hun nieuwe verblijf. Een hi-

larische klucht van Henk Roede 
met absurde situaties, veel grap-
pen en veel loslopende dieren. De 
regie was in handen van Nico van 
Leeuwen, souffleur was Vincent 
Versteeg en Esther Post en Joyce 
Haak verzorgden de grime. Na af-
loop van de voorstelling is Yvon-
ne Valentijn gehuldigd voor 25 
jaar lidmaatschap als toneelspeel-
ster en later ook nog secretaresse 
van toneelvereniging WIK.

AmstelProms zoekt koperblazers 
en laat Uithoorn lekker eten
Uithoorn - Dit jaar heeft Ferdi-
nand Beuse van AmstelProms een 
geweldige opening in gedachten 
voor het concert op 14 juli op de 
kade in Uithoorn met veel ko-
perblazers. “Ik heb een prachti-
ge AmstelProms openingshymne 
geschreven die zich uitstekend 
leent om te worden gespeeld 
door veel koperblazers. Mochten 
er dus mensen zijn die trompet 
spelen, trombone of hoorn, stuur 
dan een email naar info@amstel-
proms.nl. We gaan repeteren op 
8 mei en dan uitvoeren op 14 juli, 
als opening van het concert. Het 
wordt echt prachtig!”, aldus een 
enthousiaste Ferdinand.

Horeca invulling AmstelProms
De afgelopen week heeft de or-
ganisatie van AmstelProms het 
culinaire deel van het muzika-
le evenement ingevuld met en-
kele klinkende namen uit de Uit-
hoornse Horeca. Het Amstel-
Proms programma op 14 juli aan-
staande begint al om 16.00 uur. 
We verwachten mooi weer en 
dan kunnen de mensen uit Uit-
hoorn en de regio genieten van 
een hapje en drankje op de kade 
bij de evenementensteiger, waar-
bij we ook voor een muzikale aan-
kleding zorgen. Iedereen kan ge-
zellig op de kade komen kijken 

en luisteren en alvast in de juiste 
stemming komen voor het grote 
concert van die avond.

VIP diner
Vanaf 18.00 uur worden de men-
sen ontvangen die een VIP diner 
hebben besteld. Dat wordt een 
prachtige rode loper ontvangst 
voor alle gasten. De gastvouwen 
van Best Hostess begeleiden de 
mensen dan naar hun VIP tafel di-
rect aan het podium, waar ze een 
heerlijke 4 gangen diner voor-
geschoteld krijgen door restau-
rant Geniet aan de Amstel. Wen-
dy Hoeve en Anouk Hoogstraten 
van Best Hostess en mede organi-
satoren van AmstelProms vertel-
len: “Wij zien de VIP tafels als een 
ideaal middel voor lokale bedrij-
ven om met 6 mensen een ener-
verende muzikale avond te bele-
ven, voorafgegaan door een fan-
tastisch diner. We hebben ge-
sproken met Ron Brussel en Peter 
van Reenen van restaurant Ge-
niet aan de Amstel en zij hadden 
een geweldig idee over de invul-
ling van het diner. We doen dus 
graag zaken met ze tijdens Am-
stelProms 2018.”

Heerlijke gerechten
Naast de invulling van het VIP di-
ner zijn nog 3 andere lokale Ho-

reca ondernemingen actief op 
AmstelProms met eettentjes die 
voorafgaand, tijdens en na het 
AmstelProms concert aan het 
luisterende publiek heerlijke ge-
rechten aanbieden. De Viskeuken 
gaat laten zien en proeven wel-
ke geweldig hoge eisen ze stel-
len aan de kwaliteit van hun vis-
producten, voor de liefhebbers 
van Spaanse gerechten zal Ro-
di Schuurman van De Spaanse 
Schuur aanwezig zijn tijdens Am-
stelProms 2018 en Restaurant La 
Nuova Riva zorgt voor de Italiaan-
se invloed tijdens AmstelProms. 
Gastheer Salvatore Margheri-
ti en chef Michele Nuccio berei-
den specialiteiten uit de authen-
tieke Italiaanse keuken. De Am-
stelProms bezoekers kunnen hun 
vingers aflikken bij al dit lekkers.

Culinaire namen
“Wij zijn erg blij met deze 4 cu-
linaire namen tijdens Amstel-
Proms. Onze bezoekers kunnen 
op die manier genieten van lo-
kale horeca, lokale muzikanten 
en lokale zangers en zangeres-
sen. Dat is waar het allemaal om 
te doen was toen we hiermee be-
gonnen: de talenten in en rond-
om Uithoorn een kans geven 
zich aan het grote publiek te to-
nen.” Aldus Marco Lesmeister van 

AmstelProms. AmstelProms 2018 
vindt plaats vanaf 16.00 uur op 
de Wilhelminakade in Uithoorn 
op zaterdag 14 juli aanstaande. 
Meer informatie vind je op www.
amstelproms.nl.
Mocht je zelf mee willen zin-
gen in het koor of als solist van 
een popnummer of een opera-
werk, stuur dan een email naar  
info@amstelproms.nl.

Lente speurtocht met Kikker Kwak
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Het zomerde in april
April heeft wat de temperatuur be-
treft een bijna unieke prestatie ge-
leverd. Op de 19e werd in Mijdrecht 
een hoogste temperatuur geme-
ten van 29,2 graden. Sinds 1983  is 
het hier in april  slechts drie keer 
warmer geweest. Maar de zomer-
se waarden van ruim 25 graden op 
18 en 20 april mochten er ook zijn. 
Zeker als je bedenkt dat deze waar-
den 10 à 15 graden boven de nor-
malen liggen. Het droge, zonnige en 
uitzonderlijk warme weer van vori-
ge week hadden we te danken aan 
sterke hogedrukgebieden ten oos-
ten en zuidoosten van ons land. In-
middels vallen er in onze regio al 
weer vijf nieuwe warmte dagrecords 
te noteren. April brengt ons vaak uit-
eenlopend weer. Van de drie lente-
maanden vertoont april, de gras-
maand, het meest wispelturige ge-
drag. Het weerbeeld kan doorgaans 
deze maand erg snel veranderen. 
In april kan het regelmatig gebeu-
ren dat het weer in een mum van 
tijd omslaat van winter naar zomer 
of omgekeerd. Daar zijn legio voor-
beelden van. Op 21 april 1968 werd 
het in Zuid-Limburg tropisch warm 
met 32 graden . Tien jaar later viel 
er op 11 en 12 april in ons land een 
dik pak  sneeuw van plaatselijk zelfs 
20 cm. En wat te denken van de -7,2 
graden op 29 april 1976 in Deelen. 
In Eelde vroor het die aprilmaand 
in de weerhut in elf nachten, tegen 
vijf normaal. Vlak boven de grond 
vriest het echter veel vaker en veel 
harder. In een doorsnee aprilmaand 
hebben we op tien tot vijftien  da-
gen grondvorst. In mei is er op nor-
male waarnemingshoogte van an-
derhalve meter in Mijdrecht  geen 
vorst  meer voorgekomen sinds met 
metingen hier, 36 jaar geleden, is be-
gonnen. In de  ijskoude nacht van 
12 april 1986  werden op de Velu-
we grasminima van wel 13 graden 
onder nul gemeten. Hoe later in het 
seizoen, hoe schadelijker grondvorst 
kan zijn; vooral voor fruittelers is het 
voorjaar een zorglijke tijd.  Een late  
koude nacht kan fataal zijn, evenals 
een hagelbui.  Ikzelf heb dit meerde-
re keren meegemaakt op het fruit-
teeltbedrijf van mijn vader. Vandaar 
dat hij steevast naar de weerpraat-
jes  van het K.N.M.I luisterde. Voor-
al de Mededelingen  voor Land- en 
Tuinbouw met het weeroverzicht, ie-
dere werkdag om 12.26 uur, hadden 
zijn aandacht. En ik luisterde mee. 
Zo begon min of meer mijn weer-
hobby, die met de jaren steeds ver-
der zou uitgroeien.   Door die enor-
me temperatuurverschillen wijken 
de cijfers van de maand zelf ook 
nog wel eens �ink af van de gemid-
delden. In 1986 had onze regio een 
bar koude aprilmaand met over-
dag een gemiddelde temperatuur 
van slechts 11, 3 graden. Normaal 
is 14 graden. Het kwam vijf keer tot 
nachtvorst. Een dergelijke kou speelt 
zich in de regel af als met grote hard-
nekkigheid in het zeegebied ten 
westen van Ierland een hogedruk-
gebied zich nestelt. Tegenhanger 
van dit hoog is dan een lagedrukge-
bied boven Scandinavië. Tussen bei-
de druksystemen staat een noorde-
lijke of noordwestelijke stroming 
die voortdurend Poollucht aanvoert 
met daarin buien met kans op hagel 
en natte sneeuw. Een zomerse april 
mogen we verwachten bij een ho-
gedruk blokkade, dat wil zeggen als 

ten noorden en oosten van ons land 
hogedruk heerst. We doelen dan op 
Scandinavië en Midden- en Oost-Eu-
ropa. Aan de rand van het Europese 
continent lopen depressies zich stuk 
op tegenwerkende hogedruk. Soms 
zijn ze nog net in staat wat regen los 
te laten. Ligt er een laag boven het 
Iberische Schiereiland of Noord-Afri-
ka, dan bestaat de mogelijkheid dat 
met zuidelijke bovenwinden Sahara-
stof  onze richting opkomt. Als zo’n 
oostelijke tot zuidelijke luchtstro-
ming lang genoeg duurt, kan het 
uitlopen op een bijzondere warme 
aprilmaand, zoals o.a. in 2007 met 
een gemiddelde maximum tempe-
ratuur van 20,7 graden.  Die maand  
telde  Mijdrecht zeven zomerse da-
gen van 25 graden en meer, waar-
van er twee tropisch waren van 30 
graden en meer. Bij zulke tempera-
turen  begint de natuur volop te le-
ven. De ontplooiing van het beu-
kenblad geeft in enkele dagen een 
complete verandering  van de sfeer 
in het bos. Een totale ommezwaai 
van dor en kaal naar fris groen. Bij-
zonder fraai gaat het er aan toe bij 
de bladontwikkeling van de kas-
tanje. Ook de eiken lopen uit, maar 
echt in blad komen ze nog niet, dit 
gebeurt pas in mei. De weiden wor-
den weer groen en de gele paarden-
bloemen steken daar prachtig bij af. 
En overal het geel van het speen-
kruid. Maar ook dan is het  vorstge-
vaar nog niet geweken. Het is zelfs 
groter geworden, omdat bloesems 
en gewassen verder zijn gevorderd. 
Een tiental voorbeelden laat zien 
hoe wisselend het weerbeeld is ge-
weest eind april in Mijdrecht: 1) 27 
april 1983: langdurige regen (22 
mm), temperatuur overdag 8 à 10 
graden; 2) 25-30  april 1985: buien 
met regen, hagel en natte sneeuw 
(bijna 10 mm), temperatuur onder 
10 graden; 3) 27-30 april 1989: in al-
le vier nachten grondvorst en in de 
weerhut minima tussen 0,0 en 1,8 
graden; 4) 28-30 april 1993: een bij-
na tropische Koninginnedag met                                                                                                                                              
de volgende  maxima: 27,9 graden 
28,1 en 29,5 graden; 5) 24 april 1995: 
zomers warm met overdag 26,4 gra-
den, drie dagen later een krachtige 
noordenwind  en kil met nog geen 
14 graden; 6) 28 april 2000: een bijna 
zomerse temperatuur van 24,3 gra-
den, de volgende dag tien graden 
lager met Noordzeemist en (mot)re-
gen; 7) 29 april 2010: zomers warm 
met 27,1 graden, de volgende dag 
een temperatuurdaling naar 15 gra-
den, tijdelijk ging het kwik zelfs te-
rug naar 10,3 graden; 8) 28-30 april 
2012: op 28 april koud en nat, geen 
hoger maximum dan 10,8 graden 
en 10 mm regen, maar zonovergo-
ten lenteweer  met 24,8 graden op 
30 april; 9) 25 april 2013:  lenteweer 
met 22,1 graden als maximum, de 
volgende dag weer een afknapper, 
het kwik bleef net onder de tien gra-
den steken en vrij langdurige regen 
(5 mm); 10)  23-30 april 2016:  kou-
de periode met middagtempera-
turen tussen 8 en 12 graden en ‘s 
nachts enkele graden boven nul, 
vrijwel dagelijks buien met regen 
en hagel en op de koudste dag, de 
26e, met sneeuw en uiteindelijk een  
neerslagsom van 30 mm. Het weer-
beeld kan dus snel veranderen. Ook 
de volksweerkunde spreekt wat dat 
betreft boekdelen. Een gezegde 
luidt: “Verschaft  april mooie dagen, 
dan pleegt mei de last te dragen”.                                                                                                                                         WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut 
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde 
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 
0297-563183

Als er in de vogelwereld een 
Rijdende Rechter zou bestaan 
(of een Vliegende) zou die de 
handen vol hebben aan erf-
grensgeschillen van rood-
borstjes. Je verwacht het mis-
schien niet, maar achter dat  
schattige vogeltje met die 
grote donkere ogen en dat pa-
relende, ietwat weifelend ge-
zongen liedje verschuilt zich 
een vastberaden individualist. 
De meeste vogels verdedigen 
alleen in de broedtijd een ter-
ritorium, maar het roodborst-
je eist het hele jaar een eigen 
erf, niet alleen het mannetje, 
ook het vrouwtje claimt een 
gebiedje voor zichzelf. Dat 
doen lang niet alle vogelvrou-
wen. Zingen doet mevrouw 
ook, meestal doet bij vogels 
alleen meneer dat, maar ook 
zij moet immers haar gren-
zen aangeven. Bij gebrek aan 
kadaster zetten vogels ande-
re middelen in en zingen is 
daar één van. Met dat in onze 
oren aarzelend klinkende lied-
je zeggen roodborstjes in fei-
te ‘fl ikker op! Hier zit ik! Dit is 
van mij! Optiefen!!!’ Als een ri-
vaal zich daar niets van aan-
trekt, zetten ze dreigend hun 
rode borst op, intussen een 
heftig tikkend geluid voort-
brengend. Nog steeds niet 
onder de indruk? Ten aanval! 
Waar andere vogelsoorten 
doorgaans genoeg hebben 
aan achtervolgingen en wat 
gesnavel over en weer, ont-
aardt het  bij het roodborstje 
relatief vaak in zwaar geweld. 
Uitgerukte veren, stuk gepik-
te ogen, doorboorde sche-
dels, dat werk. Jonge rood-
borstjes zijn de eerste maan-
den kleurloos, want een ro-
de borst zou wel eens als ro-
de lap op hun ouders kunnen 
werken. Maar voor de voort-
planting moeten roodborst-
jes toch echt een territorium 
delen. Mevrouw bouwt een 

nest, meneer mag doen alsof 
hij meehelpt, zolang hij maar 
uit de buurt blijft. Pas als het 
nest klaar is palmt zij hem in 
met lieve geluidjes. Paren ge-
beurt niet overenthousiast, 
zoals je misschien bij zo’n 
temperamentvol vogeltje zou 
verwachten, dat doen ze een 
beetje tussen de bedrijven 
door.  Samen verzorgen ze de  
jongen en zodra die zijn uitge-
vlogen valt hun huwelijk uit-
een, tot ze het volgende voor-
jaar weer op dezelfde plek af-
spreken. Alhier overwinteren-
de roodborstjes krijgen gezel-
schap van soortgenoten uit 
koudere streken en ja, die wil-
len ook een territorium, man-
netjes én vrouwtjes. Dus op-
nieuw  zingen, tikken, borst 
opzetten en geweld. Het ter-
ritorium is de roodborst-op-
lossing om hun hoofdvoedsel 
-insecten, spinnetjes en an-
der klein grut –  veilig te stel-
len, voedsel dat  in de win-
ter bovendien  steeds schaar-
ser wordt. Terwijl de mees-
te zangvogels ’s winters hun 
snavel houden, zingen rood-
borstjes jaarrond, niet omdat 
ze zo vrolijk zijn, maar omdat 
een roodborstje zonder terri-
torium zich een boer(in) voelt 
zonder land. Optiefen dus! 

Jaap Kranenborg

‘Optiefen!!!’

Zaterdag 28 april open huis en offi ciële opening

Nieuw: schoonheidssalon
Skin Passion Mijdrecht
Mijdrecht - De Ronde Venen is 
een nieuwe maar ook bijzonde-
re schoonheidssalon rijker met 
als naam Skin Passion Mijdrecht. 
De salon biedt primeurs op het 
gebied van huidverbetering en 
verjonging. Het bijzondere is dat 
met een unieke behandeling het 
natuurlijke huidverouderingspro-
ces wordt afgeremd (Anti-Aging). 
Het gaat hierbij om een beau-
tyconcept van het merk Deyni-
que in combinatie met de toe-
passing van een nieuwe vorm 
van lichttechnologie van Beau-
ty Angel: Energizing Light Tech-
nology (ELT). Deze lichttechniek 
voor cosmetische toepassingen 
is kortgeleden als een wereld-
primeur geïntroduceerd. Skin 
Passion in Mijdrecht is de eer-
ste schoonheidssalon in de re-
gio die het gaat toepassen. Het 
is geschikt voor elk huidtype. De 
Beauty Angel is een lichtinstru-
ment waarvan het gebruik zich 
uitstekend laat combineren met 
andere huid- en schoonheidsbe-
handelingen en is op die manier 
en ideale aanvulling op de huid-
verzorging. Het licht is boven-
dien een ontspannende wellness 
beleving voor degene die de be-
handeling ondergaat. Een an-
dere vorm van een innovatieve 
lichtbehandeling die Skin Passi-
on aanbiedt is die waarmee LED-
lichtmaskers worden gebruikt. 
Het doel van alle behandelingen 
is huidverjonging en verbetering 
met als resultaat er jonger uit te 
zien, ook op de langere termijn. 
Daarbij zij aangetekend dat men 
thuis met de bijbehorende pro-
ducten de huid zelf ook onder-
houdt. Deynique heeft dit on-
dergebracht in een ‘synergie pro-
gramma’ waaraan het sap van de 
aloë vera ten grondslag ligt.

Offi  ciële opening
Saloneigenaresse Carolien Uit-
tenboogaard kan u er met een 
heldere uitleg alles over vertel-
len. Carolien is geen onbeken-
de in het Mijdrechtse. Eerder was 
(en is) zij actief in de horeca waar 
zij samen met haar echtgenoot 
Dick het Paradijs aan het Hof-
land exploiteert, de locatie voor 

bijeenkomsten, feesten en par-
tijen. Wat weinig mensen echter 
weten is dat Carolien sinds jaren 
ook een gediplomeerd schoon-
heidsspecialiste is en ooit in een 
schoonheidssalon heeft gewerkt! 
Ze heeft er nooit mee te koop ge-
lopen omdat een betaalbare en 
goed ingerichte schoonheids-
salon tot voor kort onbereik-
baar bleek. Zij kreeg echter de 
kans om aan de Dorpsstraat 60 in 
Mijdrecht in het ‘House of Beauty’ 
op de bovenverdieping een ruim-
te in te richten, voorzien van de 
modernste apparatuur en cosme-
tische merkproducten, om haar 
activiteiten als huidverzorging en 
-verbetering te gaan uitoefenen. 
Waar zij in het weekend het ‘Para-
dijs’ met haar man draait, vervult 
Skin Passion op werkdagen haar 
passie als schoonheidsspecialis-
te. Met nog nauwelijks enige re-
clame op wat folders na, toonde 
zij tijdens een ‘try out’ op 16 april 
jl. aan belangstellenden wat Skin 
Passion zoal te bieden heeft op 
het gebied van Anti-Aging. Dat 
bleek onverwacht een dermate 
succes te zijn dat zij het besluit 
nam om op zaterdag 28 april de 
salon met een feestelijk tintje of-
fi cieel te openen en er tevens een 
‘open dag ‘ aan vast te knopen. 
Iedere vrouw maar ook man die 
belangstelling heeft, is daar van 
10.00 tot 17.00 uur van harte wel-
kom om geheel vrijblijvend ken-
nis te maken met het allernieuw-
ste op het gebied van Anti-Aging.

Beauty Angel
“De naam Beauty Angel – zo heet 
het lichtapparaat - heb ik ge-
koppeld aan het ‘Paradijs’. Dat is 
stom toeval, maar wel heel bij-
zonder en zo ervaar ik dat ook,” 
vertelt Carolien. “Daarin volg ik 
mijn hart net zoals we dat eer-
der met het ‘Paradijs’ hebben ge-
daan. Het is echter altijd mijn 
ding en passie geweest alles wat 
met schoonheid, verzorging en 
make up te maken heeft. Ik mag 
er mensen ‘mooi’ mee maken. 
Die kans wordt mij nu geboden. 
Ik werk vooral voor huidverbete-
ring en Anti-Aging met produc-
ten voor thuisverzorging en op 

de persoon afgestemde behan-
delingen voor de mooiste resul-
taten. Toepassing van het appa-
raat naast het gebruik van Deyni-
que cosmetische producten zorgt 
voor prachtige en verrassende re-
sultaten op het gebied van Anti-
Aging. De producten van Deyni-
que zijn op een natuurlijke basis 
en al meer dan 35 jaar een begrip 
in de wereld van de cosmetica. Na 
een intakegesprek en een huid-
onderzoek wordt bekeken of de 
wensen van de klant daarop aan-
sluiten waarna in overleg de spe-
cifi eke behandelingen worden 
bepaald. Voor elk huidprobleem 
is er een passende oplossing. Dat 
is een traject wat bestaat uit een 
doelgericht behandelprogram-
ma. Het is voor iedereen anders 
maar wel doeltreff end. Deynique 
heeft als slogan dat wie elke dag 
slechts vijf à zes minuten extra in 
zijn of haar uiterlijk investeert, dit 
door de natuur wordt beloond 
met een jeugdig en fris aanzien,” 

aldus Carolien die in haar ge-
sprekken duidelijk laat doorsche-
meren dat ze verstand van za-
ken heeft. “Met de producten en 
de apparatuur waarmee ik werk 
en de behandelingen die ik geef, 
wordt het ouderdomsproces van 
de huid vertraagd. De Beauty An-
gel biedt een nieuwe lichttechno-
logie die de wens voor een zach-
te en natuurlijke huidverjonging 
vervult. Het is een perfecte aan-
vulling op de beautybehande-
ling; de rimpeltjes worden gere-
duceerd en de huid wordt zicht-
baar strakker, kortom het totale 
huidbeeld verbetert. De behan-
deling geeft ook mooie resulta-
ten bij ouderdoms- en pigment-
vlekken, acné, verkleuringen in 
de huid, couperose, littekens en 
dergelijke. Er is grote kans dat de 
zorgverzekeraar bij deze laatst-
genoemden de behandeling 
grotendeels vergoed,” laat Caro-
lien tot slot weten. Meer infor-
matie kunt u op de openingsdag 
van haar krijgen of na het ma-
ken van een afspraak. Gratis de 
Beauty Angel testen kan ook tij-
dens de openingsdag. Nadere in-
formatie: tel.: 06-20565331. Meer 
weten over de producten en de 
lichttherapie? Zie hiervoor www.
deynique.nl en www.beauty-an-
gel.nl. Skin Passion is ook bereik-
baar via Facebook (skinpassion-
mijdrecht). Website is in de maak.

Breewel Logistiek B.V. 
helpt jongerenbus
De Ronde Venen - Het jonge-
renwerk De Ronde Venen ge-
bruikt de omgebouwde SRV-
wagen inmiddels al een aantal 
jaren als jongerenbus. 
Deze kan op verzoek van jonge-
ren ingezet worden op locatie 
als hangplek, voor activiteiten 
of als ruimte om te overleggen.
Tevens wordt de jongerenbus 
gebruikt voor de voorlichting 
van het jongerenwerk op eve-
nementen in De Ronde Venen, 
zoals Vogelvrij, jaarmarkten en 
feestweken. Door dit intensie-
ve gebruik, van de inmiddels re-

delijk verouderde jongerenbus, 
was reparatie een hoge priori-
teit om de veiligheid van het rij-
den in de jongerenbus te kun-
nen garanderen.
Hiervoor is het jongerenwerk al 
eerder naar Breewel Logistiek 
B.V. gegaan, die toen en ook nu 
weer de jongerenbus helemaal 
kosteloos heeft nagekeken en 
gerepareerd. 

Het jongerenwerk en de jon-
geren in De Ronde Venen wil-
len Breewel hartelijk bedanken 
voor hun geweldige service! 





Vervolg van de voorpagina

Vraag: Wat vindt het college van de 
plannen zoals deze nu zijn gepre-
senteerd? Zijn deze wat u betreft 
passend? Zo ja, waarom dan wel? 
Zo nee, waarom niet?
College: “Ons college heeft een 
positieve grondhouding ten op-
zichte van de plannen voor het 
Fort bij Uithoorn. Wij zijn name-
lijk van mening dat de huidige 
plannen passen binnen het door 
de raad vastgestelde Ruimtelij-
ke Ontwikkelingskader voor de 
forten binnen onze gemeenten. 
Wij vinden het echter essentieel 

om de reacties uit de omgeving 
te betrekken bij onze besluitvor-
ming. Ook is belangrijk het nader 
onderzoek naar de gevolgen van 
de plannen voor de natuurwaar-
den op het fort. De plannen voor 
het fort passen slechts gedeelte-
lijk in het huidige bestemmings-
plan. Gebruik als evenementen-
terrein en voor educatieve doel-
einden is nu al toegestaan. Het 
toevoegen van andere functies 
zoals hotelaccommodatie mag 
nu niet. Voor deze plannen wordt 
een bestemmingsplan procedu-
re doorlopen, waarmee een zorg-
vuldig proces is gegarandeerd en 

06 25 april 2018

Veel reacties op artikel 
Pauw bedrijven
De Ronde Venen - De afgelo-
pen weken heeft de redactie van 
De Nieuwe Meerbode veel reac-
ties ontvangen rond het artikel 
over Pauw bedrijven. De reacties 
kwamen van inwoners, raadsle-
den maar ook van de wethouder. 
De ( nu oud) wethouder was/ is 
boos en heeft het over ‘flagrante 
onwaarheden’. Hij eiste zelfs een 
‘vooraf door hem geautoriseerde 
rectificatie, te publiceren op de 
voorpagina van De Nieuwe Meer-
bode van komende week’. Hier-
op hebben wij hem gevraagd aan 
te geven wat dan niet juist was 
in het artikel. Wij ontvingen per 
mail, een uitgebreide brief van 
hem met veel punten waar hij 
het niet mee eens was. Deze brief 
hadden wij voor hem, onder zijn 
naam in zijn geheel willen plaat-
sen, maar dat wilde hij niet.. Wij 
hebben dus maar, per mail, op al 

zijn stellingen geantwoord, met 
daarin feitelijke onderbouwing, 
onder andere gebaseerd op zijn 
eigen Inrichtingsplan (te vinden 
op www.toekomst-grsw.nl). en 
stelde hem nogmaals voor het 
geheel als zijn reactie te plaatsen. 
Helaas ook dat viel niet goed bij 
de oud-wethouder. Er werd drei-
gende taal gesproken met ter-
men als dwangsommen, maar 
uiteindelijk zou de wethouder 
een interview geven. Wij stuurde 
hem ruim van te voren, per mail 
de vragen en zelfs alvast de in-
tro van ons. In het weekend zou-
den we zijn antwoorden binnen 
krijgen. Op maandag niets bin-
nen, even WhatsApp eruit waar 
het bleef,: “Wordt nu niks, Zal ook 
niets worden gezien de intro, wat 
niet de afspraak was”, aldus het 
antwoord van de oud-wethou-
der.Jammer, maar iets rectifice-

De Ronde Venen - Ieder mens 
heeft talenten maar zo heb-
ben we ook onze beperkin-
gen. Vaak is er goed te leven 
met die eenvoudige beper-
king en heb je er zelf nauwe-
lijks last van. Het wordt verve-
lender als je een dermate li-
chamelijke, visuele, verstande-
lijke, geestelijke of andere be-
perking hebt die je belemme-
ren in het dagelijks leven. Voor 
kinderen is dat vaak nog las-
tiger als je niet alles vanzelf-
sprekend kan doen zoals alle 
andere kinderen om je heen. 
Je voelt je dan al snel minder 
en valt dan al snel buiten het 
sociale gebeuren.

Dit was het thema van de Idee-
en werkplaats die op 17 april 
in de Bibliotheek in Mijdrecht 
gehouden werd. De vraag die 
aan de aanwezige voorgelegd 
werd was : “Hoe kunnen kinde-
ren met een beperking mee-
doen in de samenleving?”

Het werd een zinnige en leer-
zame avond. Waar de aanwe-
zige vanuit diverse invalshoe-
ken met elkaar zochten naar 
oplossingen om kinderen met 
een beperking meer te betrek-
ken en niet uit te sluiten. Vaak 
niet eenvoudig. Zo is het al 
moeilijk door bijvoorbeeld de 
privacywetgeving om doelge-
richt deze groep te benade-
ren waardoor er bijvoorbeeld 
wel een aanbod is maar men 
de doelgroep niet goed weet 
te vinden. Voetbalclub Argon 
gaf bijvoorbeeld aan dat het 
G-team wat al 25 jaar bestaat 
door een leden tekort waar-
schijnlijk moet gaan stoppen. 
Dat is toch jammer! Maar nog 
vaker komt het voor dat een 
kind met een beperking een 
activiteit wil gaan doen en er 
dan de mogelijkheid niet ge-
boden kan worden. De (sport)
verenigingen hebben de mid-
delen niet of zijn er niet op in-
gericht. De wil is er vaak wel 
maar de mogelijkheden zijn er 
niet. Denk aan iets simpels als 
een speciale rolstoel om kin-
deren te laten rolstoeltennis-
sen. 
Ook kwam aan de orde of de 
gemeente hier een verant-
woordelijkheid in heeft om dit 
te faciliteren of dat juist de ou-
ders zelf verantwoordelijk zijn 
om dingen te organiseren en/

of aan te schaffen. Geen mak-
kelijke vraag en het antwoord 
is ook niet eenduidig. 

Wij van het Inwonerscollectief 
concludeerden ook nog dat 
de inwoners vaak niet weten 
wat er allemaal al voor voor-
zieningen en mogelijkheden 
zijn in onze gemeente. Er is 
ook geen duidelijk platform 
waar inwoners, professionals 
en bestaande initiatieven el-
kaar kunnen vinden zodat er 
verbinding ontstaat. Dat zou 
al een goede stap zijn om el-
kaar te kunnen helpen en/of 
te adviseren bij het opzetten 
van initiatieven. 

Er is dus duidelijk behoefte in 
onze gemeente om een plat-
form te hebben waar alle initi-
atieven in De Ronde Venen op 
te vinden zijn en waar verbin-
ding kan ontstaan. 
Dat (digitale) platform wil het 
Inwonerscollectief binnenkort 
gaan neerzetten. Daarover in-
formeren wij u later.

Er kwam op deze avond geen 
antwoord op de gestelde the-
mavraag, maar er was duide-
lijk wel de intentie bij de aan-
wezigen om verder te zoeken 
naar oplossingen en mogelijk-
heden. 

Afgesproken werd dat er een 
actieteam gevormd zal wor-
den die gaat kijken of er initia-
tieven ontplooid kunnen wor-
den om kinderen met een be-
perking meer te gaan betrek-
ken in de samenleving. Het In-
wonerscollectief staat hier na-
tuurlijk achter want één van 
onze doelstellingen is om in-
woners te verbinden en de re-
gie te pakken als het gaat om 
initiatieven te ontplooien. 

Wij willen hier dan ook een 
trekkersrol in nemen en wil-
len de initiatieven die hier uit 
voort vloeien graag een podi-
um geven om zodoende hier-
aan bekendheid te geven. 

Als men mee wil meedenken 
en/of men heeft een idee over 
dit onderwerp dan zouden wij 
het tof vinden als u zich aan-
sluit bij de denktank. 

Stuur dan een e-mail naar 
drv@inwonerscollectief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Hoe laten we kinderen met 
een beperking mee doen

College beantwoord vragen PvdA/GroenLinks
College De Ronde Venen voor plannen 
bij Fort Uithoorn bij Amstelhoek

er voor de betrokkenen voldoen-
de ruimte is voor inbreng van be-
langen en argumenten. Uiteinde-
lijk beslist de raad over het wel of 
niet vaststellen van het bestem-
mingsplan”

Overtredingen
Vraag: Wat vindt het college van de 
opstelling van de initiatiefnemers 
richting de omgeving en van de 
kap van de bomen en vernietiging 
van natuur op het fort? Wat gaat 
het college tegen deze overtredin-
gen doen?
Antwoord: “Op de buitenring van 
het fort zijn enkele tientallen wil-
gen gekapt. Uit foto’s leiden wij 
af, dat deze nog meer enkele ja-
ren oud waren. Op het forteiland 
zelf zijn enkele grotere bomen ge-
kapt. Volgens de pachters van het 
fort hebben enkele bomen door 
de storm van 31 januari zodanige 
schade opgelopen, dat deze kap 
onvermijdelijk was.
Voor het kappen van de wilgen 
was geen vergunning nodig op 
grond van de APV van de ge-
meente. Het fort ligt buiten de be-
bouwde kom en de bomen staan 
niet op de lijst van beschermde 
bomen. Naar alle waarschijnlijk-
heid had wel vooraf op grond van 

de Wet Natuurbescherming een 
melding moeten worden gedaan 
bij de provincie. In dat verband 
hebben wij de kap gemeld bij zo-
wel de provincie, als bij de Regi-
onale Uitvoeringsdienst Utrecht 
(RUDU) die voor de provincie toe-
zicht en handhaving van deze 
Wet uitvoert. Ook had de eige-
naar ( Staatsbosbeheer) op grond 
van de pachtovereenkomst ook 
vooraf schriftelijk om toestem-
ming voor de kap gevraagd moe-
ten worden. Veel onrust en ondui-
delijkheid is ontstaan doordat de 
werkzaamheden niet vooraf zijn 
gedeeld met de omwonenden. 
De initiatiefnemers zullen in het 
vervolg alles vooraf bespreken 
met overheid en omwonenden”

Transparant
Vraag: Hoe gaat het college zorg-
dragen voor een transparant pro-
ces, een voldoende vertrouwensba-
sis en een goede communicatie met 
de betrokkenen?
Antwoord: “Wij onderschrijven 
volledig het belang van een trans-
parant proces, waarin alle belang-
hebbenden, zowel de initiatief-
nemers, als de omwonenden, be-
trokken worden op basis van een 
open communicatie. De afgelo-
pen periode is er veel contact ge-
weest, waarbij steeds kennis en 
informatie met elkaar is gedeeld. 
De inspraaknota verwachten wij 
medio mei te presenteren aan de 
alle belanghebbende, inclusief de 
raad”, aldus het college.
Wordt zeker vervolgt

OBS de Pijlstaart steunt 
voedselbank DRV
De Ronde Venen - Ieder school-
jaar kiest OBS de Pijlstaart in Vin-
keveen met elkaar een goed doel 
uit waar de school zich voor gaat 
inzetten. Dit jaar is er gekozen 
voor Voedselbank de Ronde Ve-
nen.
De Voedselbank heeft gastlessen 
gegeven in elke klas. Ook heb-
ben leerlingen uit groep 8 les-
sen voorbereid en gegeven in an-
dere klassen. Tevens zijn er door 
de leerlingen mooie posters ge-

maakt, die overal in de school op-
gehangen zijn. Alle kinderen en 
ouders hebben meegeholpen 
met het inzamelen van produc-
ten. Wat is er veel ingezameld; 
houdbare producten, maar ook 
speelgoed en toiletartikelen! 
Graag wil de school via deze weg 
alle ouders en kinderen bedan-
ken voor hun betrokkenheid en 
het aanleveren van producten 
voor Voedselbank De Ronde Ve-
nen..

Nostalgie ontvangt cadeau 
van Biezenwaard Creatief
Regio - Dagbesteding en Logeer-
opvang De Nostalgie bestaat vijf 
jaar. Voor schilders collectief Bie-
zenwaard Creatief een mooie ge-
legenheid om dit niet onopge-
merkt voorbij te laten gaan. Het 
hal�aarlijks gekozen thema “NOS-
TALGIE” binnen de schilders groep 
sloot daar heel mooi op aan. Een 
informatief telefoontje vooraf 
aan de jubilaris of deze sponta-
ne geste op prijs zou worden ge-
steld wekte nogal wat nieuwsgie-

righeid op. En op woensdagmid-
dag j.l. werd niet alleen kennis ge-
maakt maar vond in ons schilders 
onderkomen bij Honk- en Soft-
bal vereniging Thamen tevens de 
overdracht plaats. De beide ver-
tegenwoordigsters van Dagbe-
steding De Nostalgie beloofden 
dat dit collectieve werkstuk niet 
alleen een mooi plekje zal gaan 
krijgen, maar ook zal bijdragen 
aan de nodige aandacht van de 
doelgroep. 

ren wat volgens ons niet onjuist 
is, daar beginnen we niet aan. 

Feiten
Feit blijft dat er heel veel zaken 
nog niet geregeld zijn, terwijl “De 
gemeente De Ronde Venen vanaf 
1 januari 2019 de Wsw-taken on-
der eigen regie gaat uitvoeren” 
(uit het Inrichtingsplan). Het eni-
ge dat nu voorligt, is de ontman-
teling van Pauw bedrijven en een 
plan waarin het werk van de hui-
dige 63 Pauw medewerkers ge-
borgd wordt. Met een schamele 
1,7 FTE voor ondersteuning van 
deze groep. En een inkomensga-
rantie in plaats van een werkga-
rantie.
Gemiddeld komen er jaarlijks 10-
12 mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt bij in De Ronde 
Venen. Vanaf 2015, het jaar dat de 
Wsw is gestopt, gaat het dus om 
ongeveer 36 mensen. Eind van 
dit jaar zullen dat er ongeveer 48 
zijn. Voor deze mensen zijn nog 
geen afspraken gemaakt. Ook 
mist er beleid voor de toekomst. 
Zij komen achter de geraniums 

en kunnen niet werken. Terwijl ze 
dat heel, heel graag willen!

Raad
De Raad heeft in september in-
gestemd met: “de raad geeft op-
dracht uit te werken hoe de Wsw 
als onderdeel van de gehele Par-
ticipatiewet wordt vorm gege-
ven. “ In februari heeft de Raad 
een korte notitie gekregen over 
de koers rond de liquidatie van 
Pauw. Volgens planning moet de 
Raad in mei akkoord gaan met 
deze plannen. Maar wanneer zij 
kunnen besluiten over de ‘gehele 
participatiewet’ is de vraag. Van-
uit het gemeentehuis kwam ant-
woord op onze vraag hoeveel 
het werkcentrum kost. Volgens 
de gemeente was dit in 2016: 
€420.000,- (huisvesting, coördi-
nator en klantmanagers). In 2017 
was dit €755.000,-. Een verhoging 
van €335.000,-! Als de kosten nu 
al zo snel stijgen, hoe zal het dan 
na 1 januari 2019 gaan? De nieu-
we wethouder Participatie gaat 
er een harde dobber aan krijgen. 
Wordt vervolgt

Koningssportdag OBS De Pijlstaart
Vinkeveen - Vrijdag 20 april was 
er een Koningssportdag ter ere 

van de Koningsspelen. Deze fees-
telijke dag werd geopend op het 

schoolplein met de dans ‘Fitla-
la’. Daarna gingen de groepen 3 
t/m 8 op weg naar de sportvel-
den van Hertha. De groepen 3 en 
4 speelden verschillende spelle-
tjes onder leiding van de Sport-
klas van het Veenlanden College. 
Dankjulliewel daarvoor! De groe-
pen 5 t/m 8 deden verschillende 
clinics waaronder hockey, voet-
bal, bootcamp, dans en honkbal. 
Ook kregen de kinderen een stoe-
re rugby-clinic van Danny Vol-
ker (zie foto). Juf Ellen en mees-
ter Wesley gaven een tenniscli-
nic op de tennisbanen van VLTV. 
Ook vereniging “De Vinken” ver-
zorgde een korfbalclinic op hun 
eigen sportvelden. De groepen 

5 t/m 8 sloten de dag af met de 
Koningslunch op school. Het was 
een stralende zonnige dag!



PROGRAMMA AMSTELHOEK

11.00-17.00 uur Familiefestival bij Stichting imagine 
  aan de Piet Heinlaan 3

PROGRAMMA WILNIS

Donderdag 26 april 
19.30-21.00 uur  Penalty schieten bij CSW 
Elk jaar weer een groot succes, iedereen vanaf 16 jaar mag strijden om 
de prachtige G. Brouwer Bokaal. Gerrit Brouwer zal de aftrap nemen 
en het commentaar wordt verzorgd door Peter van Leeuwen. Inschrij-
ven kan vanaf 19.00 uur in de CSW kantiine 

Vrijdag 27 april 
08.30 uur Muzikale rondgang en optocht versierde fietsen, 
  voor kinderen tot 12 jaar 
Zodra je de muziek hoort van Muziekkorps Triviant, kan je met je ver-
sierde fiets aansluiten. Alle deelnemers komen uiteindelijk samen op 
het plein bij het voormalig gemeentehuis waar de officiële opening is. 
Na afloop ontvangen de fietsers een leuke attentie,. Vanaf de Markt-
schipper vertrekken ze samen met Muziekkorps Triviant.  Gaan de ver-
sierde fietsen richting de Veenweg, Vossestaart, Johannes Hospitium 
(hier houden we even halt voor een mini aubade) en de Pieter Joos-
tenlaan richting de Dorpsstraat naar het voormalig gemeentehuis. 

09.15 uur Officiele opening
Bij het voormalige gemeentehuis zal de officiële opening van de fees-
telijkheden in Wilnis worden verricht door een afgevaardigde van het 
College De muzikale begeleiding wordt verzorgt door van Viribus Uni-
tis 

10.00-12.00 uur Kindervrijmarkt, Wilnis-Dorp 
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een kindervrijmarkt in de Dorps-
straat (Dorpsstraat, Eendracht, Zuwe en Stationsweg). Ga maar alvast 
je kamer of zolder opruimen en neem je oude spullen mee om te ver-
kopen. Kindermuzikanten zijn natuurlijk ook van harte welkom! Op 
deze markt mogen alleen kinderen hun spullen verkopen. Vanaf 08.00 
uur kun je je spullen uitstallen. 

10.00-12.00 uur  Seniorenochtend, Oranjeborrel in de Schakel 
Alle senioren worden uitgenodigt voor een kopje koffie en een gezel-
lige borrel in de Schakel. U kunt vanaf 10 uur tot 12 uur vrijblijvend 
binnenlopen, u hoeft zich hiervoor niet op te geven. Hans Versterink 
zorgt voor de vrolijke noot.

12.00-20.00 uur Koningsfeest, Speelwoud 
Vanaf 12.00 uur wordt Wilnis Speelwoud omgetoverd tot een waar 
feestterrein. Spektakel voor jong en oud. Zoals elk jaar kinderspelle-
tjes en dit jaar nieuwe attracties. Een eet- en drinkplein met voor ie-
der wat wils. Live-muziek en live artiesten o.a. Zangeres Pearl en Mark 
Fledderman. Natuurlijk mag traditiegetrouw het ringsteken niet ont-
breken. Kortom aan iedereen wordt dit jaar gedacht! Dus kom gezel-
lig naar Wilnis-Speelwoud Koningsdag 2018 vieren. Alle 18+ krijgen 
een polsbandje, neem je ID mee! Spelletjes en attracties zijn open van 
14.00-18.00 uur.

PROGRAMMA DE HOEF HSV TERREIN

09.15 uur Optocht versierde fietsen
10.30-12.30 uur  Levend tafelvoetbal
10.30-12.30 uur  Prinsessenfeestje
10.15 uur Vanaf deze tijd staat er voor iedereen de 
  koffie klaar in de HSV-kantine

PROGRAMMA MIJDRECHT

Donderdag 26 april
18.00 uur  Penaltyschieten bij Argon
21.00 uur  Lampionnen optocht vanaf het Raadhuisplein
  Met VIOS door diverse wijken naar het Argonterrein
22.00 uur  Groots vuurwerk op het Argonterrein

Vrijdag 27 april
8.00-13.00 uur  Rommelmarkt in het centrum van Mijdrecht
11.00 uur  Oranje parade

VIOS houdt oranjetraditie in ere
Sluit op vrijdag 27 april om 11 uur in de Raadhuislaan aan om samen 
met de Show- & Marchingband VIOS de Koningsdag met een lang 
rood-wit-blauw-oranje ‘lopend’ lint te openen. Doen mensen, want 
het is pas echt een feest als je bij de Oranjeparade bent geweest!

Traditie in ere
VIOS neemt de organisatie van de Oranjeparade over van de Oran-
jevereniging. Zo krijgen de gewaardeerde vrijwilligers van dit comité 
meer ruimte bij het organiseren van de andere evenementen en is de 
decennialange traditie van de parade gewaarborgd. 

Voor alle leeftijden
De optocht is voor jong en oud. We zouden het leuk vinden als zoveel 
mogelijk mensen aansluiten. Dus opa’s en oma’s, vaders en moeders, 
broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes haak aan en zet je beste 
beentje of wieltjes voor. En natuurlijk is het kledingadvies voor mens, 
fiets, kar, skelter en huisdier: “rood, wit, blauw en oranje”. Aan kop van 
de optocht, Toyota van Ekris, één van de sponsoren van de Show- & 
Marchingband VIOS.

Mooie prijs
Voor de origineelst uitgedoste deelnemer, versierde fiets of kar die de 
hele route meegaat, wacht er bij het eindpunt een mooie prijs. Dus 
doe je best! Maak het de jury maar moeilijk!

Let op: nieuwe route!
De route loopt dit jaar vanaf de Raadhuislaan linksaf de Prins Bern-
hardlaan op. Dan linksaf de Prinses Beatrixlaan in en bij de ABN-AM-
RO Bank, rechtsaf Bozenhoven op. De parade volgt Bozenhoven recht-
door over de rotonde (bij de Anselmusstraat/Rondweg) om bij de Vier-
gang rechtsaf Molenland in te gaan. Vervolgens gaat het dan over de 
Viergang rechtsaf de Vijzelmolen in. Dan rechtdoor de Korenmolen op 
en verderop linksaf via de Korenmolen, rechtsaf de Wipmolen op en 
even verderop weer linksaf richting Proostdijstraat. Het laatste stuk 
voert vanaf de Wipmolen linksaf  de Proostdijstraat in en dan aan het 
eind rechtsaf via het Sportpark Mijdrecht alsmaar rechtdoor tot aan 
het eindpunt op het feestterrein aan de Windmolen.

12.30-13.30 uur Concert met ROM-koor in de Janskerk

Vrijdag 27 april barsten de Oranjefeesten weer los in 
Nederland en natuurlijk ook in De Ronde Venen. Helaas 
ontving onze redactie evenals voorgaande jaren weer 
niet het programma van diverse Oranjeverenigingen. 
Helaas is er ook geen site die werkt dus ook daar 
is niets te vinden. Gelukkig stuurde VIOS ons hun 
gegevens, het Oranje-comité Wilnis en Vinkeveen ons 
wel het feestprogramma van Wilnis en Vinkeveen, dus 
die komen uitgebreid aan bod. De ‘kale’ programma’s 
van Mijdrecht, Amstelhoek en De Hoef hebben we 
maar overgetikt uit de Oranjekrant, zodat we u toch de 
diverse evenementen en tijden kunnen laten weten.

PROGRAMMA VINKEVEEN

Vrijmarkt, kinderattracties/-spelen en muziek
Vrijdag 27 april zal Vinkeveen er weer (oranje) gekleurd op staan. Door 
samenwerking van de Lions Vinkeveen en Waverveen, Dorpshuis 
de Boei en het Oranje Comité Vinkeveen, zal de Kerklaan, het Boei-
plein en het Dorpshuis weer in het teken staan van een groots Oran-
jefeest met de vrijmarkt met kramen en kleedjes, diverse kinderattrac-
ties, versnaperingen en muziek. De activiteiten van Koningsdag zullen 
zich ook dit jaar hoofdzakelijk richten op de Kerklaan en in en rond-
om het Dorpshuis (Boeiplein). Het Boeiplein zal weer worden omge-
vormd worden tot een evenemententerrein met attracties, een eet-
straatje, terras, muziekpodium, plantenmarkt en bovenal gezelligheid.

Koningsavond
Voorafgaand aan Koningsdag is er weer een gezellige Koningsavond 
in Dorpshuis de Boei. Op deze donderdagavond de 26e begint de Ko-
ningsavond om 20.00 uur met een optreden van ‘De Nieuwe Band’. 
Deze live band mengt bekende liedjes met feest en plezier. Kortom, 
een leuk feest voorafgaand aan Koningsdag! De toegang is vanaf 21 
jaar en de entree donderdagavond 26 april, in Dorpshuis de Boei, is 
gratis.

Vrijmarkt 
Vanaf 06.00 uur, die vrijdagmorgen, zal er weer een vrijmarkt worden 
gehouden op de Kerklaan, Tuinderslaantje en het Boeiplein. Daar-
naast is in samenwerking met Makelaardij Witte besloten ook een 40-
tal kramen neer te zetten op de Kerklaan speciaal voor de (Vinkeveen-
se) kinderen. Inmiddels zijn alle kramen voor de kinderen verhuurd, 
maar kunnen alle deelnemer(tje)s aan deze vrijmarkt, tussen de kra-
men plaatsnemen, dit op aanwijzingen van de organisatie. Het Oran-
je Comité zal ervoor zorgen dat iedereen een mooie en bovenal veili-
ge plek krijgt toegewezen.

Boeiplein 
Op het Boeiplein zullen allerhande activiteiten plaatsvinden. Zo zal de 
voetbalvereniging Hertha weer aanwezig zijn met doelschieten en de 
bekende enveloppen. Voor de kinderen zal er een Bungee-Jump en 
de Jumbo draaimolen worden opgebouwd en zullen er twee spring-
kussen, één voor de allerkleinsten (tot 4 jaar) en één normaal worden 
opgeblazen. Ook zal er een grote opblaasbare zeskampbaan van 17 
meter ter beschikking staan. Kinderen kunnen bij Tattoo-Lounge Vin-
keveen glitter tattoo’s laten ‘zetten’ en zich laten schminken. Natuur-
lijk zal ook de grabbelton niet ontbreken. Tevens zal DJ Nick, tussen 
de bedrijven door, wederom gezellige muziek over het Boeiplein la-
ten klinken. Op de Vinkeveense basischolen zullen weer gratis kinder-
bonnetjes worden uitgedeeld waarmee de kinderen weer veel gratis 
versnaperingen kunnen krijgen. Ook dit jaar weer het ponyrijden. Vier 
pony’s zullen beschikbaar zijn om rondjes te rijden, houd wel reke-
ning met wachttijden vanwege de noodzakelijke rustmomenten van 
deze kleine paardjes.

65+Brunch met oude Vinkeveen films
In samenwerking met AH Vinkeveen en de Lions wordt de 65+brunch 
weer georganiseerd. In de grote zaal van het Dorpshuis worden 65 
plussers uitgenodigd om hier (gratis) aan deel te nemen. Zorg dat u 
tijdig een aanmeldformulier inlevert bij de Albert Heijn in Vinkeveen. 
Tijdens deze brunch en de gehele dag zullen oude Vinkeveense film-
pjes worden getoond op twee grote projectieschermen, met dank aan 
de Regiobank.

Om 12.00 uur zal Brassband Concordia, aansluitend op de 65+brunch, 
een aubade in de grote zaal geven.

Vanwege het overweldigend succes zal ook Dansstudio Sietske haar 
medewerking weer verlenen. Met de kinderen van haar dansstudio 
zullen diverse pasjes en uitvoeringen aan het grote publiek worden 
getoond.

Natuurlijk mag ook het Shantykoor De Turfschippers niet ontbreken, 
ook zij zullen weer hun opwachting maken met hun bekende mee-
zing- en zeemansliederen.

Koningsdag wordt afgesloten met een optreden van live-band Shore-
line en zanger Franky Stardust.

Programma
07.00 uur  Vrijmarkt op de Kerklaan, Tuinderslaantje, 
  Roerdompbrug en Boeiplein
09.00 uur  Muzikale omlijsting door discotheek Flash en 
  DJ Nick (Kerklaan en Boeiplein)
10.00 uur  Diverse gratis (kinder)attracties op Boeiplein 
  (achter het Dorpshuis) met activiteiten van Hertha, 
  ponyrijden, bungee-jump, Jumbo draaimolen, 
  Tattoolounge Vinkeveen, een 17 meter stormbaan  
  en springkussens.
11.00 uur  Aanvang AH 65+brunch met oude Vinkeveense 
  filmpjes (grote zaal Dorpshuis)
12.00 uur  Optreden Brassband Concordia 
  (grote zaal Dorpshuis)
13.00 uur  Dansstudio Sietkse (podiumwagen Boeiplein)
14.00 uur  Optreden Shantykoor De Turfschippers 
  (podiumwagen Boeiplein)
16.00 uur  Optreden orkest Shoreline en zanger Franky 
  Stardust (podiumwagen Boeiplein)
20.00 uur  Einde muzikale feestelijkheden op Boeiplein 
  en het Dorpshuis

Veel activiteiten tijdens Koningsdag in De Ronde Venen
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Coalitieakkoord
Onder voorzitterschap van for-
mateur Marianne Luyer hebben 
de vier partijen een coalitieak-
koord op hoofdlijnen gesloten. 
De partijen schrijven daarin dat er 
in De Ronde Venen al veel is om 
trots op te zijn: ‘Acht mooie dor-
pen, landelijk met veel groen en 
dicht bij de voorzieningen van de 
grote stad. Dorpen waarin naar 

elkaar wordt omgekeken. Ge-
meenschappen waarin men zelf-
verantwoordelijkheid neemt om 
het goed te hebben met elkaar.’ 
Hier wil de coalitie verder op bou-
wen. ‘Samen met de inwoners 
willen we onze goede uitgangs-
positie versterken en ervoor zor-
gen dat ook in de toekomst er 
met veel plezier gewoond, ge-
werkt en geleefd kan worden in 
De Ronde Venen’. De coalitie wil 
inzetten op het bouwen van wo-

ningen voor jongere en oudere 
inwoners. De bereikbaarheid van 
en naar de gemeente moet beter, 
zowel per fiets, openbaar vervoer 
en auto. De coalitie gaat samen 
met de hele raad een strategisch 
plan maken om te zorgen dat er 
forse verbeteringen worden ge-
realiseerd bij de nieuwe conces-
sieverdeling. De Ronde Venen kli-
maatneutraal is een grote uitda-
ging waar de coalitie stappen in 
wil zetten en vliegt dit vanuit di-

verse aandachtsgebieden aan. 
Ruimte voor ondernemerschap is 
tevens een belangrijk onderdeel 
in het akkoord.

Akkoord op hoofdlijnen
De nieuwe coalitie wil een min-
der scherpe grens tussen coalitie 
en oppositie. Daarom bevat het 
akkoord alleen hoofdlijnen. On-
derwerpen als het openbaar ver-
voer, de toekomst van het ge-
meentehuis en het nieuwe ver-
gaderstelsel wil de coalitie raads-
breed oppakken. Donderdag 26 
april wordt de gemeenteraad 
gevraagd de vier kandidaten als 
wethouder te benoemen en het 
coalitieakkoord vast te stellen. 
Dat gebeurt tijdens een vergade-
ring in het gemeentehuis. De ver-
gadering begint om 19.00 uur en 
is openbaar. Unieke samenwerking

Willem Roelofs (Ardea Auto) en 
Marcel Meijer (Lease Collect)
Regio - Dertig jaar werken ze 
nauw samen en voor Vestigings-
manager Willem Roelofs van 
Ford-dealer Ardea Auto in Hoofd-
dorp en Marcel Meijer, directeur 
bij Lease Collect uit Haarlem is 
dat de reden om tijdelijk diverse 
aantrekkelijke lease-aanbiedin-
gen te introduceren. Daarbij gaat 
het om de Jubileum Lease Editi-
ons van de Ford Fiesta, Focus, Ku-
ga en EcoSport. Modellen in de 
rijk uitgevoerde Titanium/ST-Line 
uitvoering en uit voorraad lever-
baar tegen scherpe leasetarieven. 
Willem Roelofs neemt het voor-
touw: “Marcel is zo lang ik hem 
ken, werkzaam in de leasewereld 
en als zodanig een trouwe relatie 
van ons. Zeker waar het om lease-
voorstellen met een Ford gaat, 
kunnen wij er met elkaar altijd 
goed uitkomen. Een samenwer-
king die precies dertig jaar be-
staat en dat is voor ons zeker iets 
om even bij stil te staan. Dat doen 
we met een Jubileum Lease Edi-
tie van de meest gangbare mo-
dellen. Dus de Fiesta, Focus, Kuga 
en EcoSport. Deze uitvoeringen 
zijn gebaseerd op de vijfdeurs Ti-
tanium/ST-Line, met een speci-
fiek op de veel-rijder afgestem-
de uitrusting. In samenwerking 
met Strix Lease Service hebben 
we daar een extra scherpe calcu-
latie op los gelaten om met elkaar 
tot een scherpe operationeel za-
kelijke lease voor 12 tot en met 
60 maanden te komen. Het zijn 
Fords die nu op voorraad staan en 
dus nog onder de huidige, gun-
stige BPM-condities vallen. Ze 
zijn groot ingekocht, hebben een 
hoge restwaarde en dat betekent 

een scherpere aanschaf- en lease-
prijs.” Dit alles bovenop de bes-
te voorwaarden want daar staat 
LeaseCollect altijd voor garant. 

Adviseur
Marcel Meijer sluit op het verhaal 
aan: “Ik ben inderdaad bij meer-
dere leasemaatschappijen als 
adviseur actief geweest voor ik 
in 2000 voor mijzelf begon met 
Lease Collect. Ik was daarmee 
de grondlegger van wat men nu 
noemt het kanaal van interme-
diairs. De eerste broker-interme-
diair die vanuit de gedachte van 
collectieve inkoop interessan-
te tarieven aanbood welke stan-
daard werden gecombineerd 
met de beste leasevoorwaarden. 
Dus met tien bedrijven met ie-
der tien leaseauto’s was ik 1 klant, 
Lease Collect met 100 auto’s. Dat 
levert direct een andere positie in 
de markt op en betekent voor de 
klant meer voordeel.
Je bent immers de inkoper van 
100 auto’s en niet tien keer 10 au-
to’s. Wij kunnen iedere auto naar 
klantenwens specificeren en flexi-
bel aanbieden, conform een ma-
trix met een maximale transpa-
rantie. De aanvragen voor de 
Ford Jubileum Lease Editions lo-
pen via onze site (Leasecollect.
nl) en na aanmelding nemen wij 
contact met de klant op. Met el-
kaar bepalen we de keus voor het 
model, de kleur en uitvoering. 
In principe gaat het alleen om 
5-deurs uitvoeringen, benzine-
motor en handgeschakelde ver-
snellingsbak. Omdat ze uit voor-
raad leverbaar zijn, kunnen we 
ook snel leveren.”

Links Marcel Meijer en rechts Willem Roelofs.

Mogen wij u voorstellen: de nieuwe wethouders van De Ronde Venen

Uniek voor Nederland: 
Drie vrouwen en een man 
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Die ruimte wordt gecompenseerd 
aan de zijde van het Burgemees-
ter Haitsmaplein (verder te noe-
men Haitsmaplein). De Boni komt 
dan 2 meter dichter naar het plein 
toe. Voorts is er een doorsteek ge-
pland naar het Kerkplein, langs 
de begraafplaats, met een breed-
te van 3.90 meter. Het af te breken 
gedeelte Boni wordt parkeerruim-
te en Hoorne betaalt mee aan de 
herinrichting van de buitenruim-
te. Er zijn gedetailleerde afspra-
ken vastgelegd over onder meer 
tijdstippen van de bevoorrading, 
gebruik van de doorsteek en af-
scheiding van de begraafplaats. 
De gemeente laat desgevraagd 
via een van haar projectleiders, 
Nico Röling, het volgende weten: 
“Het nu leegstaande hypotheek-
kantoor (FDC) en een deel van 
de huidige Boni aan het Haits-
maplein worden afgebroken om 
een doorsteek naar het kerkplein 
te kunnen realiseren. Die door-
steek is overigens alleen bedoeld 
voor fietsers, voetgangers en be-
voorrading van de Boni (achteruit 
vanaf het Haitsmaplein de door-
steek in, niet via Kerkplein). Voor 
rouw- en trouwverkeer wordt wel 
een mogelijkheid gecreëerd voor 
een doorsteek Verder is die af-
gesloten voor auto’s. Door sloop 
van het hypotheekkantoor en 
een deel van de Boni is de kerk, 
gezien vanaf het Haitsmaplein, 
niet meer verstopt achter De Lin-
deboom, maar staat vol in het 
zicht. Wat het mooie kerkgebouw 
ook verdient. De open ruimte 
die door sloop ontstaat wordt in-

gericht als parkeerruimte, deels 
ter compensatie van de parkeer-
ruimte die verdwijnt op het Kerk-
plein, deels als uitbreiding van de 
(schaarse) parkeerruimte in het 
centrum van Mijdrecht. Het Haits-
maplein wordt op termijn ook ge-
heel vernieuwd. Het gebruik van 
hoogwaardiger materialen, meer 
groen, looppaden voor de vei-
ligheid en de ingang/uitgang op 
een andere plek (niet meer pal 
naast de brug), zijn de uitgangs-
punten,” zo bericht Röling.
 
Handreiking
Het gedeelte van de Boni dat blijft 
staan (direct naast de huidige in-
gang van het winkelcentrum, die 
overigens ook wordt vernieuwd 
in dezelfde stijl als de ingang aan 
de Dorpsstraat), wordt dus met 2 
meter uitgebreid richting Haits-
maplein. Met de toekomstige her-
inrichting van het plein wordt 
daarmee rekening gehouden. Die 
2 meter uitbreiding aan de zij-
de van het Haitsmaplein kan ge-
zien worden als het onderhande-
lingsresultaat tussen Hoorne en 
het kerkbestuur. Het is tevens een 
‘handreiking’ aan het deel van de 
achterban van de kerk dat moei-
te heeft met het plan. De uitbrei-
ding van de Boni aan de zijde van 
het Kerkplein is dus minder diep 
geworden dan aanvankelijk was 
gepland. Daardoor blijft het Kerk-
plein wat groter. Anders gezegd, 
supermarkt Boni schuift als het 
ware 2 meter op. “Het is nog niet 
zo dat morgen wordt begonnen 
met de voortgang van de werk-
zaamheden. De bouwtekeningen 
moeten nog gewijzigd worden. 

Er wordt tevens gewerkt aan een 
tekening van het te vernieuwen 
Haitsmaplein. Die moet ook nog 
worden aangepast aan de laat-
ste afspraken waaronder bevoor-
rading en uitbouw Boni richting 
Haitsmaplein,” aldus de project-
leider. “De bouwaanvraag (omge-
vingsvergunning) is direct na het 
bereiken van de overeenstem-
ming ingediend en wordt nu ge-
toetst. Planning is aanvang sloop 
/ bouw in augustus van dit jaar 
en oplevering nieuwbouw medio 
2019. Al met al een enorme voor-
uitgang en een mooie ontwikke-
ling voor Mijdrecht centrum.” Aan-
passing van het bestemmings-
plan is in dit geval niet noodza-
kelijk. Er is slechts sprake van een 
uitbreiding van een bestaand ge-
bouw waarvoor het college be-
voegd is hiervoor toestemming 
te verlenen. Wanneer gaat het 
Haitsmaplein op de schop? Rö-
ling: “Daarvoor is nog geen exac-
te planning gemaakt. Het werk 
moet nog bestekgereed gemaakt 
worden, en vervolgens aanbe-
steed. Het ligt voor de hand dat 
eerst alle bouwwerkzaamheden 
afgerond moeten zijn om schade 
aan de nieuwe inrichting te voor-
komen.”

Nieuwe situatie Haitsmaplein
De nieuwe situatie op het Haits-
maplein wordt in bijgaande teke-
ning voorgesteld. Deze tekening 
wordt nog uitgewerkt tot een be-
stektekening. Hoorne Vastgoed 
en kerkbestuur worden daar-
bij betrokken. Een en ander ver-
dient wel een nadere toelichting. 
De ingang / uitgang van het par-

Ook het Burgemeester Haitsmaplein krijgt een ander aanzien

Groen licht voor uitbreiding 
supermarkt Boni

keerterrein aan het Haitsmaplein 
schuift wat op. Al het gemotori-
seerde verkeer rijdt dan vanaf de 
Stationsweg in het midden het 
parkeerterrein op- en af. Vracht-
wagens doen dat ook (vanaf de 
Rondweg) via de Steffensbrug. Na 
het afleveren van de goederen bij 
de Boni (in de nieuwe doorsteek 
langs de begraafplaats) kunnen 
die dan via de nieuwe ingang / 
uitgang het parkeerterrein weer 
verlaten. Tijdens het achteruitrij-
den van de vrachtwagens in de 
doorsteek wordt deze om veilig-
heidsredenen afgesloten vanaf 
het Kerkplein. De doorsteek is uit-
sluitend bedoeld voor langzaam 
verkeer (voetgangers en fietsers), 
bevoorrading van de Boni en voor 
rouw- en trouwverkeer. Voor het 
overige is de doorsteek afgeslo-
ten voor al het andere verkeer. 
Te zien is ook dat parkeren in de 
nieuwe situatie anders is. Rechts is 
het Kerkplein met de ronding van 
de Boni, waarvan met het FDC 
pand erbij een flink stuk is afge-
haald. Langs de zijkant zijn daar-
voor parkeerplaatsen gekomen. 
Het zicht op de Janskerk (rechts 
tegenover de ronding) zal daar-
door vanaf het Haitsmaplein sterk 
verbeterd zijn. Op zich een goed 
plan, maar wil je de Janskerk van-
af het Haitsmaplein mooi in beeld 
krijgen zal de muur rond de be-
graafplaats met de groenvoorzie-
ning niet al te hoog moeten wor-
den, want anders wordt het effect 
weer teniet gedaan. En hebben 
de vrachtwagens voor de Boni 
ruimte genoeg om de draai te ne-
men teneinde achteruit de door-
gang in te komen? Er zijn nog 
aanpassingen in het bestek mo-
gelijk om hierop te kunnen inha-
ken. De praktijk zal het t.z.t. uit-
wijzen.

De Ronde Venen - Vrijdag 20 
april was er voor de kinderen van 
OBS Molenland en OBS De Trek-
vogel een speciale Koningsspe-
len. Het waren namelijk de laat-
ste Koningsspelen op de locatie 
van OBS De Trekvogel. Voor de-
ze gelegenheid hebben wij al-
le kinderen dan ook op deze lo-
catie verzameld om met elkaar 
van een fantastische Konings-
spelen te genieten. Klaar voor de 
start met de dans en het lied ‘Fit-
lala’ van Kinderen voor Kinderen. 
Juf Mirjam had met de kinderen 
de dans ingestudeerd en stond 
enthousiast met een aantal dan-
sers op het podium. Na de ope-
ning werden de kinderen ver-
deeld in groepjes, kinderen van 
beide scholen en verschillende 
groepen door elkaar. Dankzij de 
hulp van de ouders was de keu-

Koningsspelen De 
Trekvogel en Molenland

Vinkeveen - Vrijdag 20 april was 
het tijd voor de Koningsspelen op 
de Sint Jozefschool. Nadat de kin-
deren in de klas een lekker ontbij-
tje hadden gegeten, ging de war-
ming-up van start. Alle kinderen 
dansten mee op Fit lala en waren 
in het oranje gekleed. Daarna kon 
de sportdag beginnen. De kleu-

ters vermaakten zich onder ande-
re met de skippybal-race, spijker-
poepen en steppen. De groepen 
3 t/m 8 gingen verdeeld over 10 
groepjes aan de slag met onder 
andere hockey, verspringen, kilo-
meter loop en het chagrijnenspel. 
Mede dankzij het mooie weer ge-
noten alle kinderen, leerkrachten 

Koningspelen St Jozefschool en hulpouders volop. Tussendoor 
werden de kinderen getrakteerd 
op een ijsje van de IJsbeer en was 
er limonade voor iedereen. Om 12 
uur was de sportdag voor de groe-
pen 1 t/m 4 ten einde, maar de bo-
venbouw kinderen ging om half 
1 met een kano de Vinkeveen-
se Plassen op. Sommige kinde-
ren durfden zelfs het koude water 
aan. Dit was een mooie afsluiter 
van deze zonovergoten sportdag. 

ze van spelletjes enorm en het 
vermaak dan ook groot. In eigen 
tempo liepen de groepjes langs 
de spellen. Via een waslijn waar-
aan de spellen hingen, maakten 
zij zelf de keuze welk volgende 
spel zij wilden spelen. Het spring-

kussen was erg in trek evenals de 
lekkere appeltjes tussendoor. Het 
spel muis slaan viel nog niet mee, 
klaar staan met je vliegenmepper 
en wachten wanneer het balletje 
uit de buis komt en dan op het 
juiste moment slaan. Wij willen 
alle ouders bedanken voor hun 
inzet deze dag, evenals de Albert 
Heijn Mijdrecht voor het sponso-
ren van fruit en drinken en Karwei 
Mijdrecht voor de sponsoring van 
het materiaal voor muis slaan.
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Driehuis meisjes 5/6 winnen 
schoolvoetbaltoernooi

nend werd afgesloten, bereidden 
Zoë, Zus, Saar, Sylvie, Roos, Myr-
the, Noa, Gabi en Mariel zich voor 
op de finalepoule. Hun ‘water-
pokken’ klasgenootje Fem leefde 
thuis op de bank mee. Onder een 
brandend zonnetje en onder de 
deskundige leiding van de moe-
der van Sylvie betraden ze op-
nieuw het veld. De vele aanmoe-
digingen van de aanwezige sup-
porters gaven de speelsters een 
extra boost. Na het winnen van 
de halve finale, nam de spanning 
toe. De warmte trok wel een zwa-
re wissel op de conditie van de 
speelsters, echter: het vooruit-
zicht van het spelen van de fina-
le zorgde ervoor dat ze zich nog 
één keer konden oppeppen. In 
de zinderende finale kwam het 
team eerst op achterstand. Uit-
eindelijk werd de finale gewon-
nen met 3-2. Trots verschenen 
de kampioenen op de prijsuitrei-
king van het goed georganiseer-
de toernooi. Met hun omgehan-
gen medaille togen ze vermoeid, 
maar voldaan, huiswaarts.

Bel voor de laatste ronde 
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met nog zes avonden te 
gaan is de laatste ronde paren-
competitie van dit seizoen aange-
broken. In de A-lijn hadden Rina de 
Jong & Gerard van Beek en Han-
ne Boonstra & Ger Quelle een flit-
sende start met twee zestigers van 
respectievelijk 63,69 en 61,90%. 
Op drie eindigden Hannie & Hein 
van der Aat met 57,44%, gevolgd 
door Cees Bergkamp & Ruud Les-
meister met 54,76% als vierde. De 
top vijf werd afgesloten door Joop 

van Delft & Frans Kaandorp die 
op 52,68% uitkwamen en zo nog 
elf paren achter zich lieten. In de 
B- lijn een stunt van Anton Berke-
laar & Wim Röling die met 65,28% 
een daverend signaal afgaven. 
Ook paar twee, Adrie & Ko Bijlsma, 
oogsten applaus door net gepro-
moveerd met 59,38% te laten zien 
dat ze niet voor niets bevorderd 
zijn. Stenny & Herman Limburg 
vertegenwoordigden de meer 
gevestigde orde als derde met 

Laatste competitie-
middag Hartenvrouw
Regio - Op 17 april was de laat-
ste competitiemiddag voor bc 
Hartenvrouw. Het werd een his-
torische middag, Kees Overwa-
ter was de eerste heer die mee-
speelde tussen alle dames. Hij 
glom van de aandacht die hij 
kreeg! Hopelijk trekt dit meer he-
ren over de streep en melden zich 
in de vakantieperiode nieuwe le-
den aan bij Sandra 0297569910 
of via email hartenvrouw2015@
gmail.com. Als u in september 
een keer mee wilt spelen om te 
kijken of het iets voor u is om op 
dinsdagmiddag te spelen bij de-
ze gezellige club bent u van har-
te welkom. Dan de competitie. 
Het was de laatste keer, volgen-
de week is de einddrive. In de B-
lijn eindigden Eugenie en Riet als 
eerste met 65%, als tweede Trudy 
en Cisca met 58% en op drie kwa-
men gedeeld Mieneke en Hilly en 
Kees en Matty door met 55,42%. 
Het beviel Kees prima met al die 

dames, hij werd er niet nerveus 
van en kon zijn aandacht goed 
bij de kaarten houden. In de A-
lijn werd ook gestreden voor het 
goud. De uitslag is als volgt. Ge-
ke en Margo sloten hun Harten-
vrouw carrière af met een nipte 
zeventiger 70,14%, op twee An-
net en Rini met 56,60% en op drie 
Kitty en Janny met 55,90%. De 
eindstand na zes rondes: In de A-
lijn 1 Geke Ludwig & Margo Zui-
dema, 2 Thea Elias & Elly van Bra-
kel en 3 Tini Geling & Paula Kniep. 
In de B-lijn 1 Tina Wagenaar & Co-
ra de Vor, 2 Mieneke Jongsma & 
Hilly Cammelot en op 3 Eugenie 
Rasquin & Riet Willemse. Gefeli-
citeerd dames. Er is nog plek dus 
als u zin heeft om op dinsdag-
middag te bridgen van de eer-
ste dinsdag van september t/m 
de laatste dinsdag van april bent 
u van harte welkom. Beginner of 
gevorderd, man of vrouw, ieder-
een kan in september van start. 

Veteranenwedstrijd bij UWTC
Regio - Zaterdag 21 april zijn on-
der prachtige weersomstandig-
heden wedstrijden van de ve-
teranencompetitie verreden op 
het clubparcours van de UWTC 
op het sportpark Randhoorn. De 
wielrenners streden in de klasses 
voor 50+, 60+ en 69+. Totaal wa-
ren er 78 renners naar Uithoorn 
gekomen om te starten, met daar-
bij de UWTC renners Leen Blom, 
Ben de Bruin, Rene Oudshoorn, 
Louis Oude Elferink, John Tromp 
en Guus Zantingh. Bij de vetera-
nen 69+ ontstond er 13 ronden na 
de start een kopgroep van 12 ren-
ners met Leen Blom en Guus Zan-
tingh. Enkele ronden later demar-
reerde Hans van Bavel uit de kop-
groep en vervolgens sprong Hen-
ri Gerrits achter hem aan maar wist 
geen aansluiting te vinden. De bei-
de renners namen een ruime voor-
sprong en werden niet meer ach-
terhaald. Hans van Bavel uit Sint 
Anthonis won de wedstrijd voor 
Henri Gerrits uit Sint Michielsge-
stel. Guus Zantingh uit Mijdrecht 
spurtte zich naar 3e plaats en Leen 
Blom kwam als 9e over de eind-
streep. Bij de 60+ veteranen werd 
vanaf het startschot volop gede-
marreerd maar niemand wist uit 
het peloton te ontsnappen. Hier-
door ging een compact peloton 
naar de eindstreep en wist Piet 
Kralt uit Rijnsburg de wedstrijd te 
winnen, als 2e eindigde Hans Lap 
uit Hendrik Ido Ambacht, 3e werd 
Willem Hus uit Voorburg. John 

Tromp finishte als 6e en Ben de 
Bruin eindigde in het peloton. 

50 plus
Als laatste gingen de 50+ vetera-
nen van start en kwam er na 19 
ronden een kopgroep van 13 ren-
ners onder aanvoering van Mi-
chael Ruska. Vrij snel daarna wis-
ten 2 renners Frank Nijssen en An-
dre Boutestijn uit Den Haag uit de 
kopgroep te ontsnappen. De twee 
werkten goed samen en namen 
een ruime voorsprong.
De wedstrijd werd gewonnen door 
Andre Boutestijn uit Den Haag 
voor Frank Nijssen uit Haarlem en 
als 3e eindigde Hans van Eijk uit 
Nieuw Vennep. De plaatselijke fa-
voriet John Oudshoorn eindigde 
als 5e. Louis Oude Elferink finishte 
als 20e en Rene Oudshoorn kwam 
in het peloton over de finish.

Dinsdagavondcompetitie 
Iedere dinsdagavond van 19-20 
uur is er een uur koers bij UWTC. 
Aan het eind van het seizoen stelt 
sponsor van Rijn fietsen uit Vrou-
wenakker leuke prijzen beschik-
baar aan de winnaars van deze 
competitie.

Na vier wedstrijden ziet de top-3 
per klasse er als volgt uit
Bij de 40-: 1 Bas de Bruin, 2 Tom-
my Oude Elferink en 3 Ian van den 
Berg. Bij de 40+: 1 Vincent Dero-
gee, 2 Louis Oude Elferink en Mark 
Best, 3 Harry van Pierre

Mijdrecht - In maart zijn alle be-
woners van Veenstaete gevraagd 

om na te denken wat ze nog 
graag eens zouden willen doen, 

Zonovergoten TOF (FE) middag in 
Veenstaete met de NPV

Wethouder Alberta Schuurs reikte de certificaten persoonlijk uit aan de pedagogisch medewerkers. 

Taalcertificaten voor pedagogisch 
medewerkers in De Ronde Venen
De Ronde Venen - De pedago-
gisch medewerkers van de peu-
terspeelzalen en de kinderdag-

verblijven in de gemeente De 
Ronde Venen zijn recent in de ge-
legenheid gesteld zich vrijwillig 

bij te scholen op taalniveau 3F. 
Dit staat gelijk aan havoniveau of 
mbo4-niveau. Van deze pedago-

gisch medewerkers is 75% in één 
keer geslaagd voor de taaltoets. 
Een resultaat om trots op te zijn. 
Wethouder Alberta Schuurs, por-
tefeuillehouder onderwijs, reikte 
de certificaten persoonlijk uit.
Wethouder Alberta Schuurs: “Bij 
jonge kinderen is de taalontwik-
keling in volle gang, daarom is 
het taalaanbod in de kinderop-
vang zo belangrijk. Kinderen le-
ren taal van elkaar, maar voor-
al ook van de volwassenen om 
hen heen. De eerste professionals 
van wie zij leren, zijn de mede-
werkers van de peuterspeelzalen 
en de kinderdagverblijven. Kin-
deren leren op een speelse ma-
nier de taal als volwassenen ze re-
gelmatig voorlezen, met ze spe-
len en met ze praten. Van peda-
gogisch medewerkers met een 
goede taalvaardigheid leren kin-
deren het meest. Kinderen die de 
taal goed beheersen, hebben hier 
hun leven lang profijt van.” Na het 
invoeren van de 3F-taaleis bij de 
grote gemeentes worden nu alle 
pedagogisch medewerkers in de 
kleine gemeentes op het gewens-
te niveau opgeleid. Hierdoor be-
schikken zij over voldoende taal-
kennis om de taalontwikkeling 
van jonge kinderen te kunnen sti-
muleren. De pedagogisch mede-
werkers die nu niet geslaagd zijn, 
kunnen na bijscholing alsnog het 
certificaat bemachtigen.

als er iemand zich aanbiedt om 
een middag met hem of haar op 
te trekken. De leden van de NPV 
zijn gemobiliseerd en uiteinde-
lijk zijn er 15 bewoners die er ge-
bruik van maken. Op 18 april was 
het zover!
De eerste vertrekt al ’s mor-
gens vroeg naar de bloemenvei-
ling in Aalsmeer, dan halverwe-
ge de ochtend start de rit naar 
Dwingeloo waar een zus bezocht 
wordt. Net na de middag vertrek-
ken de meeste bewoners. 2 Da-
mes gaan naar Kasteel Haarzui-
lens. Weer een ander wil een rit-
je door de Waver en de bollenvel-
den, 2 dames gaan naar Haarlem, 
en er gaat iemand samen met 
haar zus naar de markt in Hilver-
sum. Verder was er nog een au-
toritje naar Loosdrecht en door 

het groene hart, winkelen in Am-
stelveen, een soort herinnerings-
toer naar de Vinkeveen- de Hoef – 
Noorden, een bezoekje in Ter Aar, 
een autoritje naar de geboorte-
plek in de mennonieten buurt, 
met vriendin naar Intratuin in Ter 
Aar en ook nog een bezoekje ge-
woon op de kamer. Ook zijn er 
heel wat kopjes koffie gedronken 
op verschillende terrasjes, want 
het was prachtig weer. 
Alle wensen zijn vervuld. Zowel 
de bewoners als de vrijwilligers 
hebben een geweldige middag 
gehad. Als klap op de vuurpijl 
hebben ze de middag afgesloten 
met een heerlijk buffet dat hele-
maal gesponsord werd door TOF 
lunchroom in Mijdrecht in “de 
Rank”. Onder de maaltijd delen 
ze ieders belevenissen van de-
ze middag met elkaar. De bewo-
ners van Veenstaete willen TOF 
van harte bedanken, want dit was 
al de 6e keer dat zij de “Actie van 
de NPV” op deze manier met een 
maaltijd sponsoren!

Mijdrecht - Zaterdag 7  was er 
een thuiswedstrijd van het jong-
ste “mannenteam” (JF1) van HVM 
(Hockey Vereniging Mijdrecht) te-
gen WFHC Hoorn. Leeftijd rond 
de 5/6/7 jaar oud. Een kleine uit-
leg: het spel wordt over twee de-
len van het veld gespeeld. Twee 
doeltjes op iedere helft, vier in 
totaal. De zogenaamde vijf me-
ter pion markeert het gebied van 
waaruit op doel geschoten mag 
worden. Verdeeld over twee klei-
ne teams: 3 tegen 3. Dit is bevor-
derend voor de snelheid. En hier-
door kunnen ze oefenen op tech-
niek, samenspel en balcontro-
le. En omdat het veld niet groot 

is, kunnen ze sneller scoren dan 
op een groter veld. En dat willen 
ze natuurlijk allemaal! Het is hun 
derde wedstrijd in de competitie 
én niet onverdienstelijk, met een 
eindstand van 16-12 tegen, ze-
ker geen slecht resultaat. De ro-
de blos op hun wangen en nat-
te haren verraden hun bezielde 
inzet. Wil je een keer meetrainen 
met dit leuke team? Dat kan al-
tijd. Vrijdag wordt er getraind van 
16.30 tot 17.30. Je kunt drie keer 
gratis meetrainen. En misschien 
wil je daarna lid worden van dit 
gezellige team! Meer informa-
tie óf vragen hoofdtrainer@hv-
mijdrecht.nl.    

HVM team zoekt kleine mannen  

56,67%, maar paar vier, Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers, be-
vestigde als vierde met 53,47% de 
door Adrie en Ko ingezette trend. 
Op vijf tenslotte Renske & Klaas Vis-
ser die met hun 53,40% dus zeer 
weinig op nummer vier moesten 
toegeven. De C-lijn, inmiddels uit-
gedijd tot negentien paren, liet 
een kopgroep van vier zestigers 
zien. Op één To van der Meer & Elly 
Belderink die, gelouterd door zeer 
vele jaren bridge, nu met 67,84% 
gelijk ook als het hoogst scorende 
paar van de avond door kwamen. 
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt 
werden keurig tweede met 61,51% 
en ook Elisabeth van den Berg & 

Maarten Breggeman legden met 
60,31% alvast een bodempje voor 
terugkeer! Als vierde haalden Joke 
Morren & Tim Vader netjes 60% 
precies binnen. Anneke & Bram 
van der Zeeuw voerden als vijf-
de paar met 53,54% de achtervol-
gers aan, waarvoor nu de procen-
tenspoeling wel erg dun was ge-
worden! Wilt u ook instromen als 
bridger, vraag inlichtingen aan bij 
het secretariaat: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl, tel. 06-83371540. 
Bridgeclub De Legmeer speelt op 
de woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn.

Mijdrecht - Afgelopen woens-
dagmiddag heeft het meisjes-

team van groep 5/6 van Ster-
renschool Driehuis de prestatie 

van de dag geleverd: de eerste 
plaats! Nadat de voorronde win-
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Bridgevereniging Mijdrecht 
Mijdrecht - Deze week is de 
maandag afdeling ook weer ge-
start met de eerste zitting van 
de laatste competitie ronde voor 
dit seizoen. Het zal deze keer een 
korte competitie worden maar 
daarom niet minder spannend. 
In de A lijnen waren de verschil-
len vanavond in de top zeer klein. 
Op 2% van elkaar wist de top 3 
te eindigen. Elenbaas/Zeijerveld 
wisten te winnen met 63%. 2de 
koppel Schmidt/Euwe en 3de 
Slijkoord/v.d. Zwaard. Deze laat-
ste spelen het hele jaar al con-
stant mee in de top 3. In de B-lijn 
waren de verschillen nog kleiner. 
Koppel Verwey en koppel Bos-
man mochten de 1ste plaats de-
len met 57%. Voor hen waren er 
geen speciale uitslagen, vandaag 
was het meer: degelijk spelen, 
dan kom je ver.De C lijn werd ge-
domineerd door de familie Jan-
sen. Ze waren prima op dreef om 
uiteindelijk 60% te scoren, direct 
gevolgd door koppel Toebosch/

Vedder. Sommige winnaars wa-
ren zeker onverwacht maar des te 
leuker voor het vervolg van deze 
korte competitie.

Donderdag
De donderdagmiddag afdeling 
speelde haar 3 de zitting van de-
ze competitie. Buiten was het 
al weer 25 graden, binnen iets 
minder. Het lukte paar de Jong/
Teusink om een kleine slem 6SA 
uit te spelen. Zij scoorde hiermee 
100%. Was niet genoeg voor de 
overwinning, want die gaat over 
24 spellen. Uiteindelijk werd fa-
milie v/d Meer 1ste met de mon-
sterscore van 67%. De volgende 
in de A-lijn scoorde uiteindelijk 
5% minder. Het betrof koppel Ber-
gen/Voskamp. In de B-lijn was de 
strijd scherper. Hier wist echtpaar 
v. Klaveren te winnen met 62% op 
de voet gevolgd door Stappers/
Pierrot en Venhuizen/de Goede. 
Het was in ieder geval een heel 
enerverend en gezellige middag.

Atalante heren 3 kampioen!
De Ronde Venen - Met 4-0 moes-
ten de mannen van Atalante He-
ren 3 winnen om in de allerlaats-
te partij kampioen te worden. De 
Vinkeveners kenden slechts 2 ver-
liespartijen dit seizoen en dat was 
tegen de nummer 2, Smash H1 
uit Hoofddorp en tegen de tegen-
partij van vanavond, Veenland H1 
(4e) uit Wilnis.
In de eerste set zette routinier Pe-
ter Keijzer een forse voorsprong 
in met een ijzersterke service. 
Maar liefst 8 punten los, een heer-
lijk begin. Maar Veenland vocht 
terug, vooral de mannen op het 
midden en de sterke buitenaan-
valler waren lastig te stoppen. 
Het ging over en weer met span-
nende rally’s maar de service buf-
fer hield stand, 25-17 winst.
De selectie van 6 man was uiterst 
smal. Geblesseerde Arjan Bakker 
fungeerde als fanatieke coach, 
routinier Hans van der Meer be-
gon op de bank en daarmee had 
H3 een belangrijke troefkaart 
achter de hand. Invaller en all-
rounder Max Bouwman was be-
reid gevonden om de spelverde-
ling op zich te nemen.

Super spannend
Het vervolg van het streekduel 
was super spannend. De mannen 
van 3 hadden zich suf getraind op 
allerhande verrassende aanvals-
combinaties maar deze avond 
was de pass vaak niet op maat 
waardoor het boek met romme-
lige noodscenarios er vaak bijge-
haald moest worden.
Het eerste deel van set 2 behield 
Veenland de voorsprong, halver-
wege kwamen de Vinkeveners 

langs zij en ook voorbij. Aan het 
eind van set 2 liepen de mannen 
uit Wilnis weer goed bij: 25-25. 
Door een snoeiharde aanval van 
Max werd het 2e bedrijf beslist 
met 27-25, een zeer nipte over-
winning!
Set 3 en 4 waren ook mega span-
nend. Beide teams gaven geen 
duimbreed toe. Adrie Heinsbroek 
scoorde mooie punten met zijn 
alerte blok op het midden, Han 
Feddema had zijn gevreesde mo-
lenwiekaanval hervonden en ook 
zijn service liep weer als vanouds. 

Superfanattiek
Jarige Rein Kroon mepte de bal-
len over het net, hyper-enthou-
siast als altijd en boomlange Ra-
mon Eikelboom wist menig balle-
tje te redden in het achterveld en 
met name aan het net was hij een 
erg imponerende aanvalskracht. 
Verder werd het team aange-
spoord door de 7e man, een joe-
lend publiek dat in grote getale 
was komen opdraven, met onder 
andere goedkeurend getoeter 
van oud trainster Roos Aarsman 
en aanmoediging van ex teamge-
noot Jan Ruizendaal.
Maar het was toch vooral de 
enorm grote drive en superfana-
tieke inzet die we van deze man-
nen kennen, waarmee de gou-
den H3-formatie ook set 3 en 4 
met 25-23 en 25-21 binnen wis-
ten te slepen, tot aan het laatste 
punt keispannend, een ware thril-
ler! En na jaren in de top van de 
3e klasse te hebben meegedraaid 
gaat het volgend seizoen nu echt 
gebeuren: kampioen Atalante he-
ren 3 gaat 2e klasse spelen!

CSW vermaakt het publiek
Wilnis - CSW speelde een thuis-
wedstrijd tegen Zwaluwen ’30 uit 
Hoorn en liet zich van de goede 
kant zien. In een aantrekkelijk du-
el was CSW met 4-1 de bovenlig-
gende partij en vooral in de twee-
de helft toverde CSW mooie staal-
tjes voetbal op de mat.
Het begin van de wedstrijd was 
voor CSW dat de eerste kans 
kreeg via Vincent van Helle-
mondt.
Hij werd de diepte ingestuurd 
maar stuitte op de doelman van 
Zwaluwen. Even later verzond 
Guus Verhoef een pass op maat 
aan Dave Cornelissen maar ook 
hier kwam de doelman als win-
naar uit de strijd. De derde kans 
was echter wel raak. Een voorzet 
van Cornelissen werd bij de eer-
ste paal ingetikt door van Helle-
mondt. Hierna kwam Zwaluwen 
beter in de wedstrijd en voor-
al via de flanken kwam de ploeg 
een aantal malen gevaarlijk door. 
Halverwege de eerste helft kwam 
Zwaluwen dan ook verdiend op 
1-1. Een knappe aanval werd be-
heerst afgerond. Tot aan de rust 
hielden beide ploegen elkaar aar-
dig in evenwicht maar toch ging 
CSW rusten met een 2-1 voor-
sprong. Een schot van Cornelis-
sen werd gelost door de doel-
man en de terugspringende bal 
kwam bij Verhoef die vervolgens 

de doelman omspeelde en de bal 
in het lege doel tikte. 

Goed los
Na rust kwam CSW pas echt goed 
los en de ploeg van trainer Servi-
nus combineerde er lustig op los 
maar de eerste kans was nog wel 
voor Zwaluwen. Bij een vrije trap 
was het maar goed voor CSW dat 
iedereen miste en zodoende de 
bal voorlangs ging. Bij een aantal 
pogingen van CSW kon Zwalu-
wen nog erger voorkomen maar 
het zou niet lang meer duren 
voordat CSW de voorsprong kon 
uitbreiden. Maikel Pauw speel-
de Cornelissen aan in de zestien. 
Cornelissen speelde de bal op de 
vrijstaande Menno v.d. Leeden 
die vervolgens in de uiterste hoek 
schoot. Een kwartier voor tijd 
stelde CSW de overwinning de-
finitief veilig. Bij een hoekschop 
van v.d. Leeden kwam de bal ver 
bij de tweede paal en kon worden 
ingekopt door Oscar Leune. Zwa-
luwen probeerde nog wel wat te-
rug te doen maar het ontbrak de 
ploeg duidelijk aan scherpte de-
ze middag. CSW liet aan het einde 
van de wedstrijd nog mooie staal-
tjes voetbal zien maar doelpun-
ten leverde dat niet meer op. Het 
publiek had zich prima vermaakt 
en door deze 4-1 zege is CSW de-
finitief in veilige haven.

De Vinken bestendigt 
tweede plaats
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
trok het vlaggenschip van De Vin-
ken naar het Noord-Hollandse 
Limmen voor de terugwedstrijd 
tegen het plaatselijke Helios. 
Thuis werd ruim gewonnen (18-
9), maar Helios is in deze compe-
titie nog niet veilig. De thuisploeg 
trof ook het eerst het gele plastic. 
Na een kwartier aftasten, het was 
intussen 3-3, namen de Vinkeve-
ners evenwel het heft in handen. 
Via 4-7 en 5-10 ging de formatie 
van Dirk van der Vliet met een 
comfortabele 6-12 voorsprong 
de rust in. De Vinkeveense doel-
punten waren van Rutger Woud 
(2x), Jerom Stokhof, Fenne Claas-
sen (2x), Dorien Verbruggen (3x), 
Lieke Melchers, Gideon Leeflang 

(2x) en Annick Stokhof. Ook in de 
tweede helft bleef het Suiteteam 
onbedreigd aan de leiding. Di-
rect na rust viel de 6-13 (Kelvin 
Hoogeboom) en doelpunten van 
Gideon Leeflang, Lieke Melchers 
(2x), Dorien Verbruggen, Fenne 
Claassen en Kelvin Hoogeboom 
brachten de bezoekers op een ri-
ante 13-19 voorsprong. In de slot-
fase mocht de thuisploeg nog 
driemaal scoren, maar de pun-
ten gingen terecht mee naar Vin-
keveen. De Vinken blijft hierdoor, 
met nog vier wedstrijden te gaan, 
in de race voor mogelijke promo-
tie. Komende zaterdag komt rode 
lantaarndrager Triaz op bezoek. 
Aanvang 15.30 uur, sportpark De 
Molmhoek.

Ad Wolf driebandenkoning 
toernooi de Merel
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd in Café de Me-
rel te Vinkeveen de strijdt aange-
gaan wie er als winnaar van het 
Regionaal Driebanden toernooi 
(64 deelnemers!) van biljartclub 
D.I.O./Café Biljart de Merel van de 
tafel met het groene laken met 
de meeste punten en de hoofd-
prijs, een tv of een prijs naar keu-
ze, naar huis zal gaan.
Na de zaterdag gaan er 4 man aan 
de leiding nl. Ad Wolf met 6 pun-
ten uit 4 wedstrijden zo ook Car-
los van Oostrom, Jan Eijsker en 
Emiel Jagroep en Rohan Janmaat 
met 4 punten uit 4 wedstrijden. 
Peter Driehuis en Richard v. Kolck 
ieder met 2 punten en met 0 pun-
ten Huibert Matthes uit 4 wed-
strijden tot nu toe. 
Dus nog van alles mogelijk op de 
zondag. Na de laatste wedstrijd 
was de stand als volgt. De laat-
ste plaats was voor Huibert Mat-
thes met 2 punten alles misluk-
te deze dagen bij Huib 7de werd 
Carlos van Oostrom met 6 pun-
ten, 6e en niet goed gespeeld Ro-
han Janmaat met 6 punten ook 
met 6 punten Richard v. Kolck die 
dus niet in de gewenste vorm was 
om de titel te pakken, vierde met 
8 punten werd Peter Driehuis die 
een uitstekende tweede dag ken-
de, als prima derde onze nieuw-
komer Emiel Jagroep met 8 pun-
ten die de laatste wedstrijd moest 
winnen van Jan Eijsker om de ti-
tel te pakken maar die verloor van 
Jan die dus als tweede eindigde 
met 10 punten die zijn inhaal race 
te laat inzette om Ad Wolf van de 
eerste plaats af te houden, Ad 
Wolf die dus met 10 punten (zijn 
winst percentage was beter dan 
van Jan), de beste was ondanks 
twee verlies partijen en de titel 
2018 te winnen.

Tweede keer
Ook in 2017 was Ad Wolf de win-
naar van dit toernooi. Al met al 
was Ad dus de allerbeste van het 
toernooi van Biljartclub D.I.O./
Café Biljart de Merel van het jaar 
2018, en over het hele toernooi 
een prachtig moyenne gespeeld 
te hebben van 0,5278.De kortste 
partij in het toernooi nl 9 caram-
boles in 4 beurten!!!!!!!! nog nooit 
vertoond in dit toernooi was van 
Richard van Kolck, de hoogste 
serie was voor 3 man nl. Richard 
van Kolck, Emiel Jagroep en Jan 
Eijsker nl. 5 caramboles. De prij-
zen waren dit jaar weer grandi-
oos, dankzij de sponsoring van 
Restaurant De Haven, Herenweg 
276, 3645 DX Vinkeveen. Na een 
woord van dank aan iedereen 
die een steentje aan dit toernooi 
heeft bijgedragen werden de prij-
zen uitgereikt door Peter Diehuis 
voorzitter van Biljart club D.I.O. 
Zonder sponsors is het toch las-
tig een dergelijk groot toernooi 
te organiseren, onze hartelijke 
dank daarvoor, D.I.O. en Café Bil-
jart de Merel kunnen terug kij-
ken op een prima georganiseerd 
toernooi. Herman Turkenburg en 
Gijs v.d. Neut van D.I.O. waren de 
grote organisatoren achter dit 
gebeuren, dit is aan hen wel toe-
vertrouwd en een goede motiva-
tie om in 2019 opnieuw het toer-
nooi te organiseren. Belangstel-
ling voor biljarten zowel dames 
en heren op de dinsdag (B.J.C. de 
Merel) of donderdag avond (B.J.C. 
D.I.O.)? Neem contact op met Ca-
fé de Merel Arkenpark MUR no 43 
te Vinkeveen tel. 0297-263562 of 
e-mail thcw@xs4all.nl wij kunnen 
nog enkele spelers en/of speel-
sters gebruiken voor zowel de in-
terne competitie als De Ronde 
Venen competitie.

Argon in slotminuut 
onderuit tegen Ter Leede
Mijdrecht - Argon heeft lang 
stand gehouden tegen Ter Leede, 
na de gelijkmaker vlak voor rust 
werd het de tweede helft één-
richtingsverkeer, Ter Leede domi-
neerde. Toch bleef de stand tot de 
regulaire speeltijd gelijk. Dat was 
voornamelijk te danken aan de 
slechte afwerking van de gasten 
en Argondoelman Romero Anto-
nioli. In blessuretijd scoorde oud 
Argonaut Ian van Otterlo de te-
rechte 1-2.

Weinig mogelijkheden
De eerste helft waren er wei-
nig mogelijkheden om te sco-
ren aan Argonzijde, de combina-
ties liepen niet lekker en Ter Lee-
de kreeg een paar mooie kansen. 
Al in de beginfase testte Oussama 
Siali de Argondoelman maar na 
een kleine twintig minuten vond 
dezelfde speler toch het net. 
Een diagonaal schot vanaf links 
schoof laag in de verre hoek 0-1. 
Argon probeerde daarna wel om 
in aanvallend opzicht op te bou-
wen, maar het bleef over het al-
gemeen bij pogingen. Van Otter-
lo zette met een fraaie omhaal Ar-
gon bijna op een grotere achter-
stand maar de bal scheerde rake-
lings over de lat. Even later was 
Romero Antonioli de winnaar na 
een schot van Otterlo. Vijf minu-
ten voor rust viel dan toch de ge-
lijkmaker, op aangeven van Si-
mon Aa�es scoorde Patrick Lok-

ken de 1-1. Daarna kreeg Ter 
Leede een gevaarlijk uitziende 
vrije trap maar Rob Zandbergen 
schoot over het doel.

Éénrichtingsverkeer
De tweede helft was Ter Leede 
oppermachtig maar de doelpun-
ten bleven maar niet komen, po-
gingen van Marc de Kruijs gingen 
over, naast of waren een prooi 
voor Antonioli. Een vrije trap van 
Stefan Kraaijvanger kwam in han-
den van Antonioli. Ook Van Ot-
terlo mikte naast en Siali vond 
twee maal de Argonsluitpost op 
zijn pad. Inmiddels kwam er een 
verse kracht in bij Argon: Soner 
Gedik. Met nog tien minuten te 
gaan brak Mark van der Weijden 
op rechts door maar zijn schot 
schoot net voorlangs de tweede 
paal. Daarna raakte Van der We-
ijden geblesseerd, Imar Kort nam 
zijn plaats in. Bijna werd het daar-
na een doelpunt voor de gasten 
maar invaller Ronnie Verplanc-
ke schoot van een meter afstand 
in handen van Antonioli. Het was 
uitstel van executie voor Argon, 
in minuut 92 maakte Ian van Ot-
terlo als nog de 1-2. Gelijk daar-
na floot scheidsrechter Wijma 
voor het einde van deze wed-
strijd waar Ter Leede Argon lang 
liet bungelen maar alsnog in de 
laatste minuut toesloeg.
Zaterdag gaat Argon op bezoek 
bij Zwaluwen Vlaardingen.

Argon in de aanval, keeper brengt redding. (foto Hans van Gelderen)

V.l.n.r. staand: Dirk van der Vliet trainer-coach, Annick Stokhof, Dorien 
Verbruggen, Fenne Claassen en Lieke Melchers. V.l.n.r. gehurkt: Jerom 
Stokhof, Rutger Woud, Kelvin Hoogeboom en Gideon Leeflang. Foto: Ja-
co Kroon.

1e Internationaal vrouwen 
veteranen toernooi
De Hoef - Op zaterdag 9 Juni vind 
het 1e internationaal vrouwen 
toernooi plaats bij HSV in de Hoef. 
Het vrouwen team Cala de Mijas 
uit Zuid-Spanje heeft de vluchten 
al geboekt en hebben er zin in. 
Ook uit België komt waarschijn-
lijk een damesteam naar De Hoef. 
Het is een toernooi voor vetera-
nen vrouwen 35+ (ook wel vete-
rinnen genoemd) en er wordt ge-
speeld op klein veld 7 tegen 7. 

Ook zijn voor dit toernooi vrien-
dinnen, moeders, nichten, tan-
tes, buurvrouwen van harte wel-
kom om in te schrijven. Dus als 
je nu denkt: “een sportieve, ge-
zellige dag lijkt me ontzettend 
leuk”, trommel wat vrouwen bij 
elkaar en schrijf jullie in. Aanslui-
tend kan er ingeschreven worden 
voor de barbecue. De voorberei-
dingen zijn inmiddels al in volle 
gang.
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Atalante JB1 kampioen
Vinkeveen - Het mixed team van 
Atalante (Nathalie, Vito, Tess, Isa-
bel, Isis en trainer Pim – mist op 
foto Per) wat mee doet in de jon-
genspoule is in de tweede helft 
van seizoen 2017-2018 glansrijk 
kampioen geworden. Waren ze in 
de eerste helft nog 3e geworden, 

in de tweede helft met 5 pun-
ten verschil op de nummer 2 uit 
Woerden overtuigend 1e!

Volgend seizoen zullen we het 
team terug zien in de jongens A 
competitie, wat wel een stuk pit-
tiger zal worden.

Windroos meisjes halen 
de artfinale
De Ronde Venen - Op deze 
mooie zonnige dag bij CSW werd 
weer het schoolvoetbaltoernooi 
gespeeld. De Windroosmeisjes 
Evi, Fay, Jasmijn, Babs, Isa, Lisa, 
Lieke, Romy, Marit, Jalysha, Syl-
vie, Brit en Fenna hadden de af-
gelopen weken getraind onder 
leiding van Nick en Daan. Omdat 
ze vorig jaar het toernooi hadden 
gewonnen waren de verwachtin-
gen hooggespannen. Mariska en 
Laure stelden een team samen en 
in de eerste wedstrijd tegen de 
Schakel lag er binnen een minuut 
al een in het net. Een sterk be-
gin en met goed samenspel werd 
een 4-0 overwinning geboekt. De 
tweede wedstrijd tegen de Anto-
niusschool was andere koek. Die 
begonnen sterk maar onze keep-
ster was op haar post. Met een 
paar mooie reddingen hield ze 
haar team op de been. Aan de 
andere kant ook een goede kans 
maar die ging net naast. Anto-
nius schoot nog een keer op de 
paal maar het bleef 0-0. Derde 

wedstrijd tegen het Kids Colle-
ge. Een beetje gelijk aan de vori-
ge pot met kansen over en weer 
maar de bal wilde maar niet in 
het doel verdwijnen. Ook dit 
werd 0-0. Om door te gaan naar 
de kwartfinale moest de laatste 
wedstrijd worden gewonnen. Te-
gen de Pijlstaart werd het een ze-
nuwslopend potje. Beide teams 
kregen kansen maar het bevrij-
dende doelpunt kwam maar niet. 
Met een laatste krachtsinspan-
ning ging het hele team naar vo-
ren en kort voor tijd werd het 
toch 1-0 voor Windroos. De buit 
was binnen en dat betekende 
een kwartfinale. Die moest wor-
den gespeeld tegen Driehuis. Na 
een peptalk van de coach gingen 
de meiden er tegen aan. Driehuis 
bleek een superspits te hebben 
opgesteld want binnen vijf minu-
ten lagen er drie achter de kee-
per. Toch gaven de meiden de 
moed niet op en kregen nog een 
paar mooie kansen. Een geweldig 
toernooi gespeeld.

Twirlen, een leuke sport
Mijdrecht - Twee basisschool 
leerlingen hebben 5 weken mee-
gedaan met de juvenile twirlers 
van TwirlPower. Dit was moge-
lijk gemaakt door de organisatie 
“Kies je Sport”. Aan het einde van 
deze korte stoomcursus door VI-
OS twirl-trainster Petra Verschoor 
gaven de dames Fenna en Evy, 
en natuurlijk de eigen juveniles, 
Femke en Jedidja, op 17 april een 
demonstratie aan genodigden. 
Voor de eerste show kwamen zij 
in speciale twirl-kleding en spe-
ciale showmake-up de zaal in. Ze 
lieten een warming-up dans zien 
met pompons op een vrolijk stuk-
je muziek. Hierna was het snel bo-
ven in de Twirl-kamer omkleden.
Ondertussen gaven de grote 
twirlsters een demonstratie van 
hun kunnen, waarmee ze lieten 
zien waar je als wedstrijdtwirlster 
naar toewerkt.
Omgekleed kwamen Fenna en 
Evy weer beneden en lieten hier 
om de beurt hun solo show zien. 
Deze show is ook geschikt voor 

wedstrijden. Hierna werd er al-
weer omgekleed, dit keer in het 
donkerblauw-paarse VIOS show-
pak, waarin de losse twirls en bal-
letbewegingen werden geshowd.

Een genot
Het was voor de toeschouwers 
onder het genot van een kop-
je koffie en thee bij al dat moois 
aangenaam vertoeven in vereni-
gingsgebouw De Notenkraker, 
de thuisbasis van TwirlPower, de 
Show- & Marchingband VIOS en 
natuurlijk dweilorkest DORST. 
Aan het einde van het afwisse-
lende programma werden Fen-
na en Evy natuurlijk nog even 
in het zonnetje gezet, kregen ze 
een mooi certificaat van deelna-
me en een herinnering.Wil je ook 
eens komen kijken, of meedoen 
met een training? Eens kijken 
of wedstrijd-twirlen wat voor je 
is? Neem dan contact op met de 
trainster Petra Verschoor te be-
reiken via 06-38 40 26 45 of twirl-
sters@vios-mijdrecht.nl.

Grandioos feest 40-jarig 
Veenshuttle
Vinkeveen - Badmintonnen over 
een met zwart doek behangen 
volleybal net, een veld waar het 
zwarte doek, het zogenaamde 
net dus, twee grote ronde gaten 
had, een veld met een zwart doek 
met een brede gleuf in het mid-
den, zowaar een paar gewone 
badminton velden, een sjoelbak, 
de bekende ijzeren staaf waar je 
met een ring naar de andere kant 
moest zien te komen zonder de 
bel te laten gaan, ping pong bal-
letjes in een plastic beker mikken, 
raden hoeveel shuttles er in een 
grote plastic zak zaten, shuttles in 
korven mikken die op afstand op 
de grond stonden, en als klap op 
de vuurpijl in een volledig donker 
gemaakte sportzaal “glowing in 
the dark” badmintonnen. Fantas-
tisch allemaal. Meer dan 80 leden 
en oud leden hadden zich opge-
geven om aan deze heerlijke dag 
mee te doen. Vanaf 13.00 uur tot 
rond 16.00 uur was men in teams 
van 3 ingedeeld en werden via al-
le spellen punten verdiend om 
voor de eer te strijden. 
Het feest comité had werkelijk al-
les uit de kast gehaald om er een 
vrolijke middag van te maken. 
Om vijf uur was de prijsuitreiking 
en was iedereen met een drank-

je in cafe De Wave van sporthal 
de Phoenix gezellig aan het na-
praten. Niet alleen over de dag 
maar ook de afgelopen veertig 
jaar. Oude foto’s en artikelen, ve-
le clubbladen, zelfs de allereerste 
uitgave van 1978, lagen ter inza-
ge om de verhalen te ondersteu-
nen. Maar vooral het “glowing in 
the dark” badminton was bij ie-
dereen heel enthousiast ontvan-
gen. De baanlijnen waren met re-
flecterende tape beplakt, de shut-
tles glommen in het black light 
en de spelers smeerden zich in 
met reflecterende verf en beplak-
ten hun kleding met reflecteren-
de tape. Iedereen had een pols-
bandje gekregen wat oplicht-
te en bij sommige mensen licht-
ten de schoenen of veters of an-
dere kledingstukken fel op van 
het black light. Een fascinerend 
gezicht Na al deze sportieve be-
zigheden was er vanaf zes uur 
nog een heerlijk buffet en werd 
er onder het genot van een hap-
je en een drankje nog een aantal 
uren gezellig nagepraat over de 
dag maar ook over het verleden. 
Een zeer geslaagde dag met nog 
een woord van dank aan het feest 
comité die alles tot in de puntjes 
had verzorgd.

Nationale Zwem4daagse 
DRV weer van start
De Ronde Venen - Op maan-
dag 4 juni aanstaande gaat de 
6e Zwem4daagse, georganiseerd 
door Zwem- en polovereniging 
De Amstel, van start. Deze 6e 
editie van de bekende Nationa-
le Zwem4daagse zal dan ook een 
“spetterend” succes worden.
Groot, klein, dik of dun, iedereen 
is in de gelegenheid een zwem-
prestatie neer te zetten die je 
zelf denkt te halen. Je kunt kie-
zen welke afstand het beste bij je 
past: 250, 500 of 1000 meter (of-
tewel, 10, 20 of 40 banen) in het 
wedstrijdbad van het Veenweide-
bad te Mijdrecht en wel op vier 
(van de vijf ) avonden. Waarom je 
dat gaat doen? Gewoon, omdat 
het superleuk, supergezellig en 
supergezond is. 

Sportief
Zwem- en polovereniging De Am-
stel organiseert de Zwem4daag-
se met het doel mensen sportief 
aan het zwemmen te krijgen. Ge-
woon te ondervinden hoe leuk 
het kan zijn om van tijd tot tijd 
je baantjes te trekken of gewoon 
ontspannen in het water rond te 
spartelen. Dat kan op je eigen ni-
veau, je hoeft beslist geen geoe-
fend zwemmer te zijn.
Meedoen aan de Zwem4daag-
se is een unieke kans om met het 
gezin sportief op pad te gaan. Als 
je als vader en/of moeder wat lan-
ger wilt zwemmen dan je kroost, 
hoef je je geen zorgen te ma-
ken. De kinderen kunnen zich 
weer met heel veel randactivitei-

ten in en om het bad vermaken, 
terwijl je zelf je afstand zwemt. 
Er zal zijn: cupcakes versieren, 
“lotuswonden” maken, schaken, 
kleurwedstrijd, grabbelton, limo, 
snoepkraam, schminken, poffer-
tjes eten, onderwaterhockey met 
de brandweer van de Ronde Ve-
nen, supergroot springkussen, 
steltlopen, springstokken, skip-
pyballen, 1 wieler fietsen , kano-
varen, waterpoloclinic, aquaspor-
tiefclinic en zwemclinic en na-
tuurlijk weer de oergezellige af-
sluitende zwemdisco en niet te 
vergeten de uitreiking van de me-
dailles. Ook zal er op vrijdag weer 
een verloting van prachtige prij-
zen plaatsvinden.

Opening
De opening op maandag 4 ju-
ni zal plaatsvinden om klokslag 
18.00 uur. De hele week tot en 
met vrijdag 8 juni van 18.00 tot 
21.00 uur is er gelegenheid om te 
zwemmen en met alle activitei-
ten mee te doen en dat voor het 
super lage tarief van maar €7,50 
(bij voorinschrijving via de site). 
Dankzij de sponsoring van inmid-
dels tientallen ondernemers uit 
de regio kan de organisatie zo-
veel voor zo weinig bieden. Let 
wel: de gereduceerde inschrij-
ving sluit een week van te voren. 
Daarna kan alleen nog tegen een 
hoger tarief worden ingeschre-
ven. Kortom wil je het niet mis-
sen? Schrijf je dan nu al direct in. 
Dat kan op onze speciale website 
www.deamstel.zwem4daagse.nl

Atalante mini’s doen het 
weer goed
Vinkeveen - De minivolleybal 
competitie is zaterdag 14 april in 
Kudelstaart afgesloten met een 
finale dag. Er wordt door het jaar 
heen gestreden op 4 niveaus in 
diverse poules. Waarbij je steeds 
kan promoveren en degraderen. 
Dit is mogelijk tot en met maart. 
In de poule waar je dan terecht 
bent gekomen ga je als team strij-
den om een van de fel begeerde 
bekers. En het mooie is .. er zijn er 
ook 2 in Vinkeveen beland!!

Girlpower
Als eerste kwam Atalante Girl-
power (Lynne, Renske, Michel-
le, Froukje en Tisa) ten tone-
le. Zij moesten het opnemen te-
gen twee teams uit Nieuw Ven-
nep. Atalante speelde goed. Ster-
ke service, mooie reddingen en 
zo nu en dan ook nog een smash 
of pushbal.
Ze waren in beide partijen de 
sterkste, maar in beide wedstrij-
den was er een service reeks van 
de opponent die er voor zorgde 
dat beide partijen toch in een ge-
lijk spel eindigden.
Als laatste tegen de sterkste op-
ponent uit Haarlem, die in pun-
ten voor stond, want zij had-
den wel van beide formaties uit 
Nieuw Vennep gewonnen. Moch-
ten de meiden nog willen strijden 
voor de beker, moesten de mei-
den van hen winnen. En daar gin-
gen ze voor ondersteund door 
super enthousiaste coach Pim. 
Een spannende strijd de eerste 
set; welke vooral door de positie-
ve instelling werd gewonnen! In 
de tweede set nog een schepje 
erboven: een overtuigende winst. 
De prijsuitreiking was spannend 
... met een gunstiger saldo werd 
Atalante als Kampioen bestem-
peld van niveau 4 poule E!!

Volleychamps
Daarna de Atalante Volley-
champs. Het team met Shiwa, Jel-
wa, Carlijn, Rinske, Bente en Jort 
kwam uit in poule D van niveau 
4. De eerste partij tegen Hoofd-
dorp. Atalante heeft goed gestre-

den, mooie acties, maar moesten 
uiteindelijk toch de meerdere er-
kennen in deze opponent. Daar-
na tegen Velsen. Atalante was in 
deze partij lekker aan het spelen 
en wist hier solide naar een over-
tuigende winst te spelen. De laat-
ste partij tegen Kudelstaart. Dit 
was nog even spannend, maar 
zij moesten toch de meerdere 
erkennen tegen de uiteindelijke 
kampioen. Een mooie derde plek 
voor deze Champs.

Allerjongstre
Zoals altijd als laatste de aller-
jongsten, Atalante Volleytop-
pers, met Jens, Niels, Yorell, Nefel-
li en Emma. Zij kwamen uit in ni-
veau 2, in de hoogste poule. Eer-
ste partij tegen 3 sterke jongens 
uit Hoofddorp. Een stroeve start, 
waarbij ze zich lieten overtroe-
ven. In de tweede set kwamen ze 
beter in het spel met een span-
nende eindstrijd eindigde deze in 
een gelijk spel. Daarna tegen Ou-
derkerk. Hier was duidelijk Ata-
lante de meer ervaren partij. Dit 
werd een riante winst waarbij 
veel extra punten gescoord wer-
den door de bal eerst te spelen. 
Nu kwamen ze ook in dezelfde si-
tatie als Girlpower... als ze de laat-
ste partij zouden winnen, was er 
nog kans op een beker. De start 
tegen Amstelveen verliep wat 
stroef, in lijn der verwachting, de 
concentratie daalt in de regel bij 
dit jonge team in de laatste wed-
strijd. Maar ze kwamen toch in de 
partij en ook hier scoorde Atalan-
te aardig wat extra punten door 
het spelen van de bal. De telling 
was niet helemaal zuiver, maar 
dat kreeg gelukkig op tijd aan-
dacht en heel spannend werd de 
eerste set gewonnen met slechts 
1 punt verschil. Daarna proefden 
de Toppers hun kansen en werd 
het een riante winst. Ook hier een 
spannende prijsuitreiking. En ook 
hier was Atalante de Kampioen, 
minder spannend want Hoofd-
dorp had in de laatste partij pun-
ten laten liggen. Een mooie afslui-
ting van een mooi seizoen!
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Soos ‘De Cirkel”
viert 30-jarig bestaan

De Ronde Venen - Afgelopen dinsdag 17 april was het 
groot feest in Roekz in Vinkeveen. Soos “De Cirkel” vier-
de haar 30-jarig bestaan. Alle leden en vrijwilligers van de 
Soos en een aantal genodigden, in totaal zo’n 95 mensen 
waren aanwezig voor een avond om niet snel te vergeten.
Verwelkomd met een glas bubbels en na een welkomst-
woord door de voorzitter, Dick Roodenburg, werd er ge-
noten van een heerlijk koud en warm buff et. 
Na het eten gingen de voetjes van de vloer bij een gewel-
dig optreden van Thomas Oudshoorn. Ruim 1,5 uur zong 
hij de sterren van de hemel en werd er fl ink gedanst. Uiter-
aard ontbrak de polonaise niet.
Er werd kort nog even teruggeblikt op het ontstaan van 
Soos de Cirkel en de vele hoogtepunten in die 30 jaar. In 
november 1987 werd een oproep gedaan waarbij vrijwil-
ligers gezocht werden om mee te helpen een wekelijkse 
ontspanningsavond te organiseren voor mensen met een 
beperking. Dit resulteerde in de eerste soosavond op 19 
april 1988, met ongeveer 20 deelnemers en 8 vrijwilligers. 
Het leden aantal is in de dertig jaar gegroeid naar zo’n 60 
deelnemers. Ieder dinsdagavond is er een Soosavond.
De deelnemers kunnen dan aan diverse activiteiten 
mee doen, zoals: darten, sjoelen, tafeltennis, ge-
zelschapspelletjes, crea, muziek en dans. Mo-
menteel is er ook een clinic hardlopen.

Playbacklshow
De Playbackshow is een tweejaarlijks hoogtepunt, evenals 
het Kerstdiner, elk jaar verzorgd door de Rotary.Tot haar 
grote verrassing werd Angela van Adrichem nog even 
in het zonnetje gezet. Zij is als enige vanaf het allereer-
ste begin betrokken en dus al 30 jaar actief voor De Cirkel. 
Met haar gedrevenheid zal ze dat hopelijk nog lang blij-
ven doen. “Wat ontzettend leuk, maar ik kan dit natuurlijk 
nooit zonder het geweldige team van vrijwilligers dat elke 
week klaarstaat”, aldus Angela.  
De feestavond werd mede mogelijk gemaakt door Stich-
ting Ronde Venen Fonds.
De Cirkel is een soos voor mensen met een verstandelij-
ke beperking. Soosavonden worden elke dinsdagavond, 
met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus, 
van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in de gebouw Immitsj 
te Mijdrecht.
Meer informatie? Kijk op www.soosdecirkel.nl of neem 
contact op met Angela van Adrichem: 06-23937815, e-
mail: adrichem74@kpnmail.nl 






