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Auto rechtdoor 
op rotonde

Mijdrecht - Zaterdag op zon-
dagnacht jl reed een automo-
bilist rechtdoor over de roton-
de bij de Veenweg in Mijdrecht. 
Even daarvoor moest ook al 
een verkeersbord het ontgel-
den. De bestuurder bleef onge-
deerd. De politie onderzoekt of 
er alcohol in het spel is.

Meisje 
aangereden

Mijdrecht - Vorige week dins-
dagavond werd bij de bushal-
te op de Rondweg een meis-
je aangereden. Het meisje en 
een groepje vrienden staken, 
zonder op het overige verkeer 
te letten, tussen twee stilstaan-
de bussen door de weg over,. 
Een voorbij komende automo-
bilist kon het meisje niet meer 
ontwijken en reed tegen haar 
aan. Het meisje raakte hierbij 
gewond aan haar knie. De auto 
liep lichte schade op.
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omg. Bozenhoven (230 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omg. Bozenhoven (230 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

Omgevingsvergunning 
voor Molenhof Mijdrecht
Mijdrecht - Begin vorige maand 
is er door de gemeente een om-
gevingsvergunning verleend aan 
Hoogvliet Beheer voor de nieuw-
bouw van het project Molenhof. 
De plannen hiervoor dateren al van 
2009. Door de diverse zienswijzen 
en bezwaarschriften van omwonen-
den heeft het jaren geduurd voordat 
we nu bijna zover zijn dat er daad-
werkelijk met de sloop van de ou-
de bebouwing kan worden begon-
nen en nieuwbouw van het project 
mogelijk wordt. Het gaat hierbij om 
acht luxe appartementen en twee 
exclusieve penthouses - die volgens 
Vida Makelaars inmiddels voor 80 
procent zijn verkocht – ruim 350 
vierkante meter winkelruimte op 

de begane grond, een supermarkt 
langs de Kerkvaart van 1.500 vier-
kante meter, en een (nieuwe) wo-
ning voor bewoner Van Beek aan 
de Kerkvaart. Er tussen in komt een 
parkeervoorziening op de begane 
grond voor ongeveer 70 auto’s plus 
aparte parkeerruimte voor de bewo-
ners van de appartementen.

Gewijzigd plan
Het gaat hier om een gewijzigd plan 
dat geruime tijd geleden ook tijdens 
een informatieavond (in november 
2015!) aan omwonenden is gepre-
senteerd. Volgens een woordvoer-
der van de gemeente kunnen de 
bouwactiviteiten starten als er na de 
wettelijke termijn van zes weken dat 

de vergunning ter inzage ligt, geen 
bezwaren of zienswijzen worden in-
gediend. In dat geval kan er na de 
zomer eindelijk worden begonnen 
met de werkzaamheden. De woord-
voeder zal wat betreft de wettelij-
ke termijn het wel bij het juiste eind 
hebben, maar dan is het toch op z’n 
minst merkwaardig dat op de ge-
meentelijke website bij het project 
al wordt gezegd dat de omgevings-
vergunning onherroepelijk is en de 
bouw al van start kan gaan… Hoe 
is dat te rijmen met ‘juiste’ gemeen-
telijke informatie?
Uiteindelijk komt er een fraai com-
plex voor de huidige oude meuk in 
de plaats, wat als een aanwinst voor 
hartje Mijdrecht kan worden gezien.

CSW dames 1 kampioen
Wilnis - Na een spannende start 
van de zaterdag met de opnames 
van het Veronica programma: De 
Kleedkamer van... begonnen de da-
mes de wedstrijd tegen Wartbur-
gia. Winst was nodig anders kon de 
platte kar in de schuur blijven. De 
eerste helft verliep geweldig met 
prachtige combinaties. Met een 
2-0 voorsprong leek de 2e helft in 
de pocket te zijn, maar Wartburgia 
liet zich niet zomaar van de mat ve-
gen en maakte 2-1. Het was span-

nend tot het eindsignaal maar het 
bleef bij 2-1 en was de ontlading 
daar. “We waren allemaal gespan-
nen: de Kampioenswedstrijd en de 
opnames, dat was niet heel makke-
lijk, maar we hebben het gered”, al-
dus trainer Rob van Dijk. “Een nieu-
we uitdaging wacht in de 2e klasse”. 
Vanaf september als de Champi-
ons League weer van start gaat, zal 
de afl evering De Kleedkamer van... 
CSW Dames 1, rondom de wedstrijd 
worden uitgezonden. 

De Ronde Venen - Een teleur-
stellend bericht voor de talloze 
voorstanders van het doortrekken 
van de tram vanuit Uithoorn naar 
Mijdrecht: het project is defi nitief 
van de baan! Gedeputeerde Staten 
hebben dit laatste in een brief aan 
het college en de gemeenteraad 
van De Ronde Venen kenbaar ge-
maakt. GS baseert zich op recente 
gegevens van de Vervoerregio Am-
sterdam (samen met de gemeenten 
Uithoorn, Amstelveen en de Provin-
cie Noord-Holland opdrachtgever 
voor de uitvoering van de Uithoorn-
lijn), dat de kosten te hoog uitvallen 
om de tramlijn naar Mijdrecht door 
te trekken. Alle betrokken bestuurs-
organen begrijpen de wens van De 
Ronde Venen om graag ‘gekoppeld’ 
te willen worden aan een goed en 
snel OV, waar de tramlijn onderdeel 
van is. Het is echter niet anders. 
‘Het verder doortrekken van de 
tramlijn van Uithoorn naar De Ron-
de Venen heeft weliswaar als voor-

deel dat er een directe OV-verbin-
ding vanuit De Ronde Venen rich-
ting Amstelveen/Amsterdam wordt 
geboden. Echter, aangezien er veel 
meer passagiers per tram kunnen 
worden vervoerd, zal de frequen-
tie van de OV-voorziening voor de 
reiziger in de richting van Amstel-
veen/Amsterdam afnemen. Er blijkt 
voorts geen rijtijdwinst t.o.v. de bus 
op de vrije busbaan zoals langs de 
N201 tussen Mijdrecht en Uithoorn,’ 
zo staat te lezen in de brief. Na on-
derzoek is gebleken dat er tussen 
Uithoorn en De Ronde Venen onge-
veer 1.800 reizigers per werkdag in 
beide richtingen gebruik maken van 
de OV-verbinding, maar dat daar-
in in de toekomst geen groei wordt 
voorzien, ook al omdat er geen gro-
te ruimtelijke ontwikkelingen in De 
Ronde Venen zijn te verwachten (al-
hoewel: zijn daarbij de nieuwbouw-
projecten van De Maricken en Vin-
keveld daarin dan ook meegeno-
men? Red.).

Te grote investering
Verder wordt op de doorgaande 
route van lijn 130 (Uithoorn-Breu-
kelen), zelfs een afname van reizi-
gers verwacht. Uitgaande van de 
gemiddelde kosten die de Vervoer-
regio Amsterdam hanteert, vergt 
het doortrekken van het 6 km lan-
ge tramtraject naar Mijdrecht een 
investering van tussen de 46 en 70 
miljoen euro als gevolg van grond 
aankoop en aanpassing van de 
busbrug over de Amstel. Daar komt 
jaarlijks zo’n 4 miljoen euro aan ex-
tra exploitatie- en beheerkosten bij. 
‘De maatschappelijke kosten en 
baten afwegend komen GS tot de 
conclusie dat het doortrekken van 
de Uithoornlijn naar Mijdrecht per 
saldo geen verbetering van de rei-
zigers zal betekenen en bovendien 
een (zeer) grote investering vergt 
plus hoge exploitatiekosten voor dit 
aantal reizigers.’ 

Vervolg elders in deze krant.

Tramlijn defi nitief niet 
naar Mijdrecht

Er komt er geen tram met eindhalte Rondweg in Mijdrecht. Het blijft dus zoals het nu is: parkeerterrein.

De Ronde Venen - Vorige week 
woensdag heeft burgemeester Di-
vendal ter gelegenheid van de jaar-
lijkse Algemene Gelegenheid een 
Koninklijke Onderscheiding uitge-
reikt  aan zeven inwoners van De 
Ronde Venen. 
Dit zijn: Mevrouw G.P. Bom-Roos-

blad uit Vinkeveen, mevrouw j. de 
Breij-Pesman uit Abcoude, de heer 
J.P.J. Ligtvoet uit Abcoude, de heer 
J.M. Steenbergen uit Mijdrecht, de 
heer J.T. Verboom uit Mijdrecht, de 
heer C.J. Vos uit de Amstelhoek 
en de heer J.W. van Wijk uit Vin-
keveen.

Lintjesregen in De Ronde Venen

Vogelexcursie 
Waverhoek

Waverhoek - Op zaterdag 6 
mei kunt u met de Vogelwerk-
groep van IVN de Ronde Ve-
nen & Uithoorn mee voor een 
excursie in de Waverhoek. In 
dit natuurontwikkelingsgebied, 
gelegen tegen de Botshol, gaan 
we op zoek naar typische moe-
ras- en rietvogels, zoals klei-
ne karekiet; rietzanger; rietgors 
en de prachtige blauwborst. 
Ook zullen we kluten en grut-
to’s zien, naast andere steltlo-
pers die hier voorkomen. Wel-
licht treffen we een lepelaar of 
purperreiger. In het jaar van de 
koekoek houden we natuurlijk 
ook voor deze soort onze oren 
en ogen open. Zouden ze al te-
rug zijn in het gebied? De ex-
cursie start op de parkeerplaats 
van de Waverhoek om 8.30 uur 
en duurt tot circa 12.00 uur. 
Deze keer is opgeven voor de 
excursie verplicht. Dit kan via 
www.vogelweek.nl
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 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; 
za 10.00-14.00 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:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

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

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

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

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.

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371 
Drs. J.M.M. Simons klin.

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.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
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 attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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CHAZZ 2017 zaterdag 24 juni
Regio - Vanaf nu kunt u wekelijks 
een stukje lezen over Chazz 2017, het 
jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, 
Westzijde 50, 1426 AT De Hoef. Op 
24 juni van 16.00 tot 22.00 uur swingt 
het weer en klinkt er heerlijke mu-
ziek in de mooie, sfeervolle tuin. Tus-
sendoor naar huis om te eten is niet 
nodig, want er zijn stands met lek-
kernijen en drankjes. En dan nu iets 
over een van de bands. Niet de min-
ste: Gradalicious & the Lounge Fac-
tory. Ze waren er ook in 2016. Pu-
bliek en organisatie waren enthou-
siast over Grada Otten en haar mu-

zikale vrienden. Ze heeft een gewel-
dige stem, zingt pop en jazz met een 
relaxte timing. “Die timing en haar 
timbre laten je niet meer los, zodat 
haar zang nog lang in je geheugen 
blijft hangen.” Dynamisch is ze en 
ze ziet er ook nog eens fantastisch 
uit. De vijf muzikale Lounge-Factory-
vrienden van Grada zijn veelzijdige 
musici, gevormd door invloeden uit 
jazz, lounge en funk. Ze hebben een 
flinke staat van dienst. De toetsenist 
en gitarist bijvoorbeeld werken mee 
aan theaterproducties. De bassist is 
songwriter en de saxofonist is ook 
d.j. en treedt op als klassiek musicus. 
Het is een feest om naar Gradalicious 
& the Lounge Factory te luisteren. Ze 
treden op van 17.45 uur tot 19.00 uur. 
Kom vooral luisteren en kijken. Be-
zetting van The Lounge Factory: op 
gitaar: Guido van der Sluis, op bas: 
Edwin van Huik, op toetsen: Gertjan 
Essenstam, op sax: Robbert Tuinhof 
en slagwerk: Bill Honing. Zie www.
chazz.nl voor foto’s en de sfeer van 
het festival. Daar vindt u ook infor-
matie over het goede doel van Chazz 
2017 en over de kaartverkoop.

Daten wat de pot schaft:
Abcoudse schrijft debuut 
over een tweede date-leven
Regio - Quizas combineert do’s en 
don’ts van het daten rond je mid-
life met zeer grappige en vermakelij-
ke verhalen. Quizas is de nickname 
van Karina Johannes (53) waamee 
ze zich na haar scheiding, tien jaar 
geleden, heeft ingeschreven op een 
paar datingsites. Waarom ze be-
sloot er een boek over te schrijven? 
Zelf zegt ze hierover: “Ik was bijna 
10 jaar verder en had de ware nog 
steeds niet gevonden. Ik ontmoet-
te wel veel mannen en kwam in de 
gekste situaties terecht. Toen ik na 
mijn vijftigste ontdekte dat de mees-
te van mijn mannelijke single leef-
tijdsgenoten liever kiezen voor een 
jongere dame was voor mij de maat 
vol! Het is gewoon niet eerlijk: naar-
mate mannen ouder worden, wordt 
hun vijver steeds groter, terwijl de 
vijver voor vrouwen steeds kleiner 
wordt. Ik besloot al mijn avonturen 
en wijze lessen op papier te zetten. 
Zo heb ik er tenminste nog een boek 
aan over.” Ze hoopt dat dit boek an-
dere vrouwen gaat helpen, hoe en 
waar ze toch die leuke man kun-
nen vinden. Maar ook dat single-zijn 
misschien helemaal niet zo erg is als 
het lijkt.

Tips
Quizas geeft in haar boek kostba-

re tips voor vrouwen die het daten 
weer willen oppakken. Zo geeft ze 
o.a. aan hoe je je marktwaarde kunt 
berekenen en wie de rekening zou 
moeten betalen bij een date. Om die 
reden is het boek ook interessant 
en aan te bevelen voor single man-
nen. Kunnen we nog een deel 2 ver-
wachten? “Ik kan niet wachten om 
met het volgende boek te beginnen, 
maar dat gaat over heel iets anders. 
Toch krijg ik nu veel verzoeken om 
met een deel 2 over Daten te komen, 
bijvoorbeeld vanuit het perspectief 
van de man. Het blijft dus nog even 
een verrassing”, aldus de schrijfster. 
Karina Johannes was begin april 
met haar boek te gast bij RTL Live, 
waarna de vraag naar haar boek 
volkomen onverwachts een storm-
loop nam. Karina: “De reacties zijn 
stuk voor stuk erg positief. Dit was 
toch erg spannend, het is immers 
mijn debuut”. Het interview is terug 
te kijken via RTL Live of via de Face-
bookpagina van het boek. Zaterdag 
6 mei van 13:00 tot 15:00 is Karina te 
gast bij de Bruna boekwinkel op het 
Amstelplein te Uithoorn. Een unieke 
kans om een gesigneerd exemplaar 
van het boek aan te schaffen. Ze zal 
tevens tips geven en vragen beant-
woorden over daten. Het boek is ook 
te bestellen via Bruna.nl

Op de foto, de eerste boekpresentatie in de bibliotheek van Abcoude. Xenia 
Kaspers, manager van o.a. Linda de Mol en zelf succesauteur, nam het eer-
ste exemplaar in ontvangst. 

50% korting op definitief 
ontharen
Regio - Wie in de maand mei be-
gint met IPL krijgt bij NZURI maar 
liefst 50% korting! IPL is een me-
thode voor het definitief verwijderen 
van ongewenste haargroei. Zolang 
de haren donker zijn kan dit op elk 
onderdeel van het lichaam. Er zijn 
doorgaans 6 tot 10 behandelingen 
nodig om het gewenste resultaat te 
bereiken, omdat haren allemaal in 
een verschillende groeifase zitten. 
Het witte licht van het IPL-apparaat 
wordt door de huid doorgelaten en 
opgevangen door de haren. De ha-
ren zetten het licht om in warmte en 

zo komt het licht alleen daar waar 
het moet zijn: in het haarzakje. IPL 
is dus ook een veilige methode voor 
mensen met een gevoelige huid! De 
toch al betaalbare methode voor 
het definitief verwijderen van onge-
wenste haren is dus bij NZURI in de 
maand mei nog eens EXTRA voor-
delig! Ook het inplannen van IPL 
doe je makkelijk zelf via de websi-
te www.nzuri.info. Wil je nog meer 
informatie of een vrijblijvende in-
take neem dan contact op met de 
salon via 06-31576702 of nzuri@ 
ziggo.nl.

Peutertocht met Kikker 
'Kwak'
Regio - Op zondag 7 en 14 mei 
2017 organiseert IVN De Ronde 
Venen & Uithoorn een natuurbele-
ving voor peuters in het prachtige 
gebied De Groene Jonker. De be-
leving voor kinderen van 2 tot 6 jaar 
duurt van 10.30 tot 11.30 uur. De 
peuters trekken samen met hun ou-
ders of toeziend persoon erop uit. 
Een IVN-natuurgids (kikker 'Kwak') 
begeleidt hen daarbij. Kwak vertelt 
van alles over het voorjaar. De len-
te brengt frisgroen, helderblauw en 
nieuw leven. Dus ook nieuw kikker-
leven! In ieder geval zijn er in het 
voorjaar allerlei moeras- en weide-
vogels te bewonderen. Tijdens de 
tocht gaan de peuters met Kwak 
op pad en doen zo in het voorjaar 
natuurervaring op met verschillen-
de zintuigen. De kinderen zijn dus 
lekker actief buiten bezig en leren 
spelenderwijs. Zo zorgt de tocht en 
de natuurgids ervoor dat de kinde-
ren langs een uitgestippelde rou-

te diverse natuurcontacten bele-
ven in het gebied De Groene Jon-
ker. Laat je kind dus kennismaken 
met dit gebied en genieten van een 
uur 'puur' natuur. Let op, de paden 
kunnen drassig zijn, dus draag wa-
terdichte schoenen of laarzen. Het 
gebied is niet geschikt voor wan-
delwagens. Verzamel- en vertrek-
punt: parkeerplaats de Roerdomp, 
Hogedijk 6, Zevenhoven. Kos-
ten 2,50 euro per kind, graag ge-
past betalen bij het verzamelpunt. 
Tijdens deze peutertocht worden 
voor PR-doeleinden van de afde-
ling foto's gemaakt. Indien de peu-
tertocht door slecht weer niet door 
kan gaan, volgt 2 uur voor de ac-
tiviteit een melding op de website. 
Ga voor meer informatie naar de af-
delingswebsite: https://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. 
Meld je aan via het aanmeldformu-
lier op de website of bij Ellen Aars-
man, 0297-288106. 

Brugklassercoaches 
gezocht
De Ronde Venen - Gilde De Ron-
de Venen is een vrijwilligersorga-
nisatie met zo'n 80 vrijwilligers die 
diverse maatschappelijk activitei-
ten uitvoeren. Op dit moment zijn 
we dringend op zoek naar vrijwil-
ligers die, vanaf september, coach 
voor een brugklasser willen worden. 
De coaches, waarnaar wij op zoek 
zijn, bezoeken de brugklasser we-
kelijks een uurtje om hem of haar 
te ondersteunen bij zaken die voor 
de leerling van belang zijn. De hulp-
vragen van de leerlingen lopen sterk 
uiteen en dus kunnen we ook vrij-
willigers met uiteenlopende ach-
tergronden, leeftijden, ervaring en 

vaardigheden gebruiken. We zoe-
ken altijd naar de beste match tus-
sen leerling en coach. Als vrijwillige 
coach krijg je eerst een training (1 
dagdeel) en vervolgens wordt je tij-
dens intervisie bijeenkomsten (on-
geveer 8 keer per jaar) ondersteund 
door medecoaches en een professi-
onele intervisiebegeleider. We gaan 
heel graag een oriënterend gesprek 
met je aan. Wil je meer weten of je 
aanmelden, kijk dan op onze web-
site: https://gildedrv.nl/coach4you 
of bel 06 1860 5504 (Bas de Vree). 
Ook Coach4You Uithoorn is nog op 
zoek naar coaches. Wij brengen je 
graag ook met hen in contact.

Van Bach tot Boogiewoogie
Mijdrecht - Op zaterdag 13 mei 
vindt de Muzikale lezing in de bi-
bliotheek van Mijdrecht door Harry-
Imre Dijkstra plaats. Wat vinden we 
terug van de klassieke muziek van 
de afgelopen eeuwen in de popu-
laire muziek? Het is een eeuwenoud 
recept: gecomponeerde muziek die 
wordt hergebruikt, die in een nieuw 
jasje gestoken wordt, of waarvan al-
leen het basisidee als uitgangspunt 
genomen wordt. Het is dus ook niet 
raar dat zelfs in de hippe muziekstij-
len van nu heel wat terug te vinden 
is uit de modieuze genres van toen. 
En dat is precies waar we deze le-
zing naar op zoek gaan; het vinden 
van verbanden tussen verschillen-
de muziekstijlen en invloeden, ook 
al zitten er eeuwen tussen. 

Reist
Harry-Imre Dijkstra is klarinetist, 
componeert, arrangeert, reist en 
legt graag uit. Hij studeerde aan de 
Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten en doceerde er tegelijk tij-
dens zijn solistenstudie. Hij trad so-
lo op met orkest, maakte met jeugd-
orkesten tournees naar Rusland en 
Hongarije. Met eigen ensembles gaf 
hij concerten in Europa en maakte 
opnames voor de Nederlandse en 
Tsjechische radio en de Hongaar-
se televisie. Als componist en arran-
geur heeft hij vooral werk voor ei-
gen gebruik geschreven, maar ook 
voor ballet, film en theater. Voor “De 
Concertzender” presenteerde en 
maakte hij 440 programma’s over 
Tsjechische 20e eeuwse muziek. Te-
vens was hij te zien als deskundige 
in het VPRO-programma “Reiziger 
in Muziek”, over zijn geliefde com-
ponist Janáček. Zaterdag 13 mei. De 
lezing begint om 16.00 uur in de Bi-
bliotheek AVV. Dr. J. van der Haar-
laan 8 Mijdrecht. 

Toegang: 15 euro (incl. een drank-
je). U kunt nu ook reserveren via de 
website www.troupeadour.nl. Daar-
naast kunt u mailen naar info@trou-
peadour.nl of bellen 06 23117671 
(A.Schuil)

IJssalon Cadore trakteert 
De Voedselbank!
Regio - IJssalon Cadore heeft voor 
de kinderen van de voedselbank 
wel een hele bijzondere traktatie 
bedacht voor Koningsdag. Alle kin-
deren van de voedselbank Uithoorn 
- De Kwakel, Aalsmeer en de Ron-
de Venen ontvangen een ijs-strip-
penkaart de alom bekende Bollen-
kaart van Cadore, zodat ook zij de 
komende weken van dit heerlijk 
“Koninklijke” ijs kunnen genieten. 
De zeer hartelijke eigenaresse, Mi-
randa van Koot, maakt als gespeci-

aliseerd ijsbereider al jaren ijs van 
biologische melk, vers fruit, (h)eer-
lijke chocolade en een grote por-
tie liefde! Meer informatie over de-
ze ijssalon is te vinden op de web-
site van Cadore. Naast het ijs ma-
ken geeft Miranda ook Workshops 
ijs maken. Het is fantastisch dat zij 
tijd heeft vrij kunnen maken om ge-
zinnen die het toch al wat lastiger 
hebben blij te maken. De 3 desbe-
treffende voedselbanken zijn daar-
om blij en dankbaar met dit initiatief.

Opbrengst collecte 
De Ronde Venen - De jaarlijk-
se collecte voor Nationaal Fonds 
Kinderhulp, die gehouden is in de 
week van 10 tot en met 15 april, 
heeft in Amstelhoek 122,07 euro 

en 2092,34 euro in Mijdrecht op-
gebracht. Hiervoor zijn 31 collec-
tanten op pad gegaan. Alle ge-
vers en collectanten hartelijk be-
dankt!!
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Lezing over Vleermuizen
Regio - Op dinsdag 2 mei organi-
seert IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een lezing over vleermuizen. 
De lezing wordt verzorgd door Har-
rie Pelgrim. Hij is vleermuizenexpert 
en coördinator van de vleermui-
zenwerkgroep Utrecht. Vleermui-
zen hebben van oudsher een grie-
zelige reputatie. In allerlei legendes 
werden ze in verband gebracht met 
heksen en duivels. Op Halloween 
werden hen voorspellende vermo-
gens toegekend. De vampier is de 
bloeddrinkende vermenselijking 
van de vleermuis. Zulke onheilsge-
dachten zijn niet vreemd omdat de-
ze dieren zich vooral 's nachts ver-
tonen, ondersteboven slapen en 
als enige zoogdier kunnen vliegen. 
Toch zijn deze bijzondere beestjes 

erg nuttig. In één nacht kunnen ze 
soms wel meer dan duizend mug-
gen vangen. Probeer dat maar eens 
na te doen. De vleermuizen zijn be-
schermde dieren. Er is geen officiële 
opvang, maar als je een hulpbehoe-
vend exemplaar aantreft dan zijn er 
altijd vrijwilligers om hem weer op 
te lappen. Harrie Pelgrim is daar 
een van. Wil je weten hoe vleer-
muizen muggen vangen, waar en 
hoe ze slapen en of ze geluid ma-
ken, kom dan naar deze interactie-
ve lezing. De lezing wordt gehouden 
in het NME-centrum De Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De 
zaal is open vanaf 19.45 uur. De le-
zing begint om 20.00 uur. Iedereen 
is welkom. Wel wordt er een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd van 2.50 euro.

Geslaagd Koningsdagconcert 
Mijdrecht - Op Koningsdag ver-
zorgde het ROM-Koor, samen met 
Accordeonvereniging Con Amo-
re uit Vinkeveen een prachtig con-
cert in een goedgevulde Janskerk te 
Mijdrecht. De muzikale leiding was 
in handen van Ferdinand Beuse en 
aan de piano speelde James Pol-
lard. Na het gezamenlijk zingen van 
het Wilhelmus heeft het publiek kun-
nen genieten van een Potpourri van 
Russische volksliedjes in ‘Zwischen 
Don und Wolga’, ‘Conquest of Para-
dise’ van Vangelis, ‘Nella Fantasia’ 
en ‘Moments for Morricone. Dit al-
les in een bijzondere combinatie van 
accordeon- en koorklanken. Hierna 
zong het ROM-koor ‘Colors of the 
wind’ uit de film Pocahontas, ‘The 
Bells of Notre Dame’ uit de Disney-
film ‘The Hunchback’, ‘Fascinating 
Rhythm’ van George Gershwin en 
‘Rosen aus dem Süden’ van Johann 

Strauss. Van Astor Piazzolla hoorden 
we nog de ‘Libertango’ en het ‘Adios 
Noniño’. Dit laatste met soliste Karin 
van Vliet op accordeon. Het publiek 
maakte enthousiast gebruik van de 
kansen om mee te zingen met be-
kende liedjes zoals ‘Jan Klaassen 
was trompetter’, ‘Dingedong‘, ‘Als de 
morgen is gekomen’, ‘ Aan de Am-
sterdamse grachten’ en ‘Droomland’. 
Het spetterende ‘The Rhythm of life’ 
uit de film ‘Sweet Charity’ was ook 
een genot voor het oor. Na het ‘Adieu 
mein kleine Gardeoffizier’ van Robert 
Stolz waren er bloemen voor de diri-
gent en als uitsmijter klonk het lijf-
lied van het koor: ‘Je leeft alleen van-
daag!’ Een goed advies dat door het 
enthousiasme van het ROM-koor 
prima onderstreept is. Al met al een 
geslaagd jaarlijkse Koningsdagcon-
cert aangeboden door de Oranjever-
eniging Mijdrecht.

Dansstudio Sietske
Koningsdag optreden 
groot succes
Vinkeveen - Dansstudio Siets-
ke mocht dit jaar voor het twee-
de jaar op rij optreden tijdens Ko-
ningsdag in Vinkeveen. Alle leerlin-
gen die niet op vakantie waren, de-
den hieraan mee. Er waren ook kin-
deren die via de Kies-je-Sport actie 
van de Gemeente De Ronde Venen 
een aantal danslessen hadden ge-
volgd. Ook zij mochten deze 'proef-
periode' afsluiten met deelname 
aan dit grote optreden. Vanwege 
de groei van de dansstudio wat het 
niet meer mogelijk om het optre-
den in de theaterzaal te doen. Van-
daar dat werd uitgeweken naar de 
sporthal. En dat bleek een goede 
zet te zijn. Er was enorm veel ani-
mo voor dit optreden en zowel de 

zaal als de tribune stonden vol met 
enthousiast publiek. Alle kinderen 
mochten één van de dansen laten 
zien die ze dit jaar geleerd hebben. 
Dat leverde een veelzijdig optreden 
op. Er waren aandoenlijke peuters 
en kleuters, stoere jongedames en 
niet te vergeten onze 'specials'. De 
dansstijlen liepen van streetdan-
ce naar moderne dans en hiphop. 
Voor elk wat wils. Als grote afslui-
ting werd door alle leerlingen sa-
men de zogenaamde Koningsdans 
getoond. Deze dans leerden de 
kinderen op hun school ter voorbe-
reiding op de Koninggspelen. Ook 
kinderen uit het publiek mochten 
meedoen, dus het werd één groot 
spektakel.

Opnieuw recordopbrengst
Lenterit brengt 5425 euro op 
De Ronde Venen - De veertien-
de Lenterit die afgelopen zondag 
plaatsvond, was met zo’n 180 deel-
nemers verdeeld over 86 equipes, is 
succesvol verlopen.  Er waren weer 
veel mooie auto’s aanwezig zoals 
Porsche, Corvette, BMW, Mercedes, 
Triumph, Ferrari en nog vele ande-
re. Door deel te nemen steunden 
de equipes het goede doel Clini-
Clowns. De route die startte bij Ho-
tel Mijdrecht Marickenland was te 
volgen uit een routeboek met een 
“stripverhaal” van bolletjes en pijl-
tjes waarmee de deelnemers hun 
weg moesten zien te vinden en on-
derweg een aantal vragen moesten 
beantwoorden. De eerste prijs (een 
dag rijden in een BMW i8) ging naar 
team J. Dee equipe 32, in een Maz-
da MX-5. De tweede prijs (een ICE 

watch van Juwelier van Beek) ging 
naar team N. de Jong equipe 46, in 
een Mitsubishi Outlander. De der-
de prijs (een HighTea bij Restaurant 
Meesters) ging naar team T. van der 
Zwaard, equipe 71 in een mooie ro-
de Mini Cabrio. De “Earlybird” prijs 
voor vroege aanmelders (voor 100 
euro brandstof bij Haan Tankstati-
on Mijdrecht) werd door loting ge-
wonnen door team K. Hage in een 
Mercedes. Voor de uitslag, foto’s en 
meer informatie kijk op www.lente-
rit.nl Na afloop van de Lenterit kon-
den Huub Kluijtmans van Lions-
club Mijdrecht – Wilnis en presen-
tatrice Myra de Groot van Myra de 
Groot entertainment producties Cli-
niClowns-ambassadeur Gepco van 
Bokhorst een cheque van 5.425 eu-
ro overhandigen. 

Wilnisse rommelmarkt! 
Wilnis - Aankomende zaterdag 6 
mei zal voor de 43ste keer de Wil-
nisse rommelmarkt worden gehou-
den! De opbrengst van dit jaar is be-
stemd voor de kledingwinkel en het 
koffiehuis van de Volksbond. Deze 
organisatie wordt gerund door vrij-
willigers en is een plek waar dak- 
en thuislozen elkaar kunnen ont-
moeten. Het is een plek waar de 
mensen die nergens anders meer 
terecht kunnen, welkom zijn. Om 
klokslag 9.30 uur zal de rommel-
markt worden geopend en kunt u 
over de markt lopen. Van schilderij-

en tot kleding, van boeken tot ser-
vies, er is weer genoeg rommel ver-
zameld! Kom gezellig kijken of er dit 
jaar weer wat moois zit voor u. Om 
12.00 uur vindt er een opbod plaats 
met aansluitend een verloting. De 
goederen van het opbod en de ver-
loting zijn ook dit jaar weer giften 
van winkeliers en ondernemers uit 
de regio. Om 15.00 uur zal de rom-
melmarkt weer sluiten en wordt al-
les opgeruimd. Ook zin om te ko-
men? De markt zal plaatsvinden 
op het kerkplein van de Hervormde 
Kerk in Wilnis. 

Informatiemarkt Vrije 
School Groene Hart
Regio - Op dinsdagavond 9 mei 
vindt een informatie-markt plaats 
van Vrije School Groene Hart, die, 
bij voldoende aanmeldingen vóór 
10 mei, komend schooljaar van 
start gaat in Mijdrecht. De Vrije 
School Groene Hart is een samen-
werking van de Mijdrechtse Basis-
school De Eendracht en het bestuur 
van Vrije School Parcival in Amstel-
veen. Er zijn leerkrachten aanwezig 
om vragen te beantwoorden. 

Vrije School Groene Hart gaat ko-
mend schooljaar van start als afde-
ling van Openbare Basisschool De 
Eendracht in Mijdrecht, mits er vol-
doende aanmeldingen zijn vóór 10 
mei van dit jaar. Op 9 mei krijgen 
geïnteresseerde ouders een laat-
ste kans om informatie te verga-
ren en sfeer te proeven. Er zal kort 
verteld worden over vrijeschool-on-
derwijs en over de praktische uit-
werking; hierna is ruimschoots 
tijd voor algemene en persoonlij-

ke vragen aan onder andere (toe-
komstige) leerkrachten. Ook kin-
deropvang en BSO zijn op de in-
formatiemarkt te vinden. Hiernaast 
kan een inkijkje worden geboden 
in de toekomstige behuizing van 
de school, die in hetzelfde scho-
lencomplex plaats zal vinden als 
deze bijeenkomst. Kinderen aan-
melden voor het schooljaar 2017-
2018 kan tot 10 mei, op de infor-
matiemarkt zijn aanmeldformulie-
ren aanwezig. Op dinsdagochtend 
9 mei is er in Vrije School Parcival 
te Amstelveen ook nog mogelijk-
heid om een vrijeschool van binnen 
te bekijken op een ouder-informa-
tieochtend, zie hiervoor de website  
vrijeschoolparcival.nl. Inloop infor-
matiemarkt 19.45 uur, start pro-
gramma 20.00 uur, Openbare Basis-
school De Eendracht, Eendracht 7, 
Mijdrecht. Meer informatie en aan-
melden voor de informatiemarkt via  
vrijeschoolgroenehart.wordpress.
com.

Tramlijn definitief niet naar Mijdrecht
Vervolg van de voorpagina.

Uit verder onderzoek blijkt ook dat 
het doortrekken van de tramlijn ook 
nauwelijks effect zal hebben op het 
verminderen van de verkeersstro-
men op de N201. Zo’n 4,5 procent 
van de automobilisten uit de rich-
ting Mijdrecht naar Uithoorn heeft 
in de ochtendspits als bestem-
ming richting Amstelveen (tramtra-
cé). Gedurende de avondspits is dat 
in omgekeerde richting slechts 2,5 
procent. Het ontlasten van de N201 
schiet dus in dit verband niet op om 
automobilisten ‘in de tram te krij-
gen’. Bovendien is de reistijdwinst 
tram versus auto discutabel.

Motie
De beantwoording van GS op het 
tramproject was naar aanleiding van 
een motie die de gemeenteraad van 
De Ronde Venen op 24 november 
2016 had aangenomen, waarbij zij 
het college opdracht gaf ‘zo spoe-
dig mogelijk actief en daadkrachtig 
beleid te ontwikkelen met als doel 
het geplande tramtracé onverwijld 
door te trekken naar deze gemeen-

te’. Het college heeft daaraan ge-
volg gegeven en is in overleg getre-
den met de bestuurlijke opdracht-
gever van de Uithoornlijn, wethou-
der Pieter Litjens in Amsterdam, 
wethouder Marvin Polak (verkeer & 
vervoer) van Uithoorn en de gede-
puteerde van de Provincie Utrecht 
Jacqueline Verbeek-Nijhof. Voorts 
is het onderwerp geagendeerd (ge-
weest) voor o.a. het Amsteloevers-
overleg. Ook zijn natuurlijk de ant-
woorden van GS bestudeerd. Op 
basis daarvan heeft het college ge-
constateerd dat er geen bereidheid 
is een groot bedrag te investeren 
en/of te zoeken naar mogelijkhe-
den die de investering om de tram-
lijn door te trekken naar Mijdrecht 
rechtvaardigt. ‘Verder past een ver-
hoging van de exploitatielasten niet 
in het beeld van de verantwoordelij-
ke overheden. Er is daarmee helaas 
geen bestuurlijk draagvlak aan-
wezig om de Uithoornlijn naar on-
ze gemeente te verlengen. Wij zien 
dan ook geen aanleiding om nader 
onderzoek uit te voeren, maar blij-
ven ons wel inzetten op een goede 
bereikbaarheid van onze gemeen-

te middels openbaar vervoer.’ Aldus 
het antwoord van wethouder Alber-
ta Schuurs namens het college aan 
de raad op 18 april jl. Terzijde zij op-
gemerkt dat precies twee jaar eer-
der, in november 2014 toen nog bij 
wethouder Alrik Dijkstra, het onder-
werp ook al ter sprake is geweest 
tijdens een commissievergadering. 
Er kwam een informatienota aan 
de raad op 7 april 2015. Kernbood-
schap daarin was dat voor de ge-
meente De Ronde Venen een goe-
de openbaar-vervoerverbinding met 
de grote steden erg belangrijk is in 
het kader van onder andere werk-
gelegenheid en scholing. De vraag 
was of het aanhaken bij de tramlijn 
daaraan (op dat moment) een bij-
drage zou leveren. Tussentijds bleef 
het bestuurlijk wat stil over de tram-
lijn richting De Ronde Venen. Pas 
op 24 november 2016 kwam er de 
betreffende motie van de raad aan 
het college. Toen hadden bestuurlij-
ke partijen in Noord-Holland al na-
genoeg besloten dat de Uithoorn-
lijn doorgetrokken zou worden naar 
Uithoorn centrum. De Uithoornlijn is 
intussen op de rails gezet want daar 

gaat dit jaar de planuitwerkingsfa-
se in. Daarin worden de details voor 
de aanleg verder uitgewerkt. Voorts 
wordt door de gemeenten Uithoorn 
en Amstelveen in deze fase het ont-
werp bestemmingsplan gemaakt 
dat de komst van de Uithoornlijn 
planologisch mogelijk maakt. Op 
dat ontwerp kan elke betrokken in-
woner reageren. Als alles vlot ver-
loopt zullen de gemeenten eind van 
dit jaar de bestemmingsplannen 
vaststellen. Deze planuitwerkings-
fase wordt gevolgd door het ‘uitvoe-
ringsbesluit’ door de Regioraad van 
de Vervoerregio en dat is voorzien 
in december dit jaar. Dat is het de-
finitieve besluit waarmee de aanbe-
steding en dus de realisatie van de 
Uithoornlijn van start gaat. Vooraf-
gaand aan de besluitvorming door 
de Regioraad geven de gemeente-
raden van Uithoorn en Amstelveen 
hun ‘wensen en bedenkingen’ mee 
inclusief de wijze waarop de des-
tijds ingediende moties en amende-
menten zijn verwerkt. Dat is de gro-
te lijn zoals die voor dit jaar is uitge-
zet. Wie te zijner tijd met de tram wil, 
zal in Uithoorn moeten opstappen.

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000 
VOORDEEL*
NU € 5.000 
VOORDEEL*

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:  3,8-6,0 l/100km  99 tot 138 gr/km.

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

Sportschool WLC opent 
deuren op grotere locatie
Mijdrecht - Na een klusperiode van 
6 weken was het 1 mei eindelijk zo-
ver: WLC opende haar deuren op de 
nieuwe locatie aan de Communica-
tieweg 11c in Mijdrecht. Deze week 
is het nog een beetje proefdraaien., 
maar zaterdag 6 mei is de officiële 
feestelijke opening. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om dan langs te 
komen en de nieuwe sportschool 
te bekijken. “Na een flinke verbou-
wing mag het resultaat er zijn!”, ver-
telt Marjolein Bakker stralend. “Het 
grote verschil met de oude locatie is 
dat we er met vierkante meters echt 
enorm op vooruit gaan. We kunnen 
nu meer lessen tegelijkertijd geven, 
zonder dat de sporters last van el-
kaar hebben. En natuurlijk betekent 
bij ons meer ruimte niet dat de groe-
pen groter worden. Wij staan voor 
persoonlijke aandacht en kleine 
groepslessen. Dat verandert niet.”, 
besluit Marjolein resoluut. 

Ruimte
Aan de Communicatieweg heeft 
WLC weer 2 verdiepingen. Op de 1e 
verdieping zijn 2 mooie en ruime za-
len gecreëerd waar de kickboks-, 
essentrics- en paaldanslessen wor-
den gegeven. De zaal waar paaldan-
sen en essentrics wordt gegeven is 
ingericht als een danszaal met grote 
spiegels en sfeerverlichting. Op de 
begane grond is een zee aan ruimte 
voor de (small group) personal trai-
ning en de bootcamp-, kettlebell- 
en circuittrainingen. Ook is beneden 
een aparte kleedkamer, ontvangst-
ruimte en speelruimte voor de aller-
kleinste als de ouders even willen 
sporten. Veel veranderingen dus! 
“Al jaren was WLC dé locatie voor de 
leukste groeplessen en beste perso-
nal trainingen uit de regio. Met het 
openen van de nieuwe locatie op de 
Communicatieweg kunnen de leden 
nog meer plezier en resultaat ver-

wachten. Met een groter oppervlak 
kunnen we het onze leden een stuk 
comfortabeler maken”, vertelt Wil-
lem Lindeboom. “Zondag 30 april 
hebben we een proeftraining ge-

geven voor alle WLC’ers die heb-
ben geholpen met klussen. En dat 
was erg geslaagd. De eerste spier-
pijn berichten heb ik al ontvangen”, 
zegt Willem lachend.
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

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

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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De wereld een beetje 
beter maken

Ik ben een bevoorrecht mens. Ik 
woon in één van de rijkste landen 
ter wereld met een democratisch 
gekozen regering. Op een plek 
op aarde waar menigeen jaloers 
op is. Maar er is meer. Ik ging ge-
woon naar school en kon een op-
leiding kiezen zonder na te den-
ken over de fi nanciering daarvan. 
Ik kreeg alle kansen om mijzelf 
te ontplooien dankzij ons onder-
wijssysteem en alle andere oplei-
dingen die er bestaan. Er zijn hier 
en daar heus wel kanttekeningen 
te plaatsen, maar in vergelijking 
met andere landen in de wereld 
zijn die te verwaarlozen. Alleen al 
het feit dat ik kan lezen verrijkt ie-
dere dag mijn eigen leven. Boe-
ken, kranten, social media, inter-
net: lezen brengt mij kennis, in-
zicht, meningen, plezier. En kun-
nen lezen zorgt ervoor dat ik werk 
heb, mijn eigen brood kan verdie-
nen, fi nancieel onafhankelijk ben. 
En dat gun ik iedereen! Op dit mo-
ment gaat één op de vijf kinderen 
in ontwikkelingslanden niet naar 
school. Zij worden vaak thuisge-
houden om mee te helpen in het 
huishouden of om buitenshuis te 
werken. Of er is simpelweg geen 
geld om de school of een vervolg-
opleiding te betalen. Dat maakt 
dat deze kinderen niet kunnen le-
zen en schrijven, straks nauwe-
lijks een kans hebben op een re-
delijk betaalde baan en veel ken-

nis ontberen. Kennis die nodig is 
om de wereld een beetje beter te 
begrijpen maar vooral ook om een 
beter leven te kunnen leiden dan 
hun ouders. Gebrek aan kennis en 
armoede zorgt ook voor oneerlijke 
verdeling van kapitaal, grondstof-
fen en macht. Op hun beurt rede-
nen voor oorlogen, hongersnood 
en veel andere ellende in de we-
reld. Alles bij elkaar voor mij rede-
nen om via de Stichting Ontwik-
kelingssamenwerking De Ronde 
Venen bij te dragen aan onder-
wijs in ontwikkelingslanden. Om-
dat ik er van overtuigd ben dat 
onderwijs de sleutel is voor ver-
betering van de leefomstandighe-
den in ontwikkelingslanden met 
een stabielere wereld tot gevolg. 
Wat wij als stichting doen is mis-
schien een druppel op een gloei-
ende plaat, maar toch: we maken 
de wereld een beetje beter! 

Wilt u die druppel op de gloeien-
de plaat een beetje groter maken? 
Fiets dan op zaterdag 10 juni mee 
met de Rabo fi etstocht. U kunt 
zich op die dag melden bij één 
van de startpunten van Rabobank 
en onze stichting als begunstig-
de aangeven. Voor meer informa-
tie over onze stichting en de ma-
nier waarop u ons kunt steunen: 
www.sosderondevenen.nl 

Margreet Kokshoorn

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

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
Email: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen fi nanciert educatiepro-
jecten in ontwikkelingslanden. Hiermee stellen we mensen in staat zelf 
een betere toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale 
partners omdat we geloven dat dit mede-verantwoordelijkheid creëert 
en een betrouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Dupe van procedures?
Noodzakelijke zorg in 
Mijdrecht
Vorige week lazen wij in de Nieu-
we Meerbode “Noodzakelij-
ke zorg in Mijdrecht dupe van 
procedures ?” Hiermee insinu-
eert de heer Van der Horst van 
Zonnehuisgroep Amstelland dat 
het de omwonenden/winkeliers 
zijn, die de noodzakelijke zorg 
in Mijdrecht tegenhouden door 
het indienen van zienswijzen te-
gen het bouwplan Zonnehof aan 
de Dorpsstraat 75 in Mijdrecht. 
Bezwaarmakers worden hiermee 
weggezet als gevoelloze wezens, 
die geen belang hebben bij goe-
de zorg in Mijdrecht. Een duide-
lijke stoot onder de gordel van 
een partij die zelf grote steken 
heeft laten vallen als het om zorg 
in Mijdrecht gaat en om de her-
ontwikkeling van Nieuw Avond-
licht.

Al zes jaar
Immers, al zes jaar zo niet lan-
ger, is Zonnehuisgroep Amstel-
land bezig met plannenmake-
rij. Nimmer werd er een concreet 
plan gepresenteerd, ondanks dat 
het al weer 3 jaar geleden is dat 
het Nieuw Avondlicht werd ge-
sloopt. Hoezo een hoop tijd verlo-
ren gegaan ??? Tot 2015, toen er 
opeens een bouwplan werd ge-
presenteerd voor de bouw van 45 
zorgwoningen. Een plan dat naar 
mijn mening op steun had kun-
nen rekenen van omwonenden 
(lees ook bezwaarmakers) en wat 
ook de steun van de gemeen-
te had. Bij de bezwaarmakers is 
die kaalslag midden in het dorp 
ook een doorn in het oog ! Ech-
ter om toen onduidelijke redenen 
verdween het plan weer van ta-
fel, waarna er weer een radio-
stilte aanbrak. En toen was daar 
2016 en was er opeens een nieu-

we partij in beeld, de commercië-
le bouwer/ontwikkelaar: Bébouw 
Midreth. En wat wil het geval ? Er 
worden 29 extra vrijesector huur-
woningen aan het bouwplan toe-
gevoegd, die na realisatie wor-
den overgedragen aan een be-
legger.

Commercie
Het gaat hier dus al lang niet 
meer alleen om zorg, maar ook 
om een commerciële ontwikke-
ling. Nu is dat natuurlijk helemaal 
niet erg, als men zich aan de re-
gels houdt. En daar zit nu pre-
cies het probleem. Al jaren han-
teert de gemeente De Ronde Ve-
nen, net als alle andere gemeen-
ten in Nederland de CROW-par-
keernormen. Sterker nog de ge-
meenteraad heeft in 2016 een 
nieuw ‘Beleidsplan Verkeer’ vast-
gesteld, waarin deze normen zijn 
vastgelegd ! Dat zou dus rechtze-
kerheid naar haar inwoners moe-
ten geven, maar kennelijk is het 
college nu een andere mening 
toegedaan en zijn Zonnehuis-
groep Amstelland en Bébouw 
Midreth helemaal niet van plan 
om ook maar in de buurt van de-
ze parkeernormen te (willen) ko-
men. Zo bleek ook op de inloop-
avond van 5 april, waar weder-
om de feiten werden verdoezeld 
en geen enkele serieuze poging 
werd gewaagd om ook maar iets 
aan het plan te sleutelen. Ja…
men wil mogelijk wat bestaan-
de parkeerplaatsen op het Van 
Wieringenplein toewijzen aan 
het Zonnehuis, maar dat is na-
tuurlijk het probleem verplaat-
sen. Een noodgreep om wat te 
sussen, want ook De Kom zit niet 
bepaald ruim in zijn jasje als het 
om parkeren gaat. Dit zal ook de 

gemeente toch de wenkbrauwen 
doen fronsen en ik kan me eer-
lijk gezegd niet voorstellen dat zij 
achter dit plan staan.

Wegkijken
De heer Van der Horst zegt het 
gevoel te hebben dat zij nu wor-
den afgerekend op het parkeer-
beleid van de gemeente in zijn al-
gemeen. Naar mijn mening is dat 
wegkijken van je eigen proble-
men. Het is dit bouwplan dat niet 
voldoet aan de door de gemeen-
teraad zelf vastgestelde norm. 
Natuurlijk zijn er meer ontwikke-
lingen gaande aan de noordzij-
de van het dorp en laten we ho-
pen dat die een boost geven aan 
de Mijdrechtse economie en voor 
ons “algemeen belang”. Dat daar 
wat extra parkeerdruk uit voort-
komt, het zij zo. Echter, dat de 
parkeerdruk hoog is aan deze zij-
de van het dorp zal ook niemand 
ontkennen. Juist daarom vinden 
bezwaarmakers het ook zo be-
langrijk dat in plan Zonnehof 
Mijdrecht voldoende parkeerge-
legenheid wordt opgenomen.

Wetten breken
Dat er nu een gedoogsituatie is 
in het Gerardus Majella, kan na-
tuurlijk geen reden zijn om hier 
alle wetten maar te breken. Dit 
moet al veel langer bekend zijn 
geweest en in die zin is het een 
raadsel wat Zonnehuisgroep Am-
stelland al die jaren dan heeft ge-
daan ? Heeft u het Nieuw Avond-
licht niet juist overgenomen om-
dat u een kapitaalkrachtige in-
stantie bent en heeft u niet reeds 
vanaf het begin geroepen dat u 

nieuw ging bouwen ? U had al 
zes jaar geleden 45 zorgwonin-
gen aan de Dorpsstraat 75 kun-
nen bouwen en dat kan nog 
steeds, bij wijze van spreken 
morgen al ! Waar was u al die tijd 
? Nogmaals, het zijn niet die 45 
zorgplaatsen maar de sinds kort 
toegevoegde 29 appartementen 
die het plan onmogelijk maken. 
Het zijn niet de bezwaarmakers 
die aan het roer zitten en plan-
nen tegen houden, het is Zon-
nehuisgroep Amstelland die aan 
het roer zit en bepaald wanneer 
de ‘noodzakelijke zorg’ er voor 
Mijdrecht komt.
Wij zeggen stop met zielig doen 
en stop met bezwaarmakers een 
schuldgevoel aan te praten. Het 
getuigd alleen maar van een laag 
niveau om dit op deze wijze via 
een krant uit te spelen en be-
zwaarmakers op deze wijze weg 
te zetten. U bent al jaren op de 
hoogte van de parkeernormen 
die er in dit dorp gelden, dus 
houdt u niet van de domme. Be-
zwaarmakers hebben wel dege-
lijk oog voor het algemeen be-
lang en zien de noodzaak van 
goede zorg echt wel. Maar…. is 
het belang van omwonenden en 
winkeliers (wiens klandizie ook 
wil kunnen parkeren) geen alge-
meen belang dan? En tegen het 
college en gemeenteraad: Richt u 
op, open uw ogen en houdt u aan 
uw eigen beleid. Beschaam het 
vertrouwen van de inwoner niet.

G.J.J. van der Helm
G.P.M Gasse
Gasse Beheer 
en overige bezwaarmakers

Welke woonboot mag zich dit jaar 
‘Woonboot van het Jaar’ noemen?

Vinkeveen - Bewoners en bou-
wers van in het jaar 2016 opgelever-
de woonboten hebben hun droom-
boot ingezonden voor de VLOT-ver-
kiezing Woonboot van het jaar. Dit 
jaar kwamen er bijzonder mooie in-
zending binnen: van verbouwing tot 
nieuwbouw, van schip tot ark en va-
rend en niet varend. De jury heeft 
een bezoek gebracht aan alle ge-
selecteerden woonboten om de ar-
chitectonische kwaliteit, gebruik-
te techniek en duurzaamheid, vak-
manschap in de uitvoering en de 
waterbeleving goed te kunnen be-
oordelen. De jury heeft 3 woonbo-
ten genomineerd: Varend woon-
schip Robbedoes uit Amersfoort, 
woonark Dolfi jn uit Vinkeveen en 
woonschip B18 uit Amsterdam. 
Vanaf 21 april kan men stemmen op 
de website www.woonbootvanhet-
jaar.nl voor de publieksprijs. Op 12 
mei wordt de winnaar bekend ge-
maakt en de prijs uitgereikt! De be-
woners van de Vinkeveense woon-
ark de Dolfi jn, Conny Kieboom en 
Willem Iterson hebben hard gewerkt 
aan hun woonboot en zijn best trots 
op het feit dat zij bij de laatste drie 
genomineerde van Nederland be-
horen: Zij vertellen: "In 2014 kwam 
een leuke woonark met achterstal-
lig onderhoud op ons pad, liggend 
aan een overwoekerd schiereiland 
in Vinkeveen. Een prachtige loca-

tie onder de rook van Amsterdam. 
Na de eerste bezichtiging waren we 
verkocht, op deze locatie zouden 
we onze droom kunnen waarma-
ken: Zelf een nieuwe watervilla ont-
werpen en bouwen. We startten met 
het opknappen van de oude woon-
ark en richtten een nieuwe tuin in. 
Ondertussen hadden we goed de 
tijd om onze ideeën uit te werken 
en deze tot in de kleinste details te 
doordenken. Eerder dan gedacht 
kwam begin 2016 alles samen. Het 
belangrijkste uitgangspunt van ons 
ontwerp was dat het een watervilla 
klaar voor de toekomst moest wor-
den. Volledig gericht op duurzaam-
heid, onderhoudsvrij, energiezui-
nig en zoveel mogelijk zelfvoorzie-
nend in energie met zonnepanelen 
en een warmtepomp. En dat hield 
in, geen gas aansluiting meer, ook 
niet als back-up.

Grote splitlevel loft
We wilden buiten zoveel mogelijk 
binnen beleven, contact houden 
met de waterlijn op onze ligplaats 
en “oeverloos” in onze ark kunnen 
rondlopen. Dus geen doodlopende 
gangen en gesloten kamers. Dit re-
sulteerde in een grote splitlevel loft 
met aan de ene zijde een gesloten 
gevel voor privacy en aan de andere 
zijde een lange glasgevel van 18,50 
meter op het zuidwesten. Door de 

enorme glasgevel kunnen we op-
timaal genieten van ons vrije uit-
zicht en stroomt een zee van licht 
onze ark binnen. We houden van 
eenvoud, natuurlijke materialen en 
kleuren. Het fundament van onze 
watervilla hebben we daarom zoveel 
mogelijk laten spreken. De splitlevel 
loft bestaat uit twee woonlagen met 
een totaal vloeroppervlakte van ca. 
200m2. De woonlaag is in feite een 
rechthoekige doos met daarin een 
losse kubus. Deze kubus is zo ge-
positioneerd dat er vanzelf plekken 
zijn ontstaan welke, indien nodig, 
afsluitbaar zijn met schuifdeuren. 
Deze schuifdeuren zijn onzichtbaar 
in de wanden van de kubus geïnte-
greerd. Hiermee kun je privacy cre-
eren voor de master bedroom, de 
dressing en sanitaire ruimtes. Door-
dat de kubus los in de open ruim-
te staat, kun je continue rondlopen 
waardoor je de watervilla groter be-
leeft dan dat hij werkelijk is.

Optimale woonruimte
Om in de splitlevel loft zo praktisch 
en optimaal mogelijk gebruik te ma-
ken van de open ruimte, hebben 
we aan de gesloten gevelzijde een 
kastenwand van 18,50 meter gere-
aliseerd. In deze kastenwand zijn 
een boekenkast, keuken, gardero-
be en een dressing gecreëerd. Het 
woord rommel hebben we uit ons 
woordenboek geschrapt, want op-
bergruimte hebben we nu genoeg. 
In het souterrain zijn een wasruim-
te, technische ruimte, geïntegreerde 
schuur, logeer- en opslagruimte ge-
situeerd. Hier zijn we nu nog druk 
bezig met schilderwerkzaamheden, 
want onze watervilla is nog “kers-
vers”. Op 23 november 2016 werd 
onze nieuwe watervilla in Vinkeveen 
afgeleverd en op oudejaarsavond 
zijn we er in getrokken. Een mooi-
ere start van 2017 konden we ons 
niet wensen, wonen in onze droom. 
Apetrots zijn we op onze nieuwe 
watervilla, omdat alles wat we van te 
voren als uitgangspunt hadden be-

paald, daadwerkelijk hebben waar-
gemaakt. Door creatief te denken 
en handelen, zijn wij klaar voor de 
toekomst!", aldus Connie en Willem

Prijsuitreiking 
Op 12 mei a.s. vindt de prijsuitrei-
king voor de juryprijs én de pu-
blieksprijs plaats. Wethouder David 
Moolenburgh is door de organisa-
tie ook uitgenodigd hierbij aanwe-
zig te zijn. Op dit moment kan er ge-
stemd worden voor de publieksprijs 
via: http://woonbootvanhetjaar.nl/
de-genomineerden-2016/

"Willem en ik willen de inwoners 
van de Gemeente Ronde Venen la-
ten zien dat we er in geslaagd zijn 
zelf een duurzame woonark te ont-
wikkelen die klaar voor de toekomst 
is. De hoofdprijs hebben we al maar 
uiteraard zouden we ook graag de 
verkiezing willen winnen. Hoe meer 
stemmen hoe beter".

Workshop ‘Midden in het 
leven’
Vinkeveen - Op donderdag 18 mei 
van 14.00 -16.00 uur in het buurt-
café ‘de Broedplaats’ in Vinkeveen 
wordt een workshop ‘Midden in 
het leven’ georganiseerd. De work-
shop richt zich op alle vrouwen die 
aan de start van de midlife staan, er 
midden in zitten of het achter de rug 
hebben. Vrouwen die zich bewust 
willen worden van deze levensfa-
se, inzicht willen krijgen in zichzelf 
en ervaringen, kennis en gedach-
ten met leeftijdgenoten willen uit-
wisselen. Veel vrouwen, die midden 
in het leven staan, balanceren tus-
sen werk en privéleven. Zij hebben 
oog voor hun familie en omgeving 

en gunnen zichzelf te weinig. Deze 
workshop is een moment voor hen-
zelf. Tijdens de workshop bespre-
ken we vraagstukken als: hoe voel 
ik me als vrouw in deze levensfase 
en wat zijn de fysieke, mentale en 
emotionele processen rondom mid-
life. Er zijn veel vragen waar vrou-
wen in de midlife mee kunnen zit-
ten. Welke zijn voor jou het belang-
rijkst? Meld je aan via e-mail: mid-
lifewomanmatters@gmail.com of 06 
532 583 33. Kosten 7,50 euro inclu-
sief koffi e/thee. De Broedplaats be-
vind zich in het appartementen-
complex Maria-Oord, Herenweg 63, 
3645 DG Vinkeveen.
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Bridgeclub De Legmeer
Regio - Deze keer waren het Cora 
de Vroom & André van Herel die de 
winst in de A- lijn pakten. Ze deden 
dat op niveau met een score van 
65,97%, terwijl Mieke van den Akker 
& Lijnie Timmer zich als tweede met 
64,93% ook niet onbetuigd lieten. 
An & Jan van Schaick blijven goed 
bezig door nu met 56,60% derde te 
worden, knap als net gepromoveer-
den! Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter bereikten plek vier met een 
keurige 54,17% en Heleen & Mees 
van der Roest meldden zich zowaar 
met 50,35%, ook als nieuwkomers, 
bij de top vijf. In de B- lijn eveneens 
een eerste plaats van 65,97%, maar 
nu voor Tonny & Otto Steegstra, 
die kennelijk weer vlug terug wil-
len. Sonja & Hans Selman schaar-
den zich met 63,54% ook bij de zes-
tigers van deze avond en werden 
daar tweede mee. Marijke & Ger van 
Praag scoorden deze keer behoor-
lijk met 56,94% als derde en Gerda 
van Liemt & Els van Wijk deden daar 
weinig voor onder met 55,56% als 
vierde. Cobie Bruine de Bruin & Tru-
die Zandbergen sloten hier de top af 
met 53,47%. In de C- lijn geen zesti-
gers deze keer, daar was de concur-

rentie kennelijk te sterk voor. Mar-
jan & Jan Wille deden het echter pri-
ma met hun 59,58% als eerste en de 
“eminences grise”, Rie Bezuyen & 
Ria Wezenberg, idem met 57,20% als 
tweede paar.

Race
Elisabeth van den Berg & Ineke Hil-
liard blijven met hun 56,56% goed 
mee doen in de race en dat geldt 
eveneens voor To van der Meer & El-
ly Belderink die nu 56,28% haalden. 
Als vijfde kwam het gelegenheids 
paar Ria Verkerk & Maarten Breg-
geman door met 53,19%, ondanks 
een 10% tafel tegen To en Elly. Kun 
je nagaan hoe goed die andere vijf 
tafels verliepen! Volgende keer komt 
er al wat meer tekening in de strijd 
voor een goede start positie voor 
het volgende seizoen. Wilt u daar-
in ook opgenomen worden, meld 
u dan aan bij Bridgeclub De Leg-
meer. Voor alle inlichtingen het se-
cretariaat: e- mail gerdaschavema-
ker@live.nl, telefoon 0297 567458. 
Er wordt elke woensdagavond vanaf 
19.45 uur gespeeld in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn.

Peter Stam kampioen van 
De Hoef
De Hoef - Zaterdagmiddag 29 april 
werd tijdens de afsluiting van het 
biljartseizoen de traditionele fina-
le gespeeld tussen de donderdag-
middag en donderdagavond ploeg 
van Biljartvereniging “De Hoef”. De-
ze vereniging heeft momenteel veel 
meer afdelingen. Maar omdat het 
10 jaar geleden eigenlijk begonnen 
is met deze afdelingen houden we 
dit tijdens de afsluiting van het sei-
zoen in ere.
De wedstrijd tussen Johan Loman 
kampioen van de middag (al eer-
der eens kampioen geweest) en Pe-
ter kampioen van de avond (voor de 
eerste keer finalist) kon een span-
nende strijd worden het ging om 60 
tegen 62 caramboles. Johan was de-

ze middag niet helemaal in goeden 
doen en Peter maakte mooie series 
met nog 3 caramboles te gaan voor 
Peter was Johan aan een mooie se-
rie bezig en toucheerde helaas tij-
dens de serie voor de aansluiting de 
bal waardoor Peter zijn benodigde 
62 caramboles kon volmaken.
Ook werden deze middag de kam-
pioen van de dinsdagmiddag afde-
ling Ted Noot (helaas niet aanwezig) 
en de kampioen van de driebanden-
afdeling Jim van Zwieten gehuldigd 
. En van alle afdelingen de triatlon 
teams welke in de betreffende af-
deling als eerste geëindigd zijn. Ook 
de Springbok 1 welke promoveerde 
in de biljartfederatie De Ronde Ve-
nen en de driebanden afdeling die 
in de Veen en Rijnstreek 2e werd in 
de competitie en daarvoor op zon-
dag mee mochten doen voor de dis-
trict kampioenschappen werden 
niet vergeten.
Bovendien werden de sponsors van 
de vereniging Lutis Ventilatietech-
niek, De Rooij Zand en grindhandel 
en Slagerij Eijk en Veld uit de Kwa-
kel die ook voor deze middag een 
uitstekend buffet hadden verzorgt 
als waardering daarvoor in de bloe-
metjes gezet. Ook degene die veel 
voor de vereniging gedaan hebben 
het afgelopen seizoen zijn hiervoor 
in het zonnetje gezet.
Hiermee is weer het einde gekomen 
aan weer een heel geslaagd biljart-
seizoen van deze vereniging en zien 
we vol vertrouwen uit naar het vol-
gende seizoen dat begint met de le-
denvergadering op de laatste don-
derdag van augustus. 

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Op 26 april vierde Bridge-
vereniging Hartenvrouw haar Ko-
ralen Jubileum. 35 Jaar geleden in 
1982 richtten 72 vrouwen ‘Niet-ro-
kers Damesbridgeclub Harten-
vrouw’ op en na al die jaren is de 
club nog steeds springlevend met 
76 leden. “En het leuke is”, zo me-
moreerde voorzitter Marja van Holst 
Pellekaan in haar welkomstwoord 
“dat 20 dames van het eerste uur 
nu nog steeds iedere dinsdagmid-
dag strijden om de hoogste eer.” De-
ze selecte groep kreeg een onder-
scheiding opgespeld en moest na-
tuurlijk op de foto.
Marja blikte terug op de achter 
ons liggende jaren en bedankte de 
feestcommissie voor de voorberei-
ding van deze feestelijke middag. 
Ook sprak zij haar dank uit richting 
de wedstrijdleiding en alle andere 
vrijwilligsters die een club nu een-
maal nodig heeft om alles soepel te 
laten verlopen.
De feestcommissie had inderdaad 
geweldig werk verricht om er een 
mooie middag van te maken. Die 
begon om 12 uur met een verse jus 
gevolgd door een heerlijke lunch, 

voortreffelijk verzorgd door het 
team van Colijn: Heleen en Simone, 
die ons iedere dinsdag van drankjes 
voorzien, nu aangevuld met twee le-
den van het mannelijk geslacht die 
zich voor deze gelegenheid tussen 
de dames mochten mengen.
Het was zo gezellig dat pas een stuk 
later dan gepland de kaarten op ta-
fel kwamen. Hierdoor werd het aan-
tal te spelen rondes teruggebracht 
naar vier, met tijdens de vierde ron-
de nog een drankje en een snack. 
Een van de dames las een toepas-
selijke en humoristische tekst voor 
over de voortreffelijkheid van de 
vrouw in al haar gedaanten en daar 
konden de aanwezigen zich prima 
in vinden. Het ging niet om de pun-
ten deze keer, vandaar geen prijsuit-
reiking maar een verloting en voor 
iedereen nog een klein presentje.
Een mooi einde van bridgeseizoen 
2016-2017 met aan het slot de wens 
voor een fijne en gezonde zomer. Tot 
ziens in september!
Er ook bij zijn in het volgend sei-
zoen? Bel het secretariaat: 0297-
569910 of mail naar harten-
vrouw2015@gmail.com

Mijdrecht vindt kanoën
De Ronde Venen - Kanovereniging 
“De Ronde Venen” was aanwezig op 
Koningsdag in Mijdrecht. De bezoe-
kers op het terrein van de Windmo-
len konden gratis een rondje varen 
in de singel. Veel kinderen deden dit 
met veel plezier. 
Omdat de club merkt dat nog niet 
iedereen op de hoogte is van het 
bestaan van een kanovereniging in 
de gemeente de Ronde Venen wordt 
hier iets aan gedaan. Het begin van 
de middag was het nog even wen-
nen, maar later werd het best druk. 
Kinderen moeten zelfs even wach-
ten voordat zij aan de beurt wa-
ren. Alle zes kajaks waren vol in ge-
bruik en ook de open kano was in 
trek. Met de mobiele telefoons zijn 
de kinderen op de film gezet of op 
de foto. Als via dit media alle foto’s 
worden gedeeld, dat helpt dit de 
vereniging met het bekend maken 
van het kanovaren. Kortom de doel-
stelling om bekender te worden in 
de gemeente is vast gelukt. 

Open kanovaren
Het was opvallend hoeveel kinderen 
en ook ouderen mee wilden varen in 
de “Canadees”. Dit vinden veel men-
sen prettiger en (lijkt) stabieler. Voor 

gezinnen is het heel leuk en verras-
send om samen met de kinderen 
een tocht te varen. Ook in het bui-
tenland! Eten en drinken kunnen in 
de kano en varen maar. Maak ech-
ter niet de fout om de eerste keer 
te ver te gaan. Als je het niet ge-
wend bent is het beter om met kor-
te tochtjes te beginnen. De kanover-
eniging De Ronde Venen heeft twee 
club Canadezen om het te leren. 
Kom eens langs om het te proberen.

Voor volwassenen
Vooral de kinderen deden mee en 
soms een ouder samen met een 
dochter of zoon. Voor feestgan-
gers die later op de middag op het 
terrein waren was er niet zo veel 
te doen. De club zal eens naden-
ken over een uitdagend program-
ma voor de groep jongeren / jong 
volwassenen. Bijvoorbeeld “Lam-
ba-dansen” op het water of een va-
riant van de Mud-race. Bij de ver-
eniging is er voldoende dynamiek 
bij het kanopolo en in het buiten-
land natuurlijk het wildwatervaren. 
Of dichter bij huis het brandingva-
ren op de Noordzee. Wat lastiger om 
dit naar het terrein van de Windmo-
len te halen. 

G-schaatsers sluiten schaats-
seizoen spetterend af
De Ronde Venen - Het ijs is al-
weer even uit de sloot en dat is maar 
goed ook, want het g-schaatsteam 
van IJsclub Nooit Gedacht sloot af-
gelopen zaterdag het seizoen af met 
een vaartocht van het clubhuis naar 
het pannenkoekenhuis.
Start van de tocht was de natuurijs-
baan in Wilnis. Onderweg passeer-
den de schaatsers diverse bruggen, 
maar er hoefde niet gekluund te 
worden. Vanuit de grote sloep was 
het ademloos genieten van de ont-
luikende lente. Lammetjes, kleine 
eendjes en een schitterend zonne-
tje. Aangekomen in Vinkeveen viel 
het sportieve team aan op een pan-
nenkoekenbuffet bij schaatsspon-
sor Het Voordek. Na het eten wer-
den de diploma’s uitgereikt waar de 
schaatsers de hele winter hard voor 

geoefend hadden. Ook de vrijwil-
ligers kregen mooie bedankjes en 
toen was het helaas alweer tijd om 
naar huis te gaan.

Schaatsen met een beperking
Welke beperking je ook hebt, bij IJs-
club Nooit Gedacht kan iedereen, 
met wat extra hulpmiddelen en on-
der begeleiding van speciaal opge-
leide schaatstrainers, de kunst van 
het schaatsen leren. De persoonlij-
ke begeleiding van de sporters leidt 
tot grootse persoonlijke resultaten. 
Voor een aantal pupillen geldt zelfs 
dat schaatsen beter gaat dan iede-
re andere sport. Bovendien kun je 
schaatsen zowel individueel als in 
groepsverband ondernemen, wat 
voor sommige pupillen DE uitkomst 
is.

V.V. Atalante dames 3 is 
ongeslagen kampioen
Vinkeveen - Afgelopen maandag 
stond er nog een inhaalwedstrijd op 
het programma voor de kersverse 
kampioenen. De nummer vijf van de 
competitie, V.V. Amsterdam D7, was 
de tegenstander in de knalgroene 
sporthal Laan van Spartaan. Na een 
moeizame start sloeg Atalante in set 
twee keihard terug en legde daar-
mee de basis voor de overwinning. 
De magische grens van 100 punten 
werd helaas nét niet gehaald; onge-
slagen kampioen worden is echter 
een prestatie op zich! 
Het sprookje begon op vrijdag 23 
september met een loepzuivere 4-0 
overwinning op het gedegradeer-
de VHZ D2. Directe concurrent VCH 
D3 werd een kleine week later met 
1-3 verslagen. Na wederom twee 
4-0 overwinningen stond de volgen-
de concurrent op het programma. 
Toen ook 
SAS’70 D1 met 1-3 werd verslagen, 
begon de meiden al stiekem te pra-
ten over een eventueel kampioen-
schap. In november werden de eer-
ste serieuze gesprekken gevoerd en 
het team verzaakte nimmer en dus 
bleef de hoop op een (voor som-
migen hun eerste) kampioenschap 
hoog.
Meer dan de helft van de wedstrij-
den (namelijk 12) werden met 4-0 
gewonnen; 9 x werd er gewonnen 
met 3-1 en slechts eenmaal werd 
met 3-2 de winst beklonken. 
De eerste set kwam Atalante niet 
goed uit de startblokken. Amster-
dam speelde solide en had een goe-
de servicedruk. De pass aan Vinke-
veense zijde was slordig en dus kon 
er niet goed aangevallen worden. 
Geheel terecht ging de eerste set 
naar Amsterdam met 25-19.
De tweede set liet een totaal ander 
spelbeeld zien. Atalante ging fan-
tastisch serveren en maakte ge-
hakt van tegenstander Amsterdam. 
Naast het goede serveren ging ook 

de pass beter lopen bij Atalante en 
kon er dus ook meer druk gezet 
worden met de aanval. Met slimme 
en snoeiharde ballen was het snel 
bekeken. (12-25)
Set drie begon Atalante weder-
om sterk. Het team, gesponsord 
door GT.Bunck, bleef de service-
druk hoog houden. Tot 17-7 was er 
geen vuiltje aan de lucht, maar toen 
ging het mis. Atalante vergat te sco-
ren, maakte veel slordige fouten en 
de vermoeidheid leek te zijn toege-
slagen. Amsterdam, jong en gretig, 
profiteerde hier van en sloop dich-
terbij. Het gat was echter te groot 
om ongedaan te maken en met 19-
25 ging ook het derde bedrijf naar 
de Vinkeveense equipe.
De vierde set wilde Atalante voor-
al lekker spelen. Een wisseling in 
spelsysteem leek in eerste instan-
tie goed uit te pakken, maar helaas 
had Amsterdam besloten niet zo-
maar op te geven. Er kwam meer 
servicedruk, waardoor de passing 
bij de kampioen weer wat minder 
nauwkeurig werd. Dit was meteen 
terug te zien in het spel aan het net. 
Er kon onvoldoende druk gezet wor-
den, waardoor Amsterdam prima in 
het spoor van Atalante bleef. Uit-
eindelijk maakte het individuele ni-
veauverschil en de teamgeest het 
verschil. Op 22-24 werd het laatste 
punt van het seizoen door de Vin-
keveense ploeg binnen geslagen en 
werd ook voor de 22e keer op rij ge-
wonnen.
Atalante dames 3 heeft dit seizoen 
22 keer gewonnen en 99 punten 
behaald; een zeer mooi resultaat, 
waar de dames zeer trots op mo-
gen zijn. Dank gaat, naast naar al-
le speelsters, uit naar coach Hettie 
Schockman, trainer Sjaak Immer-
zeel, de vaste supporters en spon-
sor GT.Bunck. Zonder hen was deze 
prestatie niet mogelijk geweest. Het 
was een prachtig seizoen!

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 5 mei is er weer 
de maandelijkse bingo van de Lijn-
kijkers, de bingo vindt plaats in de 
kantine van sport vereniging Argon. 
De hoofdprijs is een Condensdroger 
met een waarde van 400,- euro, dit 
is mede mogelijk gemaakt door Ex-
pert Mijdrecht. Zaal open om 19.15 

uur en de aanvang is 20.00 uur, en 
natuurlijk is het eerste kopje koffie 
weer gratis. Met het meedoen aan 
deze bingo steunt u de jeugd van 
Argon. Dit doet u ook door uw pa-
pier te blijven brengen bij de con-
tainer van de Lijnkijkers op het par-
keerterrein van Argon.

Hertha JO8 heeft 
scoringsdrang
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
ging Hertha JO8 de strijd thuis aan 
met SDO. Het team was vanwe-
ge de vakantie uitgedund maar ge-
lukkig was er versterking geregeld, 
en nota bene deze versterking heeft 
het doelpuntensaldo flink opge-
schroefd. Binnen de eerste minuten 
stond het 2-0 dankzij goede assists 
van Milano en Dani op Bodhi, waar 
laatstgenoemde beide goals op zijn 
naam wist te schrijven. Vervolgens 
zorgde twee koppogingen van Stan 
en Bodhi net niet voor de verdub-
beling van het saldo. Onverwachts 
werd het tijd dat Hertha’s verdedi-
ging in actie moest komen, helaas 
net te laat toen SDO een doelpunt 
maakte, wat dan ook gelijk het eni-
ge bleek, en verbleekte bij de sco-
re aan Hertha’s zijde. Met een stui-
terbaleffect waar het even leek of 
Emanuel de bal zou houden beland-
de deze toch over de lijn: 2-1.Mila-
no kreeg een kans op doel na een 
mooie pass van Stan. Vervolgens 
kreeg Bodhi de bal op de punt en 
scoorde de 3-1. Na een pass van 
Dani op rechts naar Mees lukte het 
niet de bal erin te krijgen, en toen 
maakte Dani het zelf maar af en met 
een mooie aanname uit de lucht 
nam hij de bal op de wreef en scoort 
4-1. Toch viel er ook wat werk te ver-
richten aan de andere kant ban het 
veld. Milano en Lennon lieten sterk 
staaltje verdediging zien. Emmanu-
el moest een aantal keren een duik 

nemen en de bal stevig vastklem-
men. Maar de bal belandde veel 
meer op het spitsvlak van Hertha. 
Met af en toe wat kunst- en vlieg-
werk: Lennon nam schot op doel 
maar de bal bleef net op de doel-
lijn. Dani schoot op de lat. Daarna 
was het Milano die in de korte hoek 
scoorde. Met rust was het al 6-1.
Schik
Hertha begon zelfverzekerd aan de 
tweede helft, ze kregen er zowaar 
schik in. Met een lopje scoorde Da-
ni het volgende doelpunt. Stan zet-
te een hakje en dolde twee tegen-
standers, en Mees zette met een 
kapbeweging zijn mannetje op het 
verkeerde been. Bodhi kreeg weer 
kans vanuit een mooie assist en 
scoorde de volgende goal. De teller 
stond inmiddels op 10-1. Emmanu-
el kwam ook in actie, nadat hij te-
nue had verwisseld. Wel zo leuk na 
zo’n rustige eerste helft op doel. Mi-
lano had ook geen zin om in de ver-
te te staan turen, en speelde ge-
rust nog een helftje in keeperste-
nue mee. Lennon wist uit een goede 
counter de bal nog eens voor Dani 
zijn voeten te werpen die de bal met 
een schot als in een flipperkast te-
gen de lat schiet en uiteindelijk ach-
ter de lijn belandde. Met uiteinde-
lijk 12-1 werd het een erg leuke pot 
voor Hertha, SDO was er niet om 
getreurd, en Hertha mag zich voor-
bereiden op de kampioenswedstrijd 
volgende week zaterdag.
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Tonny & Harry winnen 
dagprijs BVU
Regio - Maandag 24 april was de 
start van de zesde en laatste pa-
rencompetitie van dit seizoen bij de 
BVU. De eerste van vijf zittingen was 
voor Tonny Godefroy & Harry Rubens 
in de B-lijn met de hoogste dagsco-
re: 62,19%. Tweede werden hier El-
len Hengeveld & Yvonne Splinter met 
57,71% en derde Marja Calis & Cor-
ry Frank met 56,08%. De A-lijn werd 
gewonnen door Bep & John de Voijs 
met 61,81%, gevolgd door Cees Har-
te & Jos van Leeuwen (59,03%) en 
Tineke van der Sluijs & Anke Reems 

(57,64%). De BVU wil een platform 
blijven bieden voor starters. Zo ge-
ven wij ook bridgelessen. Bent u een 
beginnend bridgepaar (bijv. thuis-
bridgers) dat ook het verenigingsle-
ven wil leren kennen, dan kunt u zich 
bij de BVU opgeven om bijvoorbeeld 
vrijblijvend een paar keer mee te 
spelen en de sfeer te proeven. Voor 
nadere informatie, opgeven en/of 
lid worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met Hans Wagenvoort 
tel. 06 53 368 948 of via de mail:  
wagenvoorthans@gmail.com.

Argon niet voorbij
FC Breukelen
Mijdrecht - In een matig duel heeft 
Argon niet van het reeds gedegra-
deerde FC Breukelen kunnen win-
nen. Uit een aanval kwam FC Breuke-
len op voorsprong, Argon kwam voor 
rust op 1-1. De tweede helft namen 
de gastheren weer een voorsprong, 
ook dit maal kwam Argon terug tot 
2-2. Echter verder kwam Argon niet. 
Het duel was aan Argon zijde teleur-
stellend, men speelde slordig en had 
veel balverlies en ook het creëren van 
kansen veel erg tegen. Na ruim een 
kwartier kwam FC Breukelen op voor-
sprong, een voorzet vanaf links kon 
door de vrijstaande Deen van Embric-
qs gemakkelijk worden ingeschoten 
1-0. Na een half uur de eerste moge-
lijkheid voor Argon, een voorzet van 
Randy Knoppel werd door Jesse van 
Nieuwkerk wel ingekopt maar kee-
per De Wit had geen moeite de bal te 
keren. Even later werd FC Breukelen 
gevaarlijk bij een vrije trap vanwege 
hands van Wilco Krimp, de trap van 
rand zestien ketste via de paal weer 
het veld in, de rebound ging vervol-
gens naast. Even later moest Dennis 
Filippo zich laten vervangen, bij een 
kopbal raakte hij gewond. 

Vervangen
Lorenzo Zorn verving hem. Een vrije 
trap na een overtreding op Zorn 
bracht Argon weer op gelijke hoogte, 
Jasper Werkhoven schoot binnen in 

de uiterste hoek 1-1. Daarna nog twee 
mogelijkheden voor Argon, Jesse van 
Nieuwkerk was gevaarlijk maar kee-
per De Wit was net iets eerder bij de 
bal, en bij een vrije kans van Mulder 
na een hoekschop vloog de bal hoog 
over. De tweede helft moest Jesse 
Stange geblesseerd afhaken, hij werd 
vervangen door Reshad Haidari. Het 
eerste kansje was voor Argon maar 
de inzet van Abdelhamid Rida kon 
keeper De Wit met de voet onscha-
delijk maken. Ook een vrije trap van 
opnieuw Jasper Werkhoven werd ge-
blokt, in de rebound schoot Knoppel 
naast. FC Breukelen kopte eerste nog 
mis voor open doel maar even later 
maakte Deen van Embricqs zijn twee-
de doelpunt, op snelheid passeerde 
hij de Argondefensie en schoot ver-
volgens raak, niet geheel onhoudbaar 
voor doelman Manschot van Argon. 
2-1. Daarna kreeg Argon nog wel mo-
gelijkheden, de voor Vorstman inge-
vallen Morrison deed wel pogingen 
maar de passing en schoten waren 
onzuiver. Nadat een actie van Reshad 
Haidari net naast ging was volgende 
actie in tweede instantie wel succes-
vol. Binnen de zestienmeterlijn werd 
hij ten val gebracht, Floris Mulder ver-
raste doelman Stan de Wit door zacht 
maar zuiver in te schieten. 2-2. De 
resterende tien minuten werden er 
niet meer gescoord. Een teleurstel-
lend resultaat voor Argon.

Pelgrimage in het 
Libellebos
Regio - Pelgrimeren is niet zomaar 
wandelen. Het is ook innerlijk in be-
weging komen. Op woensdag 17 
mei kunt u pelgrimeren in het Libel-
lebos. Een groepje mensen uit ver-
schillende kerken in Uithoorn heeft 
een pelgrimage uitgezet, samen met 
mensen die door andere tradities 
worden geïnspireerd. Het thema van 
de pelgrimage is ‘Verbinding’. Ver-
binding met elkaar, met de natuur, 
met de omgeving. Verbinding tus-
sen mensen met verschillende reli-
gies of levensbeschouwingen. Er is 
ook verbinding gezocht met plaat-
selijke instellingen om de pelgrima-
ge vorm te geven. Het houtatelier 
van werk- en dagcentrum Middel-
polder in Amstelveen van Ons Twee-
de Thuis heeft een kunst-
werk gemaakt waarin zij 
met het thema aan de 
slag zijn gegaan. Mario 
Willemse heeft een paar 
gedichten gemaakt die 
in door hem zelfgemaak-
te en beschilderde kist-
jes worden getoond. De 
Praktijkschool Uithoorn 
heeft ook een aantal kas-
tjes gemaakt waarin fo-
to’s en poëtische teksten 
worden opgehangen. 
Zij gaan alle objecten in 
het Libellebos ophangen. 
Op 17 mei om 19.00 uur 
zal een korte pelgrims-
tocht worden gehouden 
langs deze beelden en 
teksten. Onderweg zul-
len er enkele pleister-
plaatsen zijn om even 
stil te houden, te luiste-
ren naar een tekst of te 
zingen. Na 17 mei zullen 
de teksten en kunstwerk-
jes nog enige dagen blij-

ven hangen, zodat er nog wat lan-
ger de mogelijkheid is om een en 
ander te bekijken. De pelgrimage 
begint bij de ingang van het Libel-
lebos op de hoek van de Marsman-
laan en de Wiegerbruinlaan, schuin 
tegenover de Multimate. Auto’s en 
fietsen graag op het parkeerter-
rein bij de Multimate neerzetten. De 
tocht eindigt bij de kinderboerderij. 
Het geheel zal naar verwachting an-
derhalf uur duren. De Raad van ker-
ken sluit met dit initiatief aan bij de 
Wereldraad van kerken, die in de 
jaren tot 2021 kerken en individu-
en oproept tot een ‘pelgrimage van 
gerechtigheid en vrede’. Wandelt 
u mee? U bent van harte welkom.  
www.rvkuithoorndekwakel.nl

Klaverjasnomaden
Regio - Op de avond voor konings-
dag werd er woensdag 26 april 
weer geklaverjast in de Schutse. 
Na een oranje traktatie bij de kof-
fie te hebben genoten gingen de-
ze avond 47 enthousiaste liefheb-
bers van start. Winnaar werd deze 
avond, met een aanzienlijk verschil 
in punten, Gerard van Eekhout met 
een totale score van 7687 punten. 
Als tweede eindigde Cor de Beer 
met 7107 punten terwijl Piet Luiten 
met 7090 punten beslag wist te leg-
gen op de derde plaats. De poedel-
prijs kwam deze avond, net als de 
vorige week, in handen van Cor-
rie Compier. Haar totaal score was 
deze keer 4576 punten, iets minder 

dan de vorige keer. De marsen prij-
zen, bestaande uit een fles wijn, wa-
ren deze kaartavond voor Maus de 
Vries, Cor de Beer, Gerry de Kuijer, 
Gerrit Vink, Gonny de Kuiper, Tinus 
Smit en Joke Rietbroek. De fraaie 
door DUOplant verzorgde boeket-
ten bloemen in deze categorie wer-
den gewonnen door Tinus Smit, Ga-
by Abdesselem, Anneke Lebesque 
en Willie v.d. Hilst, terwijl de ca-
deaubonnen, ook te besteden bij 
DUOplant, gewonnen werden door 
Johan Zeldenthuis en Ria Verkerk. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
vindt plaats op woensdag 3 mei in 
de Schutse aan de Merodelaan 1 te 
Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Legmeervogels onder de 17
Regio - LMV Onder 17 ondergaat 
een moeilijk seizoen in de derde di-
visie. In de laatste wedstrijd kon zo 
goed als zeker de nacompetitie wor-
den ontlopen. Echter door persone-
le problemen diende het team aan-
gevuld te worden met spelers uit de 
Onder 17. Zodoende bestond bijna de 
volledige bank uit spelers van 15 en 
16 jaar. De gemiddelde leeftijd van 
het team daalde hiermee ruim onder 
de 18. Michael en Benjamin mochten 
in de basis starten. Al gauw onder-
vonden zij dat het tempo aanzienlij-
ker hoger ligt dan zij gewend zijn. Te-
vens is het spel duidelijk fysieker. Te-
genstander Orion liet merken niet ge-
komen te zijn om LMV makkelijk  aan 
3 punten te helpen. Al meteen van-
af de aftrap zette zij LMV onder druk. 
LMV kon zich maar moeilijk onder die 
druk vandaan spelen en werd tot op 
de rand van het eigen strafschopge-
bied teruggedrongen. Maar de eerste 
counter was wel meteen raak. Benja-
min, Benna voor intimi, werd diep ge-
stuurd op rechts en zag kans de bal 
in de verre hoek te schuiven. Tien mi-
nuten herhaalde hij dit kunstje, ont-
week een charge van de keeper en 
schoof de bal in het lege doel voor de 
2-0 ruststand. Na rust besloot Orion 

een tandje bij te zetten. Luuk mocht 
de plaats van Michael op het midden-
veld innemen, Walid verving de moe-
gestreden Benjamin.  Het spel werd 
nog steviger, vooral Walid ondervond 
dit aan den lijve toen hij tweemaal 
buiten het zicht van de scheidsrech-
ter werd nagetrapt. Orion kreeg uit-
eindelijk de deksel op de neus toen 
een speler werd weggestuurd. Wel 
zagen zij kans om in de 85e minuut 
de Anschlusstreffer te maken, zodat 
het toch nog spannend werd. Jai-
my mocht nog de met krampaanval-
len geteisterde back voor enkele mi-
nuten vervangen. Gelukkig maak-
te Orlando in de blessuretijd de be-
vrijdende 3-1 waarmee aan alle onze-
kerheid een einde kwam. Een pracht-
resultaat waarmee LMV Onder 19 
zeer waarschijnlijk het klassebehoud 
heeft verzekerd. Volgende week komt 
daar de definitieve duidelijkheid over 
als naaste concurrent De Meern zijn 
laatste wedstrijd speelt. Voor de jon-
gens van de Onder 17 een mooie er-
varing om te mogen proeven aan het 
niveau van de derde divisie. Tech-
nisch directeur Henny Snel zag het 
aan en ging na afloop met een gerust 
gevoel terug richting bestuurskamer. 
De toekomst bij LMV ziet er goed uit.

Hardlopen voor lichaam 
en geest
Regio - Altijd al met hardlopen wil-
len beginnen? Dan is dit je kans. Bij 
atletiekvereniging AKU verzorgen 
gediplomeerde trainers met ingang 
van 9 mei een serie hardlooptrainin-
gen. De inschrijving is nu geopend. 
Tijdens de hardloopclinic leren we 
je in de eerste plaats hoe je soepel 
en natuurlijk kunt hardlopen. Ook 
oefeningen om je leniger en ster-
ker te maken, zijn een vast onder-
deel van het programma. Daarnaast 
krijg je tekst en uitleg over gezonde 
voeding, blessurepreventie en hard-
loopschoenen. De trainingen vinden 
plaats op dinsdagavond van 19.30 - 
21.00 uur. 

Deze clinic is echt iets 
voor jou als je:
- sterker en fitter wil worden;
- sneller wil leren lopen;
- slanker wil worden;
- beter wil slapen;
- af wil van neerslachtige of ruste-

loze gevoelens;

- lichaam en geest weer met el-
kaar in contact wil brengen;

- sociale contacten wil opdoen;
- wil trainen voor deelname aan 

een hardloopwedstrijd. 
De clinic heeft een looptijd van 
twaalf weken, aan het einde van de-
ze cyclus ben je in staat om 4 of 10 
kilometer hard te lopen tijdens de 
Kooyman Polderloop in De Kwakel. 
De organisatie van deze loop is in 
handen van AKU.

Clinic hardlopen AKU
Van 9 mei 2017 t/m 1 augustus 2017 
in Sportpark De Randhoorn, Rand-
hoornweg 100, 1422 NE Uithoorn. 
Doel is deelname aan Kooyman Pol-
derloop in De Kwakel, op donder-
dag 3 augustus 2017. Afstanden 4, 
10 kilometer. Kosten 55 euro (incl. 
startbewijs Kooyman Polderloop)

Voor meer informatie: Rene Noor-
bergen, rene.noorbergen@gmail.
com, 06-5585.8584

KDO MO11-1 kampioen Regio - Zaterdag zijn de meiden 
van KDO MO11-1 kampioen gewor-
den. Ze moesten uit tegen Water-
wijk. Het begon gelijk met een aan-
val van KDO. Na 10 minuten spe-
len was het 0-1. Goed begin maar 
nu moesten ze deze stand volhou-
den. Tijdens de rust stonden de mei-
den van KDO 1-3 voor. Na de rust 
kregen ze kampioen koorts, met als 
gevolg slappe benen. Nog net voor 
einde tijd scoorde de meiden van 
Waterwijk de 3-3.
Gelukkig konden de meiden zich 
herpakken en konden ze deze eind-
stand houden, want aan een gelijk-
spel hadden ze genoeg. Na de wed-
strijd kregen ze kampioen-shirts 
aan, die gemaakt zijn door A&M 
Producties.
Ook willen de meiden de andere 
sponsoren bedanken! Dit zijn AH 
Jos van den Berg en Klaas Kleijn 
Administratiekantoor. Ze hebben 
een leuk kampioensfeestje gevierd 
en zijn met een huifkar door het 
dorp gereden. Daarna bij KDO ge-
huldigd en nog een feestje gevierd.

Legmeervogels vieren 
derde lustrum
Regio - Legeervogels, na het du-
el tegen VSV, is nu 15 duels onge-
slagen. Het 15e duel in Velserbroek 
tegen VSV is gewonnen met 0-2 en 
betekende inderdaad 15 duel op rij 
niet verloren. Na afloop van dit du-
el heeft alleen de trainer van Leg-
meervogels Jack Honsbeek het over 
dit heugelijke feit. Verder heeft ie-
dereen het over het zeer discuta-
bel optreden van de scheidsrech-
ter van dienst dhr. N. Mourabit. Het 
lukte scheidsrechter Mourabit om 2 
personen van de technische staf van 
VSV achter de hekken te krijgen 1 
speler van VSV met een rode kaart 
van het veld te sturen en een 2-tal 
spelers van Legmeervogels. Voor 
diegene die niet aanwezig zijn ge-
weest bij dit duel gaan er vanuit dat 
deze wedstrijd een schopwedstrijd 
is geweest. Een schopwedstrijd is 
dit duel zeker niet geweest; ver-
re van dit. De complimenten moe-
ten gaan naar de beide elftallen en 
hun technische staf die er voor heb-
ben gezorgd dat scheidsrechterlij-
ke dwalingen niet zijn ontaard in 
een ordinaire schopwedstrijd. Nee, 
daar waar de scheidsrechter de weg 
kwijt is, blijven de spelers opmerke-
lijk rustig. 

Elleboogstoot
Een speler van Legmeervogels, Se-
bastiaan van Dijke ontvangt een 
lichte elleboogstoot waardoor zijn lip 
open springt en er bloed uit komt. 
Op de vraag aan de scheidsrech-
ter of dit normaal is krijgt Van Dij-
ke een gele kaart. Als dezelfde spe-
ler dan later in het duel weer een ge-
le kaart ontvangt wil dit zeggen twee 
maal geel dus rood. Met als gevolg; 
veldverwijdering. Even daarvoor 
heeft ook Lulinho martins een direc-
te rode kaart gekregen van de leids-
man. Lulinho Martins wordt vastge-
houden, iets wat de scheidsrechter 
ook na afloop erkent, maar vond de 
manier waarop Lulinho Martins zich 
losrukt uit een omklemming buiten 
alle proporties en geeft Martins een 
directe rode kaart. En als er dan bin-
nen 2 minuten de 2e rode kaart valt 
aan de kant van Legmeervogels is 
het even 11 tegen 9, en dit met een 
0-2 voorsprong voor Legmeervogels. 
Tussen de bedrijven door zijn er ook 
al 2 personen van de technische 
staf van VSV achter de hekkeen ge-
stuurd. Ook dit sloeg totaal nergens 
op. Lang blijft het geen 11 tegen 9. 
Ook een speler van VSV, Roy Schoorl 
gaat met 2 gele kaarten op zak van 
het veld. Het is dan 10 tegen 9.

Pogingen
Tussen de bedrijven door is er ook 
nog gevoetbald. VSV begint storm-
achtig maar kan niet echt een vuist 
maken waardoor de verdediging 
van Legmeervogels de aanvallers 
van VSV de baas zijn. Na de pogin-
gen van VSV om een bres te slaan 
in de verdediging van Legmeervo-
gels wat niet lukte komt Legmeer-
vogels beter in de wedstrijd en weet 
dan ook de eerste echte kans te cre-

eren. Het is Lulinho Martins die de 
oppikt te hoogte van de middencir-
kel. Stuurt Damien de Vegt de diep-
te in en hij bereikt vervolgens de vrij-
staande Jordy de Groot. Diens inzet 
wordt dan nog gered door een ver-
dediger die zich met doodsverach-
ting voor de bal werpt. En aantal mi-
nuten later is het dan wel raak. Een 
pas van achter uit van Noud Schar-
tman bereikt Lulinho Martins die op 
zijn beurt Damien de Vegt aan de 
bal brengt en op diens inzet heeft de 
VSV doelman geen verweer. 0-1. 
Op slag van rust een aanval van VSV. 
Een schot op doel wat wordt geblok-
keerd springt dan via het gras tegen 
een arm op van een Legmeervogels 
verdediger. Scheidsrechter Moura-
bit kent dan VSV een strafschop toe. 
Jorian Faassen neemt deze straf-
schop, eerder dit seizoen heeft hij 
er al 4 ingeschoten. Maar deze keer 
niet. Met een fantastische reactie 
werkt Rahim Gök de bal uit zijn doel. 
Hierdoor gaat dan de rust in met 0-1 
voorsprong voor Legmeervogels. 

Doorstromen
De tweede helft is slechts een paar 
minuten aan de gang als Dennis 
Bakker de bal verovert op het mid-
denveld. Kan vervolgens doorsto-
men zonder dat hem iets in de weg 
wordt gelegd. Bakker ziet in zijn 
ooghoeken Lulinho Martins op de 
rechterkant staan. En via een voor-
zet van af de achterlijn komt de bal 
bij Jordy de Groot die nu wel raakt 
schiet 0-2. Dan probeert VSV wel 
om de bakens te verzetten maar 
er zit weinig of geen overtuiging in 
de aanvallen van VSV. De verdedi-
ging van Legmeervogels zijn de aan-
vallers van VSV gewoon de baas. 
De verdediging van Legmeervogels 
onderleiding van Noud Schartman 
geeft geen enkele kans weg. Ook 
niet als het 11 tegen 9 is. Nee, dit 
is een meer dan verdiende overwin-
ning geworden voor Legmeervogels. 
Door deze overwinning behouden 
de Vogels zicht op de 4e plaats op 
de ranglijst en staat het in de derde 
periode op slechts een punt van Vel-
sen en AFC’34 met nog 2 wedstrij-
den te gaan op de 3e plaats. Velsen 
en AFC’34 voeren de ranglijst aan 
van de 3e periode.. Ook een groot 
compliment aan de weer talwijk 
meegereisde supporters die zich net 
als de spelers keurig hebben gedra-
gen; geen onvertogen woord ge-
hoord. Ook niet toen het 11 tegen 9 
was. Nee, deze toeschouwers bleven 
als een man/vrouw achter Legmeer-
vogels staan en misschien wel mede 
hierdoor bleef Legmeervogels in dit 
duel zeer fraai overeind. Legmeervo-
gels zondag 2 heeft zich heel knap 
hetsteld van de vorige week opge-
lopen nederlaag. In en tegen De 
Meern is het Jasper Burgers die in 
de 85ste minuut de enige en na la-
ter zou blijken de winnende treffer 
heeft gescoord voor Legmeervogels. 
De Meern 2 tegen Legmeervogels 2 
is geëindigd in een 0-1 overwinning 
voor het elftal van Michel Nok.

Driebandenteam de Springbok 
sluit seizoen succesvol af
Regio - Het driebandenteam van De 
Springbok uit De Hoef heeft in de 
aanloop naar het gewestelijk kampi-
oenschap KNBB op 30 april in Den 
Haag een eervolle tweede plaats 
behaald in de kwalificatiewedstrij-
den. Het team kwam uit met de vas-
te spelers Gijs Rijneveld, Jos Lugtig-
heid en Hero Janzing, die ieder twee 
overwinningen boekten, maar ook 
alle drie een verliespartij moesten 
incasseren. Het team van De Spring-
bok behaalde door deze resultaten 
weliswaar evenveel matchpunten als 
de uiteindelijke winnaar TOVV uit 
Vlaardingen, doch de Vlaardingers 
hadden slechts twee verliespartijen 
(merkwaardig genoeg juist tegen De 
Springbok) op hun conto, hetgeen 
de doorslag gaf. Het Hoefse team 
had op de vroege zondagmorgen 
een wat stroeve start. Zowel Gijs als 
Jos kwamen twee caramboles tekort 
in hun partij tegen De Rietlander uit 
Spijkenisse. Alleen Hero wist zijn 
partij tot een goed einde te brengen. 
In de tweede ronde waren de rollen 
omgedraaid. Gijs en Jos wisten bei-
den hun partij tegen TOVV met over-
tuiging te winnen, waarbij Jos zelfs 

in 32 beurten finishte met een moy-
enne van 0.656. Hero daarentegen 
moest een ongelukkige en enigs-
zins discutabele nederlaag slikken. 
In de derde ronde was De Springbok 
oppermachtig tegen HZO uit Dor-
drecht. Gijs en Jos wonnen gede-
cideerd, terwijl Hero onder het toe-
ziend oog van teamsecondant Bert 
Loogman zijn tegenstander verplet-
terde met series van vijf en vier. In 28 
beurten en een moyenne van 0.678 
was de partij in no time beslist.

Districtscompetitie
Het driebandenteam van De Spring-
bok heeft deze afvaardiging naar het 
gewest te danken aan het veroveren 
van een unieke tweede plaats in de 
reguliere competitie 2016-2017 van 
het district Veen- en Rijnstreek van 
de KNBB. Naast de genoemde vas-
te spelers hebben ook de reserves 
Henk Doornekamp en Jim van Zwie-
ten een belangrijke bijdrage gele-
verd tot het behalen van deze mijl-
paal. Hiervoor werd onlangs door 
het district een fraaie beker uitge-
reikt, die nu prijkt in de prijzenkast 
van de Hoefse biljartvereniging.
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