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Zestien Rondeveners ontvingen 
een Koninklijke onderscheiding 
De Ronde Venen - Zestien inwo-
ners van De Ronde Venen heb-
ben donderdag 26 april een ko-
ninklijke onderscheiding ontvan-
gen. Vijftien personen zijn be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, één tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. Tij-
dens een feestelijke bijeenkomst 
in de Dorpskerk in Abcoude wer-
den de lintjes bij hen opgespeld 
door burgemeester Maarten Di-
vendal. De gelukkige zijn: De heer 
D de Groot uit Baambrugge, Me-

vrouw M van Eijk-Vergeer uit Vin-
keveen, Mevrouw M. van der Eijk-
van der Vliet, uit Waverveen, Me-
vrouw J. Gijsen-Kreuger uit Ab-
coude, De heer M. Guggenheim 
uit Abcoude, De heer J. Hoog-
enboom uit Vinkeveen, De heer 
J. Hoogenboom uit Baambrug-
ge, Mevrouw J. Van der Klok- Vis-
ser uit Abcoude, De heer J. Pelten-
burg uit Mijdrecht, Mevrouw C. 
Toebosch uit Mijdrecht, Mevrouw 
M. van der Vliet-Smit uit Vinke-
veen, De heer G. van Walbeek uit 

Baambrugge, De heer C. Wester-
dijk uit Mijdrecht, De heer R. We-
ver uit Baambrugge, Mevrouw 
M. van Zwieten uit Vinkeveen en 
De heer H. van Zwieten uit Vinke-
veen. De heer D de Groot is be-
noemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau en de overige vijf-
tien tot Lid van de Orde van Oran-
je Nassau. 

Waarom zij deze onderschei-
dingen ontvingen leest u elders 
in deze krant. 

De Ronde Venen - Een ruime meerderheid van de gemeenteraad 
heeft afgelopen week offi  cieel het nieuwe coalitieakkoord goed-
gekeurd. Dit gebeurde met ruime meerderheid. De fracties van 
CDA, VVD, D66, de Senioren Partij en de ChristenUnie-SGP stem-
den voor. Tegen stemden de fracties van Ronde Venen Belang en 
PvdA-Groen Links. Deze twee partijen konden zich overigens op 
hoofdlijnen wel vinden in het coalitieakkoord. Hun bezwaren 
richtten zich tegen de fi nanciële doorwerking. Daarbij ging het 
om een bedrag van € 370.000. Joris Kneppers van de eenmans-
fractie Lijst 8 Kernen probeerde zich als raadslid aan de stemming 
te onttrekken.
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De besprekingen die leidden 
tot het nieuwe coalitieakkoord 
- met de titel “Verbindend, inno-
vatief en ondernemend. Met de 
blik naar buiten” - konden binnen 
een maand worden afgerond. 
Volgens de coalitiewoordvoer-
ders was tijdens de besprekin-
gen sprake van harmonie en gro-
te bereidheid om er met elkaar 
uit te komen. Er zou bewust geen 
sprake zijn van een “dichtgetim-
merd” akkoord. “Het gaat juist om 
een beleidsdocument met voor-
al hoofdlijnen en er is ruimte voor 
een constructieve samenwerking 
met alle fracties in de raad.”

CDA-VVD trein
Namens Ronde Venen Belang zei 
fractievoorzitter René Bultena 
positief tegenover de inhoud van 
het akkoord te staan. Wel uitte hij 
twijfels over de echte verschillen 
met het akkoord uit de afgelopen 
raadsperiode. Hij vroeg zich daar-
bij af of het innovatieve element 
niet beperkt was tot “oude wijn 
in nieuwe zakken.” Daarbij gaf hij 
aan dat het vooral ging om een 
“CDA-VVD trein” en daarbij mini-
maliseerde hij de inbreng van zo-
wel D66 als de Senioren Partij.

Pieter Kroon (PvdA-GL) zag in 
het coalitieakkoord weinig con-
crete keuzes staan. Hij had meer 
uitwerking gewild over de invul-
ling van duurzaamheid, de nieu-
we omgevingswet, de toekomst 
van de legakkers en die van de 
provinciale weg N201. Daarnaast 
miste hij de onderbouwing voor 
het gevraagde fi nanciële budget.

Vies woord
Wim Stam (CU-SGP) legde het 
coalitieakkoord op een politie-
ke weegschaal en constateer-
de dat er enerzijds overeenkom-
sten waren met speerpunten van 
zijn partij. Tegelijkertijd voor-
zag hij het akkoord van kritische 
kanttekeningen, omdat er spra-
ke zou zijn van “blinde vlekken”. 
Daarbij noemde hij het ontbre-
ken van gezinsondersteuning. “Is 
dat een vies woord? Een gezon-
de jeugd begint bij gezonde ge-
zinnen.” Daarnaast wilde hij meer 
aandacht voor duurzaamheid, 
een betere bereikbaarheid van 
de apotheek buiten de regulie-
re openingstijden overdag. Ver-
der noemde hij de afbraak van 
het PAUW-bedrijf, dat zich als or-
ganisatie richtte op mensen met 

afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 
bepleitte hij meer aandacht voor 
de samenwerking tussen onder-
nemers, overheid en onderwijs. 
Stam concludeerde dat er geen 
sprake was van echte knelpun-
ten. “Dat biedt perspectief.” Hij 
gaf het coalitieakkoord het voor-
deel van de twijfel. “We laten ons 
verrassen door de uitwerking.”

Naar de wc
Namens Lijst 8 Kernen vond Joris 
Kneppers dat coalitie en opposi-
tie vaker met elkaar zouden moe-
ten knuff elen. “Het is in essentie 
een goed akkoord en ik ben be-
nieuwd naar de invulling en uit-
werking”.

Wel miste hij de doelstelling hoe 
uitvoering zou worden gegeven 
aan inwonersparticipatie. Knep-
pers maakte het zichzelf moei-
lijk. “Het is niet ons akkoord. Hoe 
ga je er dan mee om? Het is niet 
kies om te amenderen, lastig om 
voor te stemmen en tegenstem-
men wil ik ook niet. Ik overweeg 
de zaal te verlaten als er gestemd 
wordt.” Dat voornemen leidde 
tot een terechtwijzing van bur-
gemeester Maarten Divendal. 
“De gemeenteraad voorziet daar 
niet in. Als u weggaat, moet u 
dat in de eerste plaats niet aan-
kondigen. Dan moet u dat ge-
woon doen en dat wordt eigen-
lijk beschouwd als iets dat eigen-
lijk niet helemaal past bij de ma-
nier waarop we als raad werken. 
Maar als u dat wilt doen, moet u 
dat zeker niet aan mij vertellen. 
Ja, zo werkt dat gewoon. Ik kan 
er niets aan doen als u naar de wc 

Ruime meerderheid raad stemt 
in met nieuw coalitieakkoord

gaat, maar dat is een beetje slech-
te planning.”
  
Kritiek
Namens de coalitiepartners ging 
Jan Rouwenhorst (CDA) in op de 
geuite kritiek. Die bedenkingen 
richtten zich vooral op de direc-
te fi nanciële gevolgen in het lo-
pende begrotingsjaar 2018. Het 
ging om elf speerpunten, waar-
voor de coalitie direct € 370.000 
wilde bestemmen. Rene Bulte-
na (RVB): “Het zou u sieren als u 
een onderbouwing geeft.” Vol-
gens Wim Stam (CU-SGP) zou het 
gaan om een “raming zonder on-
derbouwing.”

Rouwenhorst deed geen tege-
moetkomingen over de hoog-
te en besteding van het bewuste 
bedrag. “Het gaat niet om schok-
kende bedragen en u weet dat 
er twee jaar geleden ook vooraf 
geld is vrijgemaakt”, was zijn re-
actie naar RVB. Hij doelde waar-
schijnlijk op gelden die destijds 
samen met de VVD en Ronde 
Venen Belang bestemd werden 
voor het opknappen van wegen. 
Verder gaf Rouwenhorst aan het 
te betreuren dat de inbreng van 
D66 en de Senioren Partij als on-
beduidend werd voorgesteld.

Speerpunten 
Vervolgens ging Rouwenhorst in 
op de afzonderlijke speerpunten 
en de daaraan gekoppelde be-
dragen. Uit zijn toelichting was 
op te maken dat het vooral om 

onderwerpen ging, die eerder op 
de avond juist door de oppositie 
als belangrijk waren aangemerkt. 
Het ging om thema’s, zoals inwo-
nersparticipatie, verkeersveilig-
heid, techniekonderwijs, eff ectie-
ver taalonderwijs, de nieuwe om-
gevingswet, het armoedebeleid 
en een grotere inzet op het ge-
bied van handhaving. “Het gaat 
nu niet - zoals eerder - om de in-
zet van bijzondere opsporings-
ambtenaren, die de helft van hun 
werktijd aan het studeren waren. 
Nu moeten ze gewoon op straat 
aanwezig zijn. Over de veronder-
stelde afbraak van Pauw merkte 
Rouwenhorst op dat het de co-
alitie niet om organisaties gaat, 
maar om de kwetsbare inwoners. 
“Die zullen allemaal goed terecht-
komen.” Richting Lijst 8 Kernen 
stelde hij dat inwonersparticipa-
tie door de coalitie vooral gezien 
wordt als middel en niet als doel.

Vliegende start
Meindert Brunia (D66) gaf aan dat 
het gevraagde bedrag de coalitie 
ruimte moet bieden om direct en 
voortvarend te kunnen begin-
nen. “Het is naar ons idee genoeg 
om een vliegende start te maken.” 
Hij gaf aan voor 2019 een begro-
ting te willen, die op een breed 
draagvlak kan rekenen. 
Een amendement om de ge-
vraagde gelden pas later beschik-
baar te stellen, kreeg alleen de 
steun van de acht raadsleden die 
behoren tot de fracties van RVB, 
PvdA-GL en Lijst 8 Kernen. 

Door de aanwezige leden van de gemeenteraad werden Marja Beckers 
(Senioren Partij ), Kiki Hagen (D66) en Alberta Schuurs (VVD) elk met 20 
van de 24 stemmen benoemd tot wethouder. Rein Kroon (CDA) kreeg bij 
die stemming het vertrouwen van 22 raadsleden.

Vlnr: Burgemeester Maarten Divendal, Bert van Walbeek, Hans van Zwieten, Jan Peltenburg, Michael Guggen-
heim, Rik Wever, Jack Hoogenboom, Dirk de Groot, J. Gijsen-Kreuger, Caro Toebosch, Janny van der Klok- Vis-
ser, Mary van Eijk-Vergeer, Rie van der Eijk-van der Vliet, Ria van der Vliet-Smit, Monique van Zwieten, Cor Wes-
terdijk en W. de Jong.

Botsing op 
N201

Vinkeveen - Bij een ongeluk-
je op de N201 bij Vinkeveen 
is maandagmiddag jl een au-
tomobilist licht gewond ge-
raakt. Rond vier uur bots-
te twee auto’s op elkaar, net 
voor de verkeerslichten bij 
de A2. De bestuurder van de 
achterste auto wilde invoe-
gen en maakte raakte daar-
bij zijn voorganger. De be-
stuurder van de achterste au-
to raakte hierbij lichtgewond. 
Beide auto’s raakte fl ink be-
schadigd en moesten worden 
afgevoerd. 

Verwarde man 
met mes

Mijdrecht – Zondagmiddag 
moest de politie er aan te pas 
komen nadat de melding was 
binnengekomen, dat een ver-
warde man met een mes toen 
te zwaaien bij zijn woning aan 
de Bisschop Koenraadstraat. 
Het mes eindigde uiteindelijk 
in zijn voordeur. De man raak-
te gewond. . De te hulp ge-
roepen hulpdiensten hebben 
zich over de man ontfermd en 
hem afgevoerd en met spoed 
overgebracht naar het zieken-
huis..

Bedreigd met 
koevoet

Vinkeveen – Zaterdagavond 
heeft een tot nu toe nog on-
bekende man een automo-
bilist bedreigd met een koe-
voet. Het voorval deed zich 
voor op de Herenweg in Vin-
keveen. Een al wat oude-
re man stond langs de weg 
en toen de automobilist na-
derde bedreigde de man de-
ze met een koevoet. Een ge-
tuigen nam direct contact op 
met de politie, die burgernet 
inschakelde. Maar zelfs een 
speurhond leverde geen ou-
dere man op.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

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
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AmstelProms concert
Mannelijke zangers 
gezocht
Regio - De audities voor Amstel-
Proms 2018 staan gepland voor 
20 en 27 mei en de aanmeldin-
gen lopen goed. Zangers en zan-
geressen uit de regio melden 
zich aan om auditie te doen en 
dit jaar zijn ook enkele profes-
sionals die graag een nummer 
willen zingen omdat ze het zo’n 
uniek concert vinden in Uithoorn 
voor groot publiek. “We zagen 

vorig jaar al een flink aantal aan-
meldingen voor de audities en 
gelukkig kunnen we de mees-
te mensen dan ook de mogelijk-
heid geven om op te treden voor 
zo’n groot publiek, ondersteund 
door 65 muzikanten en een koor 
van ruim 80 zangers en zangeres-
sen. Natuurlijk willen we wel een 
bepaald niveau kwaliteit tonen 
aan het publiek, maar er zijn ver-

rassend veel zeer goede amateur 
zangers en zangeressen in de re-
gio Uithoorn. Dat er dit jaar ook 
professionals mee willen doen 
is een compliment aan het ni-
veau van de zangers en zange-
ressen die zingen als hobby heb-
ben. Iedereen krijgt een kans om 
mee te zingen en in het koor is 
altijd plaats voor goede zangers 
en zangeressen die nog niet vol-
doende zeker van hun zaak zijn 
om een solo te willen zingen.”

Organisator
Ferdinand Beuse, koordirigent 
en mede organisator van Am-
stelProms legt uit dat het aantal 
zangers en zangeressen dat zich 
heeft opgegeven voor de audi-
ties nog groeit, maar dat er voor-
al behoefte is aan mannenstem-
men. “Dit jaar zijn er zowel ope-
ra als popnummers waar we echt 
een paar goede mannenstem-
men voor nodig hebben. Ik weet 
zeker dat er mannen zijn die mooi 
kunnen zingen, maar nog wat te-
rughoudend zijn in het doen van 
een auditie. Het is belangrijk om 
te weten dat de AmstelProms au-
dities heel erg relaxed zijn en ie-
dereen graag wil dat de audi-
tanten zo goed mogelijk tot hun 
recht komen. De audities zijn op 
zondagmiddag 20 mei en 27 mei. 
Als mensen niet kunnen op die 
2 datums kunnen we eventueel 
nog daarbuiten iets organiseren 
als het nodig is. De stukken die 
gespeeld gaan worden waarvoor 
we nog mannelijke auditanten 
zoeken zijn:
•	 Joe	cocker	medley

•	 Barcelona	(Freddie	Mercury)
•	 Zonder	 jou	 (duet	 zoals	 gezon-

gen door Paul de Leeuw en Si-
mone	Kleinsma)

•	 La	Traviata
•	 Funiculi	Funicula
•	 Your	the	voice	(John	Farnham)
•	Why	tell	me	why	(Anita	Meijer)

Iedereen die wel eens wil weten 
of hij goed genoeg is om een solo 
te kunnen zingen kan zich opge-
ven door een email te sturen naar 
info@amstelproms.nl. Uiteraard 
kunnen we ook nog vrouwelijke 
kandidaten gebruiken.”

Met de Zonnebloem 
lunchen bij Rendez Vous
Mijdrecht - Wat was het weer 
gezellig afgelopen woensdag 
bij Rendez Vous. Voor de derde 
keer dit jaar ging een groep gas-
ten van de Zonnebloem lunchen. 
Nu eens niet thuis een boterham 
smeren maar je gewoon laten 
verwennen. Gezellig met andere 
gasten zitten kletsen in een on-
gedwongen sfeer. Deze lunches 
zijn voor onze gasten geheel gra-

tis en worden mogelijk gemaakt-
door de Rikistichting. De Zonne-
bloem organiseert van tijd tot 
tijd leuke evenementen voor on-
ze doelgroep. Om dit mogelijk 
te maken zijn wij nog steeds op 
zoek naar vrijwilligers. Vindt u het 
leuk om dit vrijwilligerswerk te 
doen neem dan contact op met 
onze	 secretaris	 Yvette	 Janmaat	
tel. 0612241209.

Kraamhouders gezocht 
voor familiefestival
Mijdrecht - Op zaterdag 2 juni 
vindt het Familie Festival plaats, 
een inspirerende dag voor het he-
le gezin! Van baby in de buik tot 
een uberpuber in huis, er wordt 
aan iedereen gedacht tijdens het 
festival. Voor de kramenmarkt tij-
dens het Familie Festival zijn we 
op zoek naar ondernemers of or-
ganisaties die graag op informele 
wijze hun bedrijf en/of producten 
onder de aandacht willen bren-
gen bij de bezoekers.
Ben jij hierin geïnteresseerd, 
meld je dan nu aan voor een plek-
je	 bij	 de	 kramenmarkt!	 Je	 huurt	
een	stand	voor	slechts	€29,95	(dit	
betreft	de	kostprijs).	Heb	 je	min-
der ruimte nodig dan is een hal-
ve stand ook een mogelijkheid*. 
Naast de kramenmarkt vindt er 
een interactieve theatershow 
over zeer herkenbare situaties tij-
dens de opvoeding plaats. Er zijn 

diverse workshops voor de ou-
ders en een echte circus-work-
shop	voor	de	kinderen.	Tevens	 is	
er vertier met diverse spelen voor 
de kleinere kinderen.
Het Familie Festival is een initia-
tief van Ouders Lokaal, Buurtge-
zinnen.nl en het Centrum voor 
Jeugd	en	Gezin	en	vindt	plaats	in	
Cultureel Centrum De Boei in Vin-
keveen.
De start is om 11.00 uur en het 
eindigt rond 16.00 uur. Vanaf 
10.00 uur is er mogelijkheid tot 
het bezoeken van de markt. Voor 
meer informatie en/of reserveren 
van uw stand mail naar info@ou-
derslokaal.nl o.v.v. Kramenmarkt 
Familie	 Festival.	 *	 Je	 dient	 dan	
wel zelf een medestandhouder te 
vinden.
Als standhouder heb je gratis 
toegang tot het festival en kun je 
deelnemen aan het programma.

“Immanuël” zoekt mannen
Regio - Het Christelijk mannen-
koor “Immanuël” zoekt man-
nen ter versterking van de di-
verse zangstemmen. Dit jaar be-
staat het Christelijk mannenkoor 
“Immanuël”  40 jaar en dat wil-
len we laten horen en zien. Op 3 
november 2018 houden wij ons 
Jubileumconcert	 in	 de	 prachti-
ge	 Johannes	 de	 Doper	 kerk	 aan	
het Driehuisplein. Hiervoor heb-
ben we  diverse bekende musici 
vastgelegd,	zoals	organist	Martin	
Mans	 en	 pianist	 Mark	 Brandwijk	
en de inmiddels bekende jonge 

sopraan Sterre Van Boxtel. Om 
een fantastisch concert te geven 
kunnen wij, op project basis, nog 
diverse mannenstemmen gebrui-
ken. Lijkt het u een uitdaging om 
hieraan mee te werken omdat u 
toch al eens graag in een koor wil-
de zingen, kom ons dan verster-
ken	tot	en	met	ons	Jubileumcon-
cert. Het kost u alleen 2 uurtjes 
per week heerlijk zingen en finan-
ciële kosten zijn hier niet aan ver-
bonden. In de vakantieperiode is 
er natuurlijk een “zangstop” zo-
dat we allen weer op adem kun-

nen	komen.	Mocht	u	daarna	met	
ons verder willen zingen bent u 
natuurlijk van harte welkom. Laat 
het een uitdaging zijn en kom 
hiervoor op dinsdagavond naar 
kerkelijkcentrum “De Rank” Bern-
hardlaan	2	in	Mijdrecht.	
We repeteren elke dinsdagavond 
van 20.00 uur tot 22.00 uur onder 
de bezielende leiding van onze 
dirigent	 Jan	 Verhoef.	 Voor	 meer	
informatie: Gerrit de Pater, se-
cretaris, tel.: 0297-286474 of Wil-
lem Engel, voorzitter tel: 0297-
282009.

Gastles John Melkman in 
groep 7 van De Eendracht
Mijdrecht	 -	Op	25	april	gaf	John	
Melkman	 uit	 Abcoude	 een	 gast-
les op OBS De Eendracht in 
Mijdrecht.	 John	vertelde	op	heel	
integere en indrukwekkende wij-
ze het verhaal van zijn ouders 

tijdens	 de	 Tweede	 Wereldoor-
log. Over zijn vader die met zijn 
vrouw is gevlucht naar het noor-
den van ons land en wist onder 
te duiken en tegelijkertijd ook 
in het verzet ging. Zijn zeer per-

soonlijke verhaal is een waarde-
volle aanvulling op de geschiede-
nislessen die groep 7 momenteel 
krijgt over WO II. De leerlingen 
krijgen daags voor de gastles een 
mooi opgezette voorbereiding 
les met een film van zeven minu-
ten. Daarnaast vullen de leerlin-
gen een werkblad in en moeten 
vragen	 bedenken	 om	 aan	 John	
te stellen. Ze brengen materialen 
en voorwerpen mee uit die tijd 
om een mooie gedenktafel over 
deze geschiedenisperiode op te 
stellen en hebben werkstukken 
over	WO	 II	 gemaakt!	 John	 geeft	
zijn gastlessen op scholen in De 
Ronde Venen en omliggende ge-
meenten. De gastles duurt een 
uur.	In	het	eerste	deel	vertelt	John	
zijn verhaal met bijzondere ma-
terialen.	 Tijdens	 het	 tweede	 ge-
deelte vindt er interactie met de 
leerlingen plaats in de vorm van 
een discussie en mogen zij vra-
gen stellen. Hierbij wordt een link 
naar het heden gelegd. Voor de 
leerlingen van groep 7 van OBS 
De Eendracht was deze les zeer 
bijzonder en er werd nog lang 
over nagepraat!
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De Ronde Venen – Niet warm, 
niet koud, niet veel wind en geen 
regen. Wat wil je nog meer op Ko-
ningsdag. In gemeente de Ronde 
Venen genot jong en oud van de 
diverse activiteiten. Het was pri-
ma weer voor de ‘verkopers’ van 
de rommelmarkten en de ko-
pers. In Mijdrecht was in de och-
tend de bekende rommelmarkt in 
het dorp. Om drie uur ’s morgens 
melden de eerste ‘kleedjes’ zich 
om toch vooral een goed plek-
je te bemachtigen. Als je na zes 
uur kwam waren alle ‘mooie plek-

jes’ al weg. Maar iedereen ging 
om 13.00 uur, tevreden weer naar 
huis. Ze hadden weer goede za-
ken gedaan.

Ook bij de rommelmarkt in Wil-
nis was het een lust voor het oog 
hoe je daar kinderen zag die hun 
spulletjes aan de man/vrouw pro-
beerde te brengen. In Vinkeveen 
dito. Ook daar een gezellige druk-
te en heel veel kramen. In Wilnis 
begonnen om 14.00 uur weer kin-
derspelen. Honderden mensen, 
jong en oud genoten ook hier. 

Kortom tot 15.00 uur ( toen plaat-
sen wij dit) was het overal gezel-
lig. De lucht wat dreigend, maar 
nog droog….In de Hoef was het 
ook gezellig druk en in Mijdrecht 
werd het feest afgesloten met live 
muziek op het Raadhuisplein. Zo-
als de afspraak was,  stopte om  
20:00 uur  ook de muziek op het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. Niet 
iedereen vond dat het feest voor-
bij was en  meerdere mensen gin-
gen daar met elkaar op de vuist. 
Verschillende mensen raakten 
gewond. Eén persoon raakte zijn 

bewustzijn kwijt en werd met 
spoed naar het ziekenhuis ge-
bracht. 
Agenten hadden de boel geluk-
kig weer snel onder controle, de 
sfeer was weg, zelfs grimmig.
De agenten bleven in de buurt 
tot de rust was teruggekeerd. De 
politie zoekt nog getuigen. 

Er is aangifte gedaan tegen de 
amokmakers. De politie onder-
zoekt de zaak en zegt camera-
beelden te hebben van het inci-
dent. 

Jong en oud genoten van 
Koningsdag in De Ronde Venen
Jammer dat een stel raddraaiers het einde verknalde met een vechtpartij
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De Ronde Venen - Dat zijn 
woorden die precies passen 
bij onze opzet van het Inwo-
nerscollectief DRV. Deze woor-
den hadden wij zelf kunnen 
kiezen. Toch zijn dit niet on-
ze woorden want dit is de titel 
van het coalitieakkoord wat 
door de coalitie op 23 april 
werd gepresenteerd. De poli-
tiek zit wat dit betreft dus op 
dezelfde lijn als het Inwoners-
collectief. Wij zijn onderne-
mend en willen op een inno-
vatieve manier de inwoners 
van De Ronde venen met el-
kaar gaan verbinden. Som-
mige lezers sturen ons een e-
mail dat we wat vaag zijn en 
dat we eens duidelijker moe-
ten aangeven wat wij nu ei-
genlijk precies willen met het 
Inwonerscollectief. Aan de 
hand van het coalitieakkoord 
kunnen we wellicht wat dui-
delijkheid verscha� en over 
onze bedoeling.
Want in het voorwoord van 
het coalitieakkoord is het vol-
gende te lezen: “We willen een 
gemeente zijn die toegan-
kelijk en transparant is. Waar 
vanuit visie en samen met in-
woners plannen worden ge-
maakt.”
Dat spreekt ons aan en wij wil-
len hier ook graag op inspelen.
Want als de coalitiepartijen 
samen met de inwoners op 
willen trekken dan moet na-
tuurlijk wel duidelijk zijn wat 
de inwoners willen. Wij wil-
len graag de inwoners een 
stem geven in de gemeente 
en laten horen wat de inwo-
ners echt willen. Misschien is 
het voor u toch nog allemaal 
een beetje vaag en onduide-
lijk. Het duurt u wellicht ook 
wat te lang voordat wij naar 
buiten treden. De reden daar-
van is dat wij het Inwonerscol-
lectief wel overwogen en sta-
biel willen neerzetten en geen 
fouten willen maken. We zijn 
nog steeds in een verkennen-
de fase en in gesprek met de 
gemeente, maatschappelij-
ke partners en (buurt en wijk) 
initiatieven over de mogelijk-

heden hoe wij samen kunnen 
optrekken en wat onze rol kan 
worden in de nieuwe route die 
wij in onze gemeente gaan 
bewandelen. Want wij zijn er 
van overtuigd dat het de ko-
mende jaren allemaal anders 
gaat worden voor inwoners en 
politiek. De politiek heeft met 
het coalitieakkoord aange-
geven dat een goede samen-
werking met inwoners van es-
sentieel belang is. Inwoners 
kunnen rekenen op een goed 
communicerende overheid 
die samenwerkt waar dat kan 
en duidelijk is waar dat moet. 
Wij vinden dat wij als inwoners 
dan ook zeker goed met elkaar 
moeten gaan communiceren. 
Daarvoor willen wij als Inwo-
nerscollectief een platform 
voor aanbieden waar we el-
kaar kunnen vinden en elkaar 
kunnen verbinden. 
Waarom we dit willen en wat 
we willen is voor ons wel dui-
delijk, maar we zijn nog zoe-
kende hoe we dit precies gaan 
doen met elkaar. Als we weten 
hoe we de verbinding van in-
woners het beste kunnen re-
aliseren zullen we onze plan-
nen onthullen. Onze Burger-
meester zei vorige week in de 
media op een aan hem gestel-
de vraag waarom dingen vaak 
zo lang moeten duren? dat je 
de tijd moet nemen zodat dit 
leidt tot een beter plan waar-
door er meer draagvlak komt. 
Dat advies nemen wij graag 
ter harte! Nog even geduld 
dus maar we beloven dat we 
binnenkort concreter en dui-
delijker zullen worden.Blijf 
ons daarom volgen via deze 
column. Zijn de woorden ver-
bindend, innovatief en onder-
nemend op uw lijf geschreven 
en denkt u dat wij uw feed-
back op onze plannen wellicht 
goed kunnen gebruiken en/of 
kunt u niet langer wachten en 
wilt u nu al meer weten over 
ons en het Inwonerscollectief? 

Stuur dan gewoon een e-mail-
tje naar: drv@inwonerscollec-
tief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Verbindend, innovatief
en ondernemend Bankrekening NL23ABNA0459118994

t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.

E-mail: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen � nanciert educa-
tieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere 
toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners 
omdat we geloven dat dit verantwoordelijkheid creëert en een be-
trouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.

en e eer is  e s eer
Het voorjaar zit in de lucht. Het 
is nog wat fris, maar we hebben 
er al van kunnen proeven: twee 
weken geleden was het ruim 
boven de 20 graden! Bij mij 
gaat het dan kriebelen. Lente-
weer is � etsweer! Heerlijk erop 
uit en genieten van het frisse 
groen en de beestjes in de wei. 
Fietsen is niet alleen leuk en 
gezond, maar ook een mooie 
manier om geld in te zamelen. 
En dat gaan heel veel mensen 
weer doen dit jaar. Ze � etsen 
de Alpe D’Huez of de Mont 
Ventoux en vragen om spon-
soring per afgelegde afstand 
of beklimming. Ook voor onze 
stichting is dit een leuke aan-
vulling voor de fondsen. Maar, 
wij houden het wat dichter bij 
huis met de Rabobank Spon-
sortocht. Dit jaar wordt deze 
op zaterdag 9 juni georgani-
seerd. Het is nog even weg, 
maar noteert u het toch alvast 
in uw agenda? Onze stichting 
staat in de deelnemerslijst op 
nummer 50. Een prachtig ge-
tal, makkelijk te onthouden. 
Het enige dat u hoeft te doen 
is met uw � ets naar de in-
schrijfpost van de � etstocht te 

komen en nummer 50 als be-
gunstigd doel aan te kruisen. 
De concurrentie is fors, want 
elke sportclub, stichting en 
vereniging doet mee. In 2017 
is er hier in de Ronde Venen in 
totaal voor €78.950,- bij elkaar 
ge� etst door 4350 deelnemers 
voor 245 deelnemende vereni-
gingen, stichtingen en scho-
len! 1170 mensen � etsten de 
route van 12 km, 2815 de route 
van 30 km en 365 de route van 
100 km. Voor onze vereniging 
werd er in totaal €340,- bij 
elkaar ge� etst. Het enthousi-
asme van de mensen die voor 
ons � etsten was groot, dus we 
hopen dat het dit jaar nog wat 
meer wordt.
Daarom het verzoek, doet u 
mee op zaterdag 9 juni en vult 
u ons nummer 50 in? Dan zet 
u zich in voor kinderen die het 
minder goed getro� en hebben 
met onderwijs. Uw bijdrage 
helpt, samen met het geld van 
andere donoren om hen toe-
gang tot onderwijs te bieden. 
Kijk maar op onze website wat 
we allemaal doen. 

Stefanie Miltenburg 

Raadsstandpunt over N201
Provincie niet blij
Regio - Provinciale Staten zijn niet 
zo blij met het ingenomen stand-
punt van de (vorige) Rondeveen-
se gemeenteraad om op voor-
hand al tegen mogelijke uitbrei-
ding van de N201 in de gemeen-
te te zijn. Dit item staat nog lang 
niet vast. “Ik snap de motie van de 
raad i.c. het CDA wel, maar vind 
het niet handig. Het heeft veel 
moeite gekost om de N201 op de 
agenda van 9 april te krijgen in de 
Commissie MME (Milieu. Mobili-
teit & Economie). Met veel partij-
en is afgesproken om het gehe-
le traject te onderzoeken en al-
le opties open te houden. De Pro-
vincie is voornemens het heel se-
rieus op te pakken en dan is het 
niet raadzaam om vooruitlopend 
op dit proces al van alles uit te 

sluiten,” aldus het in De Ronde Ve-
nen wonende statenlid Derk Bos-
wijk (CDA). Al eerder liet de Ver-
eniging Industriële Belangenge-
meenschap De Ronde Venen (VIB) 
zich in soortgelijke bewoordin-
gen uit. De ingekomen brief van 
de gemeente over dit onderwerp 
werd tijdens de Commissie in be-
handeling genomen aan de hand 
van vragen van D66 en de PvdD. 
Zowel D66 als de PvdD vernemen 
graag de visie van Gedeputeerde 
Staten op de brief en waarop op-
lossingen voor de knelpunten op 
de N201 – afgezien van een even-
tuele verbreding – meegenomen 
worden in het onderzoek. Voorts 
hoe de Provincie omgaat met het 
standpunt en de oproep van de 
gemeente De Ronde Venen.

Toekomstbestendige oplossing
In een reactie laat gedeputeer-
de Dennis Straat (VVD- Ruimtelij-
ke ontwikkeling en Mobiliteit) als 
opvolger van de vertrokken Jac-
queline Verbeek-Nijhof weten dat 
er meerdere onderzoeken worden 
uitgevoerd om te komen tot een 
toekomstbestendige oplossing. 
“Er zijn de afgelopen periode een 
herkomst- en bestemmingsonder-
zoek uitgevoerd waarvan de re-
sultaten nu opgesteld worden. Als 
deze resultaten bekend zijn weten 
we tot in detail hoe de karakteris-
tieken van de N201 heden ten da-
ge zijn. Daarnaast is er een zoge-
naamd dynamisch verkeersmo-
del gebouwd voor de N201 waar-
in we verschillende oplossings-
richtingen voor de toekomst van 
de N201 binnen het grotere ver-
keersnetwerk kunnen berekenen 
tot aan 2040. Verder worden er 
onderzoeken uitgevoerd naar het 
integrale potentieel van de moda-
liteiten � ets en openbaar vervoer 
maar ook het potentieel van smart 
mobility. Ook wordt de nul-situa-
tie voor natuur, geluid, � jnstof, 
natuurlijke- en landschappelijk 
waarden in kaart gebracht,” legt 
Straat uit. De onderzoeken moe-
ten zorgen voor een brede infor-
matievoorziening om samen met 
participanten in gesprek te kun-
nen gaan over oplossingen voor 

Knelpunt in de N201 bij Liefkenshoek in Mijdrecht

Knelpunten in kaart gebracht (Ref. Prov. Utrecht)

Onderscheidingen 
bij EHBO Mijdrecht
Mijdrecht - Vorige week zijn 
maar liefst twee Dr. C.B. Tilanus 
Jr. Onderscheiding uitgereikt bij 
de Koninklijke EHBO vereniging 
te Mijdrecht. Paula van Eijk heeft 
de Zilveren Medaille ontvangen, 
wegens 40 jaar lid en Jan Ekema 
heeft de Zilveren Spelt ontvan-
gen, wegens 25 jaar lid. Zij ma-
ken zich al jaren verdienstelijk 
op EHBO gebied, het geven van 
EHBO-lessen op de basisscho-

len, als lotus (slachto� er) helpen 
bij (herhalings)lessen en assiste-
ren als EHBO-er bij diverse eve-
nementen. De onderscheidin-
gen werden overhandigd door 
de heer Van de Berkt en mevrouw 
Brosi van District Utrecht. Wilt u 
zelf Het Oranje Kruis EHBO di-
ploma behalen, neem dan gerust 
contact op via ons mail infoehbo-
mijdrecht@gmail.com of bel met 
Nicolette van Dort 06-23271754.

de N201 en afgewogen keuzes te 
maken in het e� ect van die oplos-
singen. Zodra voldoend informa-
tie daarover binnen is gaan par-
tijen de komende periode met el-
kaar om tafel zitten. Vanaf dat mo-
ment wordt toegewerkt naar een 
toekomstbestendige oplossing.

Participatieproces
De gedeputeerde geeft aan dat 
oplossingen voor de knelpunten, 
afgezien van een (mogelijke) ver-
breding, worden meegenomen in 
het onderzoek. Daarbij wordt on-
der meer gedacht aan het oplos-
sen van bekende knelpunten als 
de kruising met de N201/N402 
bij Loenersloot en de S-bocht bij 

verbeteringen zijn inmiddels uit-
gewerkt. Dit betekent dat het op-
lossen van knelpunten enkel nog 
kan door grotere ingrepen. Daar-
bij moet wel worden samenge-
werkt met de omgeving. “Gezien 
vanuit het proces is een stelling-
name over de N201 door de ge-
meente De Ronde Venen niet ide-
aal omdat we aan het begin van 
de trechter zitten. Van de aange-
dragen en bedachte oplossingen 
is op dit moment nog geen oplos-
sing afgevallen.

De komende periode zullen we 
langzaam de trechter ingaan 
waarbij we op basis van de bre-
de informatievoorziening keuzes 

Mijdrecht. Hij benadrukt nog-
maals dat er onderzoek naar de 
N201 gedaan wordt omdat de-
ze weg al jaren het grootste door-
stromingsknelpunt van de provin-
cie is. De afgelopen jaren zijn er 
talloze maatregelen genomen om 
de doorstroming en verkeersvei-
ligheid te verbeteren maar deze 

dienen te maken welke oplossin-
gen levensvatbaar zijn en welke 
niet. Dit zullen we ook vanuit het 
vorig jaar opgestarte participatie-
proces doen. Daarbij is het van be-
lang om binnen zo’n proces over 
de volle breedte in oplossingen 
te kunnen discussiëren. Dus ook 
over een mogelijke verbreding zo-
dat we tot afgewogen keuzes kun-
nen komen. Wij hebben in dit ver-
band ook kennis genomen van 
het standpunt van de gemeente 
De Ronde Venen en zullen dit bin-
nen het proces respecteren. Ech-
ter we zullen in dit stadium wel 
naar alle oplossingen blijven kij-
ken en deze bespreekbaar hou-
den,” aldus gedeputeerde Straat.

Daar moet je nu over nadenken!

JIJ WAT DOE BIJ BRAND?

watdoejijbijbrand.nl
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Geslaagde EHBO’ers
Wilnis – Afgelopen maand zijn 
er 5 inwoners van De Ronde Ve-
nen geslaagd (op de foto vier 
van hen) voor hun EHBO-diplo-
ma bij EHBO-vereniging Wilnis. 
Ieder had zo zijn eigen reden om 
te starten met de cursus, een aan-
vulling op hun opleiding, kennis 
die ingezet kan worden bij hun 

sportvereniging of werk en graag 
steviger in hun schoenen staan 
als er meer hulp verleent moet 
worden dan alleen een pleister 
plakken. Tijdens de cursus werd 
op een plezierige manier de the-
orie en de praktijk geleerd. Veel 
situaties en ongelukjes werden 
geoefend op elkaar, de pop of op 

Zestien Rondeveners ontvingen een 
Koninklijke onderscheiding
Vervolg van de voorpagina.

De Ronde Venen - Zestien inwo-
ners van De Ronde Venen hebben 
donderdag 26 april een koninklij-
ke onderscheiding ontvangen. 
Hieronder leest u waarom zij de-
ze onderscheiden ontvingen: 
De heer D. de Groot (1952, Baam-
brugge) is vanaf 1989 op aller-
lei gebied en in verschillende be-
stuursfuncties actief binnen de 
IJsclub Baambrugge en de Ko-
ninklijke Nederlandsche Schaat-
senrijders Bond (KNSB). Vanaf zijn 
start bij de IJsclub Baambrugge 
tot 2008 is hij bij tal van evene-
menten, trainingen en ontwikke-
lingen binnen en buiten de club 
betrokken of betrokken geweest. 
Hij organiseerde diverse zomer-
se activiteiten van fietstijdritten 
tot trimlopen en schreef diverse 
draaiboeken. Ook werden op zijn 
initiatief vele evenementen en di-
verse kampioenschappen op na-
tuurijs georganiseerd. Vanaf de 
start in 1965 is hij één van de drie 
begeleiders van het jeugdschaat-
sen. De door hem ontwikkelde 
‘Kijkwijzer’ om jeugdig schaats-
talent te herkennen wordt nog 
steeds door de KNSB beschikbaar 
gesteld. Van 2001 tot en met 2008 
voerde Dirk de Groot overleg met 
de gemeente Abcoude over de 
verplaatsing van de landijsbaan 
en het clubgebouw, waarbij hij 
tevens de argumenten aanlever-
de om de ijsbaan in te richten 
als skeelerbaan. Tot en met 2015 
verreden landelijke toppers daar 
wedstrijden. In 2008 werd De 
Groot voorzitter van de ijsclub 
en vervulde hij een stimulerende 
rol bij allerlei zaken. In 2010 werd 
hij lid van de KNSB en trad hij toe 
tot de commissie Natuurijsbanen. 
Vanaf 2015 is hij voorzitter van 
deze commissie. Ook is hij sinds 
2008 docent Natuurijsmeester en 
sinds 2010 docent Toertochten-
organisatie bij de KNSB. Hij is be-
noemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Mevrouw M. van Eijk-Vergeer 
(1952, Vinkeveen) wordt geken-
merkt door haar sociale inborst 
en is bijna 34 jaar actief bij Ata-
lante als trainster van meerdere 
gymgroepen. In de loop der jaren 
heeft zij haar lessen uitgebreid en 
lessen van andere trainsters over-
genomen. Buiten deze lessen 
heeft zij wedstrijden opgezet. In 
haar vrije tijd maakt zij draaiboe-
ken voor wedstrijddagen en zorgt 
zij voor de aanwezigheid van ju-
ryleden. Het feit dat er steeds 
weer mensen bereid zijn om op te 
treden als jurylid, is te danken aan 
de enorme toewijding van Mary 
van Eijk. Zij weet ouders steeds 
weer te enthousiasmeren waar-
door deze daadwerkelijk cursus-
sen gaan volgen. Zonder Mary 
van Eijk zou GV Atalante vijf jaar 
geleden mogelijk niet meer heb-
ben bestaan. Door haar inzet en 
zoektocht naar nieuwe bestuurs-
leden is het haar gelukt de vereni-
ging weer te laten groeien. Scho-
len in de omgeving weten haar te 
vinden voor een sportdag of an-
dere sportactiviteit, zij neemt de 
invulling van A tot Z op zich zo-
dat alles prima verloopt. 

Mevrouw M. van der Eijk-van 
der Vliet (1945, Waverveen) is 
sinds 1991 een trouwe vrijwillig-
ster op de dagbesteding van Ca-
reyn Maria Oord. Ook is zij al jaren 
kerkvrijwilliger bij de protestant-
se diensten en één van de vrij-
willigers van de fotoclub Flits. Zij 
gaat samen met haar man op be-
zoek bij veel ouderen om de een-
zaamheid van de bewoners te-
gen te gaan. Haar creativiteit zet 
ze in op de dagbesteding waar 
ze cursussen geeft, onder ande-
re textiel verven, kaarsen versie-
ren en kaarten maken. Ook ver-
koopt ze kaarten. De opbrengst, 
inmiddels zo’n 10 duizend euro, 
komt geheel ten goede aan de 
bewoners van Maria Oord. Sinds 
1984 is zij actief binnen de vrou-
wenvereniging De Passage in Vin-
keveen. In 2007 werd zij 2e pre-
sidente en in 2011 1e presiden-

te. Ook hier maakt en verkoopt ze 
kaarten, de opbrengst gaat naar 
de verenigingskas. Sinds 2012 is 
Rie van der Eijk-van der Vliet vrij-
williger binnen de Protestants 
Christelijke Ouderenbond. Van-
af 1999 verricht zij vrijwilligersta-
ken in de Hervormde Gemeente 
in Waverveen. Tot 2010 hielp zij 
onder andere bij het organiseren 
en verzorgen van middagen voor 
ouderen, gaf leiding aan een be-
zoekdamesgroep en was betrok-
ken bij de Zondagsschool Waver-
veen. Tegenwoordig maakt zij on-
der andere liturgieën bij speciale 
diensten.

Mevrouw J. Gijsen-Kreuger 
(1930, Abcoude) is iemand met 
een ruim hart die zich inzet om 
iets toe te voegen aan de kwali-
teit van leven van ouderen. Zij is 
al vele jaren actief in de kerk. Eerst 
als vrijwilliger in de (voormalige) 
Nederlands Hervormde Gemeen-
te Weesp en Driemond en sinds 
2006 in de Protestantse Gemeen-
te Weesp en Driemond. Zij zet 
zich met hart en ziel in voor de ta-
ken die ze op zich neemt. Die va-
riëren van gastvrouw, het verga-
ren van financiën voor de goede 
doelen tot het ophalen en weer 
thuisbrengen van bewoners uit 
het verpleegtehuis op zondag zo-
dat zij de kerkdienst kunnen be-
zoeken. Daarnaast is zij zeer ac-
tief voor de ouderen in haar om-
geving en loopt zij nog fanatiek 
twee collectes per jaar.

De heer M. Guggenheim (1947, 
Abcoude) is sinds 1983 bestuurs-
lid van de Nederlands-Israëliti-
sche Gemeente Bussum. In 1990 
werd hij secretaris en vanaf 1995 
vervult hij de functie van pen-
ningmeester. Behalve dat de fi-
nanciën uitstekend op orde zijn, 
wordt hij ook gewaardeerd van-
wege zijn consciëntieuze plichts-
opvatting en bijzonder prettige 
omgang met mensen, gekoppeld 
aan discretie en inzicht. In de pe-
riode 1970 tot 1996 heeft Mi-
chael Guggenheim zich ingezet 
voor de Stichting Joods Bejaar-
den Centrum ‘Het Gooi’ in Bus-
sum. Eerst als bestuurslid en later 
als penningmeester. In de perio-
de 1970 tot en met 1980 heeft hij 
zich vol overtuiging ingezet als 
fondsenwerver voor de Collec-
tieve Israël Aktie die in Nederland 
fondsen werft voor sociaal zwak-
keren in Israël.
In 2011 was Guggenheim initia-
tiefnemer om in Abcoude zoge-
naamde ‘stolpersteine’ (struikel-
stenen) te plaatsen in trottoirs 
voor de woningen waar Joden 
woonden die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn gedeporteerd 
en vermoord. Hij bezoekt regel-
matig basisscholen in Abcoude 
om daar over het project en de 
achtergronden te vertellen. Sinds 
2016 is hij ‘intaker’ bij de Voedsel-
bank Abcoude/Baambrugge. In 
die rol beoordeelt hij of aanvra-
gers in aanmerking komen voor 
verstrekkingen van de Voedsel-
bank. 

De heer J. Hoogenboom (1952, 
Vinkeveen) vormt samen met H. 
van Zwieten de drijvende kracht 
achter de Vinkeveense Feest-
week. In 1980 werd hij lid van de 
evenementencommissie van de 
middenstand vereniging Vinke-
veen. Door de enorme groei zijn 
de evenementen later onderge-
bracht in de stichting Vinkeveen 
Promotion, waar Hoogenboom 
sinds 1988 ook deel van uitmaakt. 
Van alle bestuursleden die in al 
die jaren een bijdrage hebben 
geleverd, is Hoogenboom, samen 
met Van Zwieten, de enige die 
vanaf het begin een enorme in-
spanning heeft geleverd voor het 
plezier van een grote groep men-
sen. Hij is onder andere medever-
antwoordelijk voor het jaarlijkse 
Vinkeveen Promotie Evenemen-
tenboekje, het paalzitten (uit-
gegroeid tot de Feestweek Vin-
keveen), artiestenoptredens, de 
klaverjasmiddag, de braderie, de 
kinderrommelmarkt, viswedstrij-
den, touwtrekken en verleent in-

direct medewerking aan de jaar-
lijkse Rap en Ruig Race, het Turf-
trapperstoernooi en de Fakkel-
vaart (Nacht van Neptunes). In 
2015 heeft Jack Hoogenboom 
de organisatie van de Dodenher-
denking Vinkeveen overgeno-
men en doet hij dat met grote in-
zet. Speerpunt daarbij is het ver-
groten van de bewustwording bij 
de jeugd van de gebeurtenissen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De heer J. Hoogenboom (1943, 
Baambrugge) verricht al 34 jaar 
de financiële administratie van 
de Gereformeerde Kerk Postwij-
ck in Baambrugge, van de diaco-
nie en van de zendings- en evan-
gelisatiecommissie. Hij maakt de 
jaarstukken en de stukken voor 
het Landelijk Dienstencentrum 
van de Protestantse Kerk in Ne-
derland voor de bepaling van de 
kerkrentmeesterlijke en diacona-
le quotumafdrachten. Twee keer 
per jaar brengt hij op alle adres-
sen in Abcoude, Baambrugge en 
Loenersloot van de kerkelijke ge-
meente de acceptgirokaarten 
rond voor de vrijwillige bijdra-
gen. Ook is hij al jaren lid van de 
Commissie van Beheer (College 
van Kerkrentmeesters). De heer 
De Jong heeft ook veel tijd be-
steed aan het onderhoudswerk 
van kerkgebouw en pastorie, 
hoofdzakelijk waar het gaat om 
schilderwerk. In 2009/2010 heeft 
hij meegeholpen aan de restau-
ratie van de pastorie en in 2012 
aan de renovatie van het kerkdak. 
Vanaf 1990 is hij één van de hulp-
kosters. Er wordt nooit tevergeefs 
een beroep op hem gedaan als er 
oudere mensen moeten worden 
gereden naar kerk of kerkelijke 
activiteiten. Ook is hij sinds 2008 
actief als mantelzorger.

Mevrouw J. Van der Klok- Vis-
ser (1935, Abcoude) geeft van-
uit haar rol als diaken van de Pro-
testantse Gemeente Abcoude 
sinds 1977 zorg aan leden van de 
Gemeente. Zij ziet al vele tiental-
len jaren onvermoeibaar om naar 
mensen die het moeilijk hebben, 
die aandacht of zorg behoeven 
en die zonder warme aandacht 
het leven nog maar moeilijk aan-
kunnen of dreigen te vereenza-
men. Zij beperkt zich niet alleen 
tot deze leden, maar zet zich ook 
in voor andere mensen. Zij fietst 
door weer en wind in en bui-
ten Abcoude om de mensen die 
dat nodig hebben een bezoek te 
brengen. Janny Visser heeft ve-
le malen meer en vaker hulp ge-
boden en verleend dan redelij-
kerwijs van haar in functie van 
diaken verwacht mag worden. 
Naast de persoonlijke ondersteu-
ning is zij in hoge mate betrokken 
bij kerkelijke activiteiten. Zij ver-
zorgt onder andere de voorbe-
reidingen van de avondsmaalta-
fel en ondersteunt de werkzaam-
heden voor het kerkkoor en de 
kledingbeurs. Ook bezorgt ze het 
kerkblad en is ze aanwezig bij de 
openstelling van de kerk in de zo-
mermaanden. Ze wordt omschre-
ven als een bescheiden vrouw 
met grote maatschappelijke be-
trokkenheid en zichzelf wegcij-
fert ten gunste van anderen.

De heer J. Peltenburg (1939, 
Mijdrecht) wordt gekarakteri-
seerd als een verbinder, een men-
senmens met een luisterend oor 
en een drijvende kracht. Hij was 
ruim 20 jaar voorzitter van de 
huurdersvereniging van stich-
ting GroenWest en de directe ge-
sprekspartner van de directeur 
van de woningcorporatie als het 
gaat om huurdersbelangen. In 
die periode gaf hij leiding aan de 
diverse huurdersgremia en zorg-
de met zijn tomeloze inzet en be-
trokkenheid voor een goede ver-
tegenwoordiging van het belang 
van de huurder. Tijdens de fusie 
van de drie huurdersorganisaties 
tot huurderskoepel HV Weidelan-
den was hij de verbindende fac-
tor. Ook vervulde hij een advise-
rende rol bij benoemingen en 
leverde hij een bijdrage aan de 
sturing van en het toezicht op 

GroenWest. Vorig jaar heeft hij 
zijn voorzitterschap neergelegd. 
In de periode van 1977 tot 1995 
was hij actief als penningmeester 
en als voorzitter van de plaatse-
lijke afdeling van het Rode Kruis. 
Van 2009 tot 2015 was Jan Pel-
tenburg vice-voorzitter van AN-
BO De Ronde Venen en redac-
teur van de Anbode. In de perio-
de 2000 tot 2013 was hij secreta-
ris van de Volkstuinvereniging De 
Groene Vingers in Mijdrecht. 

Mevrouw C. Toebosch (1943, 
Mijdrecht) heeft vanaf 1990 veel 
bestuursfuncties vervuld en zich 
ingespannen om de belangstel-
ling voor de bridgesport te be-
vorderen. In 2014 was zij betrok-
ken bij een samenwerkingspro-
ject van gemeente en Nederland-
se Bridgebond, vooral gericht op 
ouderen. Hieraan hebben 125 
mensen deelgenomen en een 
groot deel van hen heeft zich bij 
de Bridgevereniging Mijdrecht 
aangesloten. Naast de hulp die zij 
biedt tijdens bridgemiddagen en 
–avonden, verzorgt zij de websi-
te van de vereniging en is zij pen-
ningmeester. Ook verzorgt ze re-
gelmatig bridgecursussen. Sinds 
2006 is zij lid van de damescom-
missie Par 3 (golf ). Caro Toebosch 
is de drijvende kracht achter de 
organisatie van activiteiten en ac-
tief als wedstrijdleider. Ook geeft 
zij sinds jaren computerlessen 
aan vaak wat oudere inwoners 
van de gemeente en maakt hen 
wegwijs in het gebruik van de pc.

Mevrouw M. van der Vliet-Smit 
(1961, Vinkeveen) verricht sinds 
1977 diverse activiteiten binnen 
de Hervormde Gemeente Vinke-
veen. Zij geeft al ruim 40 jaar lei-
ding aan een groep van tien kin-
deren van de Zondagsschool Sa-
muel en verzorgt al twintig jaar 
de kopij voor het gemeentelijk 
deel binnen het kerkblad en de 
ledenadministratie. Ook het op-
stellen, uitwerken en verspreiden 
van de liturgie voor de diensten 
wordt door haar verzorgd. Daar-
naast verricht zij de secretariaats-
werkzaamheden voor de diverse 
verenigingen en commissies bin-
nen de Hervormde gemeente en 
zit zij in het bestuur van de Vrou-
wenvereniging en in het comi-
té Verenigingsgebouw. Naast de 
kerkelijke werkzaamheden heeft 
Ria van der Vliet-Smit het gastou-
derschap op zich genomen van 
een kind uit haar omgeving.

De heer G. van Walbeek (1944, 
Baambrugge) is een zeer betrok-
ken vrijwilliger waarop nooit te-
vergeefs een beroep wordt ge-
daan. Vanaf zijn lidmaatschap 
was zijn betrokkenheid bij de Ge-
reformeerde kerk Postwijck groot 
en gaf hij vanuit zijn professie ad-
viezen over het onderhoud van 
het kerkgebouw en de pastorie. 
Vanaf 1984 maakt hij ononder-
broken deel uit van de commis-

sie van beheer en later het colle-
ge van kerkrentmeesters. Na zijn 
pensionering heeft hij samen met 
een aantal vrijwilligers een gron-
dige renovatie van de pastorie 
uitgevoerd. In 2012 is door hem 
een gelijkwaardig project ter 
hand genomen en is onder zijn 
leiding het complete dak van de 
kerk vernieuwd. Daarnaast voert 
hij ook klein onderhoud aan kerk 
en pastorie uit. Sinds 1975 zet 
Bert van Walbeek zich als lid van 
de IJsclub Baambrugge actief in 
voor de schaatssport. Behalve 
een actief vrijwilliger, levert hij 
gratis diensten en materialen. Op 
zijn initiatief is in 2011 de Groen-
commissie Baambrugge-Oost 
opgericht. Deze commissie zet 
zich samen met de bewoners uit 
de wijk in voor onderhoud van de 
bloemperken en heesters. 

De heer C. Westerdijk (1939, 
Mijdrecht) wordt omschreven als 
een man die visie, passie en prak-
tische instelling op een prakti-
sche manier weet te combineren. 
Zijn vrijwilligersactiviteiten be-
gonnen in 1968 toen hij lid werd 
van de Christelijke Korfbalver-
eniging VZOD in Kudelstaart. Hij 
vervulde daar tien jaar de func-
tie van voorzitter en was een lan-
ge periode lid van de bouwcom-
missie. Sinds 1997 is Cor Wester-
dijk lid van het bestuur van Stich-
ting Welzijn Ouderen De Ronde 
Venen als vertegenwoordiger van 
Westhoek Wonen. In 1999 werd 
hij voorzitter. Onder zijn voorzit-
terschap groeide de stichting uit 
tot een professionele organisatie 
die het werk van honderden vrij-
willigers tot een succes maakte. In 
2007 begeleidde hij als voorzitter 
de fusie met Stichting Leefbaar-
heid en in januari 2008 zag onder 
zijn leiding de stichting De Baat 
het licht. Na zijn bestuursperiode 
bleef hij als vrijwilliger actief. Van 
2000 tot 2014 heeft hij met veel 
inzet op de Buurtbuis gereden. 
Van 2003 tot 2006 was hij actief 
als penningmeester van de His-
torische vereniging De Proosdij-
landen. In 2011 werd hij penning-
meester van het Rode Kruis, afde-
ling Stichts Weidegebied.

De heer R. Wever (1965, Baam-
brugge) is een verbinder die als 
geen ander weet hoe hij anderen 
moet motiveren. Sinds 2001 is hij 
actief betrokken bij de Oranjever-
eniging Baambrugge. Hij begon 
als lid, werd later penningmees-
ter en is sinds vier jaar voorzitter. 
Niet alleen bestuurlijk is hij actief, 
maar ook bij de uitvoering van de 
Koningsdag en de 4 en 5 mei-her-
denking.
Ook bij de IJsclub Baambrugge 
en bij de Abcouder Harmonie is 
zijn inzet bij evenementen en op-
tredens van grote waarde. Vaak is 
hij betrokken bij verkeersaspec-
ten zoals de afzetting van we-
gen en treedt hij op als verkeers-
regelaar. Daarnaast staat Rik We-

ver bekend om zijn niet aflatende 
hulp aan inwoners die met vra-
gen of verzoeken aan zijn deur 
komen, hij stuurt nooit iemand 
weg. Zo is hij als meewerkend lid 
van de Groencommissie Baam-
brugge-Oost wekelijks bezig om 
het groen in de wijk te onderhou-
den.

Mevrouw M. van Zwieten 
(1969, Vinkeveen) vormt al een 
aantal jaren de drijvende kracht 
achter de Avondvierdaagse in 
Vinkeveen. Nadat 25 jaar geleden 
was besloten te stoppen met het 
wandelevenement in Vinkeveen, 
besloot zij de organisatie op zich 
te nemen. Zij doet dat met veel 
inzet. Op het moment dat het 
verplicht werd verkeersregelaars 
in te zetten, is zij gaan samenwer-
ken met de IJsvereniging Vinke-
veen. Dit jaar organiseert de ver-
eniging samen met Monique van 
Zwieten op 22 mei de Avondvier-
daagse voor de tiende keer. Daar-
naast is zij sinds 2012 de drijven-
de kracht achter de jaarlijkse in-
tocht van Sinterklaas in Vinke-
veen. Door haar bemoeienis is de 
intocht jaarlijks een succes. In het 
dagelijks leven is zij werkzaam 
bij de Jumbo in Vinkeveen. Sinds 
de supermarkt sponsor is van de 
Buurtkamer is zij daar, als vanzelf, 
actief als vrijwilliger.

De heer H. van Zwieten (1956, 
Vinkeveen) geldt, samen met 
J. Hoogenboom, als een van de 
drijvende krachten achter de Vin-
keveense Feestweek en zet zich 
al vele jaren in om door middel 
van activiteiten Vinkeveen op de 
kaart te zetten. In 1980 werd hij 
lid van de evenementencommis-
sie van de middenstand vereni-
ging Vinkeveen. Door de enor-
me groei zijn de evenementen 
later ondergebracht in de stich-
ting Vinkeveen Promotion, waar 
Hans van Zwieten ook deel van 
uitmaakt. Van alle bestuursleden 
die in al die jaren een bijdrage 
hebben geleverd, is Van Zwieten 
– samen met Jack Hoogenboom - 
de enige die vanaf het begin een 
enorme inspanning heeft gele-
verd voor het plezier van een gro-
te groep mensen. Hij is onder an-
dere medeverantwoordelijk voor 
het jaarlijkse Vinkeveen Promotie 
Evenementenboekje, het paalzit-
ten (uitgegroeid tot de Feestweek 
Vinkeveen), artiestenoptredens, 
de klaverjasmiddag, de brade-
rie, de kinderrommelmarkt, vis-
wedstrijden, touwtrekken en ver-
leent indirect medewerking aan 
de jaarlijkse Rap en Ruig Race, het 
Turftrapperstoernooi en de Fak-
kelvaart (Nacht van Neptunes).
Vanaf 2012 is hij bestuurslid van 
de historische vereniging De 
Proosdijlanden.
Zijn werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit het verzamelen 
van historische foto’s en prenten, 
het bijhouden van de Facebook-
pagina en het maken van foto’s.

een Lotus slachtoffer. Na de les-
sen waren de kandidaten voor-
zien van de kennis om examen 
te doen. Het was een spannen-
de avond, maar de ontlading was 
groot, toen bleek dat deze cursis-
ten geslaagd waren. Het is nut-
tig voor iedereen om een cursus 
te volgen bij de EHBO-vereniging 
om zo je kennis te vergroten en 
vol vertrouwen te kunnen hande-
len als er in je naaste omgeving 
hulp moeten worden verleend.
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4 en 5 mei bijeenkomsten en 
evenementen in deze regio

4 mei gratis concert in Janskerk in Mijdrecht
Requiem van Fauré op 4 mei in 
Janskerk door cov Amicitia
Regio - Regio - Na de Doden-
herdenking bij het oorlogsmo-
nument zingt cov Amicitia in de 
Janskerk te Mijdrecht het beken-
de Requiem van Fauré. Het con-
cert begint om 20.45 uur, duurt 
ongeveer 40 minuten en de toe-
gang is gratis. Na afloop wordt 
de bezoekers een vrijwillige bij-
drage ter dekking van de kosten 
gevraagd. Het Requiem wordt 

op 4 mei uitgevoerd met orga-
nist Erik Jan Joosse. Solisten zijn 
de in Mijdrecht woonachtige so-
praan Greetje de Haan en bariton 
Berend Eijkhout. Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Toon 
de Graaf. 

Waalwijk
Op 15 april heeft cov Amicitia in 
de Sint Jan te Waalwijk een con-

cert gegeven. Op het program-
ma stond het Requiem en Can-
tique de Jean Racine van Fau-
ré en Psalm 150 in de uitvoering 
van César Franck. Solisten waren 
sopraan Greetje de Haan en bari-
ton Sinan Vural, organist Eric Jan 
Joosse en dirigent Toon de Graaf. 
De in Byzantijnse stijl gebouwde 
Sint Jan vormde een schitterend 
decor voor een prachtig concert. 

Solextour op 
bevrijdingsdag
Regio - Op 5 mei houden de So-
lexvrienden uit Kudelstaart en De 
Kwakel hun eerste toertocht van 
2018. De dag staat in het teken 
van bevrijdingsdag. De rit komt 
langs een groot aantal herden-
kingspunten in onze regio. We 
staan stil bij die plekken en er zal 
iets over verteld worden. Ook is er 
een rondleiding door het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um in Rijsenhout. Iedereen met 
een Solex, of ander oud brom-
mertje wat er een beetje op lijkt, 1960 De eerste Solex OTO, een ge-

schenk van boven

kan meedoen aan deze tocht. 
We beginnen de dag met koffie 
en koek, onderweg wordt er ge-
zamenlijk geluncht en aan het 
eind van de rit is er de gebruike-
lijk “nazit”.Vanaf half tien worden 
de deelnemers ontvangen en om 
half elf precies start de rit. Rond 
vier uur verwachten we de finish.
Start en eindlocatie: Joop en Ria 
van Leeuwen, Kudelstaaartseweg 
165, Kudelstaart. Voor informatie 
bellen met Frans: 06-22808708

Tentoonstelling 5 mei:
Herinneringen aan oorlog, 
verzet en bevrijding
Regio - In het kader van de ac-
tiviteiten rond het Bevrijdings-
concert, gecoördineerd door de 
stichting Vrienden Monument Jo-
hannes de Doper, organiseert de 
historische vereniging De Proos-
dijlanden op zaterdag 5 mei 2018 
een tentoonstelling met uniek 
materiaal uit de Tweede Wereld-

oorlog. De tentoonstelling vindt 
plaats in Galerie Boven Verwach-
ting, Herenweg 298a (nabij de 
Driehuiskerk) in Wilnis. Openings-
tijden van 10.00 tot 16.00 uur. In 
de tentoonstelling krijgt de be-
zoeker inzicht in het verhaal van 
de Tweede Wereldoorlog, zoals 
zich dat in De Ronde Venen heeft 

afgespeeld. Het gaat hierbij om 
een aantal specifieke periodes: 
mei 1940, de inval van de Duit-
sers; mei 1942, de verdrukking 
en vervolging, mei 1944, de hon-
gerwinter en de inundatie van de 
polder Groot Mijdrecht en mei 
1945, de bevrijding.

Materiaal van vliegtuigcrashes in onze regio (Chris van der Linden)

Materiaal van militaire uitrustingen (Kees van der Wilt)Materiaal bezetting (Jan Compier)

De woordvoerster van de Vrien-
den van Sint Jan de Doper ge-
bruikte na afloop het woord “uit-
muntend”. Het orgelspel van Eric 
Jan Joosse zorgde voor een ma-
gistrale uitvoering. Greetje de 
Haan imponeerde met haar fan-
tastische “Pie Jesu” evenals bari-
ton Sinan Vural in het “Offerto-
rium” en “Libera me.” Cov Amici-
tia zong op indrukwekkende wij-
ze met “In Paradisum” als schitte-
rend slot van de sopranen. Uit de 
vele bedanken die de koorleden 
ontvingen, bleek hoezeer de aan-
wezigen genoten hebben. 

4 mei in Janskerk
Gabriel Fauré was een begena-
digd Franse componist. Hij wilde 
met zijn Requiem niet de vrees 
voor de dood uitbeelden , maar 
zag het als een gelukkige bevrij-
ding en verlangen naar geluk . 
Dit Requiem is sereen en ingeto-
gen en werd voor het eerst uit-
gevoerd in 1902 in de Madeleine 
te Parijs met Fauré als dirigent. In 
2015 heeft cov Amicitia ook het 
Requiem in een volle Madeleine 
gezongen. En nu op 4 mei in de 
Janskerk te Mijdrecht. De inge-
togen klanken van deze compo-
sitie zullen betekenis geven aan 
de herdenking van de gevallenen 
uit de oorlogen van toen en nu. 
En ons eens te meer doen besef-
fen hoe vredig het in onze omge-
ving is.

Verzamelaars
Een drietal regionale verzame-
laars verzorgen de verschillende 
deelpresentaties: Chris van der 
Linden laat materiaal zien over 
de in onze omgeving gecrashte 
vliegtuigen.
Jan Compier levert materiaal over 
het verzet en de vervolging met 
enig accent op Jodenvervolging 
en over de inundatie van de pol-
der Groot Mijdrecht.
Kees van der Wilt neemt ons via 
de persoonlijke uitrusting van mi-
litair personeel en wapentuig van 
het Amerikaanse leger mee naar 
de Bevrijdingsdag en de periode 
hierna.

Regio - Net als vorig jaar ne-
men de lopers van de AKU in de 
nacht van 4 op 5 mei het Bevrij-
dingsvuur mee vanuit Wagenin-
gen naar Uithoorn. Burgemeester 
Pieter Heiliegers is aanwezig in de 
‘Stad der Bevrijding’ om de lopers 
aan te moedigen en hen een hart 
onder de riem te steken.
Traditiegetrouw vindt in de nacht 
van 4 op 5 mei de Bevrijdings-
vuurceremonie en de nationa-
le Bevrijdingsestafette plaats in 
Wageningen. Op 4 mei, exact 
om 24.00 uur, wordt het Bevrij-
dingsvuur tijdens een ceremo-
nie ontstoken en aansluitend ne-
men circa 2000 atleten het vuur 
tijdens de nachtelijke Nationa-
le Bevrijdingsvuurestafette mee 
terug naar hun eigen gemeente. 

De atleten van sportvereniging 
AKU nemen nu voor het tweede 
achtereenvolgende jaar het vuur 
mee vanuit Wageningen naar Uit-
hoorn. Vorig jaar moedigde oud-
burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn-Tinga de lopers aan. 

Ontbijt
De lopers van de AKU komen op 
zaterdag 5 mei rond 9.45 uur aan 
in Uithoorn. De burgemeester zal 
de fakkel in ontvangst nemen 
van de atleten en vervolgens het 
bevrijdingsvuur ontsteken voor 
het gemeentehuis. Na een kort 
welkomstwoord staat er in het 
gemeentehuis een ontbijt klaar 
voor alle deelnemers. Dit ontbijt 
wordt hen gratis aangeboden 
door de gemeente Uithoorn.

Lopers AKU brengen 
Bevrijdingsvuur naar Uithoorn

Regio - Na weken spullen ver-
zamelen en sorteren is het aan-
komende zaterdag 5 mei zover: 
van 9:30 tot 15:00 zal de Wilnis-
se Rommelmarkt plaatsvinden! 
Dit jaar is de opbrengst bestemd 
voor de ondersteuning van 2 kin-
deropvanglocaties in Colombia. 
U bent van harte uitgenodigd 
om deze zaterdag onze rommel-

markt af te struinen om de leuk-
ste koopjes op de kop te tikken, 
een warme wafel te halen of uw 
slag te slag bij het opbod. Dit 
zodat we zoveel mogelijk geld 
op kunnen halen voor ons doel! 
Rond 12:00 zal het opbod en de 
verloting plaatsvinden waarbij 
gesponsorde spullen van win-
keliers uit de omgeving verloot 

5 mei Rommelmarkt

of ter opbod aangeboden zullen 
worden. De rommelmarktcom-
missie wilt u verzoeken om deze 
dag zoveel mogelijk op de fiets te 
komen, vanwege beperkte par-
keergelegenheid. Parkeren zal dit 

jaar mogelijk zijn op het parkeer-
terrein op de Oudhuijzerweg. Dit 
zal zaterdag ook aangegeven 
zijn. We zien uit naar een mooie 
zonnige dag, een grote opkomst 
en veel gezelligheid! Tot dan!

Bevrijdingsconcert 
Regio - Op zaterdag 5 mei zal er in de Herv. Kerk aan de He-
renweg 201 te Vinkeveen een bevrijdingsconcert zijn met 
medewerking van Chr. mannenkoor Con Forza, samenzang 
en een meditatie van Ds. Maas. De aanvang is 19:30 uur. De 
toegang is gratis, aan de uitgang is er een collecte voor het 
HGJB/GZB project Open je Ogen. Iedereen van harte wel-
kom!
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4 en 5 mei bijeenkomsten en 
evenementen in deze regio

Regio - Vrijdagavond 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. 
Dat is om 20.00 uur twee minuten stilte om de Nederlandse oorlogs-
slachtoffers te herdenken. In de Ronde Venen ziet het programma er 
als volgt uit:

18.00 uur Vlaggen halfstok
19.45 uur Verzamelen bij het gemeentehuis
19.45-19.57 uur  luiden de kerkklokken
19.50 uur:  Stille tocht naar monument in de Dorpsstraat
19.58 uur VIOS speelt: ‘Last Post’
20.00-20.02 uur Twee minuten stilte
20.02 uur  VIOS speelt het Wilhelmus
20.05 uur Krans/bloemlegging door:
 Gemeente, Oranjevereniging, Veteranen,
 Scouting en anderen
20.20 uur speelt VIOS koraalmuziek
 En het ROM Koor zingt enkele liederen
20.30 uur Stille toch terug naar het gemeentehuis, waar een 
 bloemlegging plaatsvindt bij de drie monumenten 
 op het Raadhuisplein

Wilnis
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.40 uur Verzamelen nabij de Julianaschool hoek 
 Stationsweg/Julianalaan
19.45 uur Luiden van de klokken en vertrek Stille tocht
19.50 uur Na aankomst bioj monument speelt Viribus 
 Unitis Koraalmuziek
20.00-20.02 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Het Wilhelmus
20.04 uur Bloem-kranslegging door: Gemeente, Comite 
 Herdenking Wilnis, Vrijwillige brandweer, 
 vertegenwoordigers van diverse scholen, 
 Oranjevereniging, Ouderenbonden, nabestaanden 
 verzetsstrijders en inwoners van Wilnis

Programma Nationale 
Dodenherdenking 
De Ronde Venen

Regio - Het 4 mei Comite de Kwa-
kel, organiseert dit jaar voor de 
tiende keer de 4 mei herdenking. 
Dit jaar voor het eerst met een 
vast monument, namelijk de na-
zaat van de Anne Frankboom. De 
initiatiefnemers van het plaatsen 
van dit vast gedenkmonument 
staan deze tiende editie stil bij 
en vertellen over de totstandko-
ming van dit monument. De her-
denking vindt plaats in het Egel-
tjesbos. Vanaf 19.15 uur kan er 
verzameld worden, waarna even 
voor half acht de herdenking zal 
aanvangen. Tijdens deze herden-
king wordt door middel van een 
overdenking, gedichten en mu-
ziek, stilgestaan bij het landelij-

Regio - Zaterdag 5 mei 1945 was 
een heerlijk warme voorjaarsdag, 

in Vinkeveen hingen de vlaggen 
uit. Maar wat een vreugdevolle 

De ramp op 5 mei 1945 
in Vinkeveen

20.08 uur  vertrek naar NH begraafplaats.
 Daar speelt Viribus Unitis koraalmuziek, 
 gevolgd door de Last Post.
20.15 uur In stilte worden ook hier bloemen en kransen gelegd 
 op de graven van de drie Canadese officiervliegers, 
 waarna het Canadese volkslied wordt gespeeld 
 en gezongen

Vinkeveen
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.30 uur  Betrekken erewacht bij het monument door
 Leden van de Scouting Groep Vinkeveen en 
 Brassband Concordia speelt koraalmuziek
19.45 uur  Vertrek stille tocht vanaf de RK kerk aan de Kerklaan 
 naar het monument aan de Heulweg/Herenweg
19.45 uur Luiden van de klokken
20.00-20.02 uur Twee minuten stilte
20.02 uur speelt Concordia het Wilhelmus
20.04 uur  dragen schoolkinderen gedichten voor
20.10 uur Krans-bloemlegging door gemeente en overige

ke thema’ Jaar van Verzet’. Even 
voor 20.00 uur zal door de trom-
pettist de taptoe worden ingezet 
en hierna volgen de twee minu-
ten stilte. Na deze stilte volgt de 
kranslegging, waarna er voor alle 
bezoekers de gelegenheid is om 
een roos bij het monument neer 
te leggen. Deze rozen zullen bij 
de herdenking aanwezig zijn.

5 mei: Bevrijdingsdagkaarten
Op zaterdag 5 mei organiseert 
de Activiteiten Commissie van 
het dorpshuis weer een gezelli-
ge kaart en pandoer-middag. Het 
mogelijk om vanaf 13.00n uur je 
in te schrijven. Het kaarten begint 
om 13.30 uur en kost 3,50

viering na 5 lange bezettingsja-
ren had moeten worden eindig-
de in de dood van 7 Vinkeveners 
en 1 Duitse soldaat, plus een aan-
tal gewonden. Ook verongeluk-
te die dag NSB-burgemeester J. 
Hettema die, op weg naar Abcou-
de om de Duitser te bewegen de 
gevechtshandelingen te staken, 
met zijn motor tegen een boom 
reed. Waarom trof dit noodlot 
Vinkeveen op de laatste dag van 
de oorlog? Wie waren de slacht-
offers? Aan de hand van oogge-

tuige-verslagen en andere bron-
nen ontrafelen wij de tragische 
gebeurtenissen van 5 mei 1945 in 
Vinkeveen. Op donderdagavond 
3 mei is er in het Spoorhuis in Vin-
keveen over deze gebeurtenis-
sen. Sprekers: David Barnouw (ex 
NIOD, auteur) Klaas Pater, Gert 
Tetteroo en een aantal direct be-
trokkenen bij 5 mei 1945. De zaal 
is al uitverkocht, maar de avond 
wordt live uitgezonden op RTV 
Ronde Venen van 19.30 tot 21.30 
uur

Gemeente kapt boom: jonge ransuil is het haasje
Wilnis - In Wilnis is afgelopen 
donderdag ondanks bezorgd-
heid van omwonenden de boom 
waar de ransuil al weken woonde 
gekapt.
Sinds enkele weken zat er een 
ransuil dagelijks in de voor kap 
genomineerde boom midden 
in de woonwijk Veenzijde in Wil-
nis. Kort na het begin van de len-
te werd de uil gespot door de 
omwonenden.  Ransuilen gaan ’s 
nachts op jacht om in de ochtend 
weer naar hun roestplaats (rust-
plek) terug te keren.
Overdag bewonderden bewo-
ners dit prachtige zeldzame dier. 
Eind 2017 werd besloten dat een 
aantal bomen wegens overlast 
voor de bewoners gekapt moest 
worden in de wijk. De bomen 
werden te groot, ontnamen licht 
aan huizen of stonden in de weg 
vanwege andere persoonlijke be-
langen. In de eerste drie maan-
den van 2018, voor het broed-

seizoen van de vogels begon zou 
het plan uitgevoerd zijn.

Broedseizoen in volle gang
Toen half maart de bomen nog 
steeds niet gerooid waren, maak-
te een bewoner de gemeente at-
tent op het feit dat het broedsei-
zoen weldra zou beginnen.
De bewoner maakte zich zor-
gen omdat vogels en nesten niet 
meer zichtbaar zouden zijn door 
de bladeren van de bomen. Pre-
cies in deze periode koos een 
ransuil een van de voor kap ge-
nomineerde bomen uit als roest-
plaats. De gemeente verweerde 
zich: ze zouden zorgvuldig om-
gaan met het kapbeleid, en als 
er vogels hinder zouden onder-
vinden dan zou de kap uitgesteld 
worden. De gemeente stuurde 
een inspecteur om te kijken, en 
stelde vast dat er inderdaad een 
prachtige ransuil in de boom aan-
wezig was.

De kap uitgesteld… ?!
De kap werd inderdaad uitge-
steld. En wel met tien dagen, pre-
cies tot het tijdstip dat je door de 
bomen het bos niet meer zag, 
of met andere woorden: dat je 
door de bladeren de uil niet meer 
zag zitten. De gemeente zet-
te het oorspronkelijke plan door 
en hield geen rekening met de 
kwetsbare vogel. Ze verschuilden 
zich achter de uitspraak dat ze 
voor de kap de boom nog goed 
hadden onderzocht. De boom is 
weg, en daarmee ook de uil. 
De ransuil staat op de rode lijst
De ransuil staat al jaren op de *ro-
de lijst van zeldzame vogels met 
de status kwetsbaar. Sinds 1994 
is er een afname in de populatie 
van ransuilen van meer dan 75 
procent. Het prooiaanbod voor 
uilen is in ons land afgenomen 
door landbouwkundige ontwik-
kelingen. Het afgenomen aanbod 
van nestgelegenheid, uilen ge-

bruiken doorgaans oude nesten 
van andere vogels, speelt ook 
een rol. Om de populatie te ver-
groten is er een advies opgesteld 
over natuurvriendelijke land-
bouw, en het een natuurvrien-
delijk inrichten van de leefom-
geving van uilen. Waar nestge-
legenheid ontbreekt in het leef-
gebied, kunnen kunstnesten ge-
plaatst worden.
Gemiste kans: kunstnest plaat-
sen
Daar waar de gemeente faalde 
en te laat was om de boom nog 
voor het broedseizoen te kap-
pen, had de gemeente de situa-
tie anders kunnen oplossen. De 
kap van de bomen had tot in het 
najaar uitgesteld kunnen wor-
den om de uil de gelegenheid 
te geven zich te kunnen voort-
planten. De gemeente had zelfs 
een kunstnest in de ernaast gele-
gen boom kunnen plaatsen, om 
de ransuil een handje te helpen. 
Maar nee, de gemeente kapt de 
de boom en de uil is het haasje. 

Te koop:
Bed met onderschuifbed op wieltjes 
matras en vele bodems. Houten 
uitvoering €35,-. Tel. 0297-285198
Te koop:
1pr ds zomerschoenen, wit, mt 
38 weinig gedragen €7,50. Div ds 
kettingen €2,50. Hordeur ,gangbare 
mt. €5,-. Tel. 0297-288669
Te koop:
Groot Lotharinger konijnen prijs 
n.o.t.k. Tel. 0297-520180

Te koop:
Partytent 3x4 m. nog in de doos, kleur 
beige €75,-. Tel. 06-38929260
Te koop:
2 Philips luidsprekerboxen type 
22RH496/002 - 20 watt, afm: H 46-Br 
35- D 23 cm  €50,-. Tel. 0297-288857
Te koop:
Werkschoenen stalen neus en zolen. 
Mt. 45 zwart €40,-. Lepelanker 12 kg 
€30,-. Tel. 0297-283439

Te koop :
Klein polyester merkbootje terhi-245, 
speeltje voor kinderen in sierwater  
€100,-. Tel. 0297-285444
Aangeboden:
Plm 50 spaanstalige leesboeken w.o. 
Maria moliner. t.e.a.b. 
Tel. 0297-261370
Te koop:
Handboek + bijlage over patchwork & 
quilts €6,-. Tel. 0297-261370
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Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl
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Beursvloer matches gerealiseerd

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag avond was 
er de 2de ronde. Gezellig druk 
en er werd geconcentreerd ge-
speeld. In de A-lijn werd er in het 
eerste spel al een kleine slem uit-
geboden en gespeeld. De late-
re winnaars scoorden hier een 
6SA contract als enige. Mooi re-
sultaat. Het waren De Cock Tuyn/ 
Aartse Tuin. Als 2de scoorde het 
paar Slijkoord/vd Zwaard ook al 
sterk. Met 59,17%. 3de werd het 
damespaar Bots/Ruygrok In de B 
lijn was het zeker spannend. Ver-
schil tussen winnaars en  de rode 
lantaarn was maar 8%. Uiteinde-
lijk trok het paar Bosman aan de 
langste touwtjes met 53%. In de 
C waren de verschillen enorm. Er 
zat geen slem vanavond. Koppel 
Tijssen/de Ruiter waren de win-
naars met 61,6%. Nummer 2 en 
3 volgens pas met 56%. De don-
derdagmiddag afdeling speelde 
haar 3 de zitting van deze com-

petitie. 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 overwin-
ning, want die gaat over 24 spel-
len. Uiteindelijk werd familie v/d 
Meer 1ste met  de  monstersco-
re van 67%, De volgende in de A 
lijn scoorde uiteindelijk 5% min-
der. Het betrof koppel Bergen/
Voskamp. In de B lijn was de strijd 
scherper. Hier wist echtpaar van 
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.
 
Mocht u geïnteresseerd in een 
gezellige bridgemiddag neem 
dan contact op met het secreta-
riaat, email: secretariaat.bvm@
gmail.com.

De Vinken blijft winnen
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag won het eerste achttal van 
De Vinken de thuiswedstrijd te-
gen de mogelijke degradant Tri-
az. Een sterke eerste helft werd 
gevolgd door een dito tweede. In 
die eerste helft bleek dat Vinken’s 
aanvoerster Annick Stokhof weer 
op scherp stond. Maar liefst zes 
maal liet zij het publiek juichen. 
Gideon Lee�ang, Jerom Stokhof, 
Lieke Melchers, Dorien Verbrug-
gen en Kelvin Hoogeboom zorg-
den voor de andere vijf thuisdoel-
punten voor rust. Met 11-5 werd 
de thee opgezocht. In de tweede 
helft was er ook weinig te duch-
ten van de Amsterdammers. Wel-
iswaar werd een tussenstand van 
14-11 genoteerd, maar uiteinde-
lijk zegevierden de volgelingen 
van Dirk van der Vliet met een rui-
me voorsprong: 21-12.
Annick Stokhof maakte er na 
rust nog twee, dat deden Gideon 
Lee�ang, Rutger Woud en Kelvin 
Hoogeboom ook. En terwijl Fen-
ne Claassen en Emese Kroon af en 
toe van plek wisselden pakten Je-
rom Stokhof en Dorien Verbrug-
gen ook nog een doelpuntje mee.
De concurrent voor de tweede 
plek, het Linschotense Luno, liet 
verrassend de punten liggen in 
Limmen. De Vinken staat nu vijf 

punten los, maar... de volgende 
wedstrijd (12 mei) is tegen kam-
pioen Atlantis. Op doelsaldo zijn 
de Mijdrechtenaren al zeker van 
het kampioenschap. Zij hebben 
nog geen enkel punt laten liggen 
en de verwachting is niet dat zij 
dit in de laatste drie wedstrijden 
opeens wel zouden doen. 
In die laatste drie wedstrijden 
moet De Vinken nog een keer 
winnen (of gelijk spelen) om de 
tweede plaats vast te houden en 
in aanmerking te komen voor 
promotiewedstrijden.

Groep 8 De Eendracht  
voetbalkampioen
Mijdrecht - Een ruwe schets van 
het weer: zware bewolking, af 
en toe een bui regen en geluk-
kig ook nog wat zon. Het voet-
balteam van groep 8 van OBS De 
Eendracht heeft er weinig van ge-
merkt. Er waren vooral tactisch 
slimme wedstrijden, juweeltjes 
van acties en serieuze pauzebe-
sprekingen. Wedstrijd na wed-
strijd werd gewonnen en de hoop 
nam toe dat ze na jaren van �ink 
oefenen en hoge klasseringen 
eindelijk het hoogste podium 
konden halen. Aan het einde van 
de middag was het zover, de laat-

ste wedstrijd tussen Eendracht en 
Ho�and zou beslissen wie er met 
de eerste prijs naar huis zou gaan. 
Onder grote belangstelling werd 
deze wedstrijd gespeeld en wat 
was het mega spannend, want 
het team van de Ho�andschool 
was niet gemakkelijk te verslaan! 
Bij het laatste �uitsignaal werd 
het duidelijk: Eendrachtig samen-
spel werd beloond met de kampi-
oensbeker en het team ging even 
�ink uit zijn dak! Gefeliciteerd 
groep 8 van OBS De Eendracht, 
wat een knappe prestatie!

Atalante MB1 haalt titel 
binnen in slotwedstrijd
Vinkeveen - Op dinsdagavond 
24 april kwam er een succes-
vol einde aan toch wel een lood-
zwaar volleybaljaar. Want ga er 
maar aan staan. Het speelveld 
werd door de overgang van de 
C naar de B jeugd zo maar 2 me-
ter langer.   Het volleybalseizoen 
17/18 werd nog begonnen met 3 
spelverdelers in een systeem met 
2 spelverdelers en iedereen een 
vaste plaats in het veld. Maar dat 
diende plotseling aangepast te 
worden toen halverwege het sei-
zoen 2 spelverdelers geblesseerd 
raakten. In no-time moesten de 
meiden het 1-5 systeem onder de 
knie krijgen.
Maar alle nieuwigheden werden 
enorm snel door het team opge-
pakt. De eerste seizoenhelft werd 
er al goed gepresteerd hetgeen 
resulteerde in een nette 2e plaats 
net achter de kampioen VV Am-
stelveen. De 2e seizoenhelft leek 
op papier nog zwaarder te wor-
den.
De kampioen had besloten niet 
te promoveren en er zat ook nog 
een gedegradeerd team in de-
zelfde klasse met enorm veel 
lengte. Na een wat stroef begin 
van de 2e seizoenhelft met 2 ge-
lijke spelen kwamen de dames 
echt op stoom rond de voorjaars-
vakantie. Een tweetal dik verdien-

de overwinningen tegen de uit-
eindelijke nummer 2 Oradi/Om-
nia legde de basis voor het late-
re kampioenschap.

Titel
Uitgerekend tegen het team dat 
de eerste seizoenhelft kampioen 
was geworden kon de titel be-
haald worden. Dat was dan niet 
helemaal niet meer hetzelfde 
team als in de eerste helft, maar 
toch. Dat volleybal tegenwoor-
dig wordt gewonnen achter de 
servicelijn werd in deze wedstrijd 
wel bewezen door beide teams. 
De ene service vloog nog harder 
en meer geplaatst over het net 
dan de ander. Toch bleek ook al 
gauw dat de vaste patronen er 
bij Atalante beter in zaten dan bij 
Amstelveen. Dat werd nog aan-
gevuld met een stukje werklust 
en de absolute wil om te winnen. 
Alleen in de tweede set kregen 
de meiden geen vat op de har-
de services van de tegenstan-
der. Die set werd dan ook terecht 
verloren. Maar vooral de eerste 
en de derde set werden overtui-
gend gewonnen waarna ook nog 
de spannende laatste set met 26-
24 werd binnen gesleept.  Onge-
slagen kampioen! Een pracht re-
sultaat van dit frisse en leergieri-
ge team.

De Ronde Venen - Maar liefst drie 
matches kwamen eraan te pas 
om twee wensen van badminton 
vereniging Veenshuttle in vervul-
ling te laten gaan. Om de spelers 
en bezoekers van de badminton 
vereniging een welkom gevoel te 
geven bij de vereniging werd het 
idee geopperd om een rolbanner 
te realiseren. Ook een mooi span-
doek voor in de zaal tijdens wed-
strijden en bij toernooien zou een 
welkome aanvulling zijn. Hier-
voor zijn echter een aantal zaken 
nodig. Diverse suggesties voor 
het ontwerp werd door leden 
aangedragen. Hier kwam ook de 
wens naar voren om het logo aan 
de tijd aan te passen. Hans Bou-
man van B2U bood spontaan aan 
om het ontwerp door een de-

signbureau te sponsoren. Op de 
beursvloer van 2017 werd een 
match gemaakt met HCM, Han-
dels Company Mijdrecht, om de 
rolbanner te produceren en leve-
ren. Het ontwerp had toch meer 
voeten in de aarde dan verwacht. 
En de beursvloer van 2018 kwam 
alweer in beeld. Daar kwamen we 
in gesprek met Marco van Daalen 
van de Mijnreclamevlag.nl. 

Spandoeken
Hij bleek ook spandoeken in zijn 
programma te hebben. En de 
match werd gemaakt. Maar ook 
voor het spandoek hadden we 
een ontwerp nodig. Hier spraken 
we Chantal, van Zaat’s idee voor 
op de beursvloer en de match 
werd al snel gemaakt. De produc-
tie van alle producten werd zoda-
nig op elkaar afgestemd dat tij-
dens het 40-jarig jubileumfeest 
van de vereniging beide eind-
producten onthuld zouden wor-
den. En dus vroeg Rob Blokhuis, 
de nieuwe voorzitter van de bad-
minton vereniging, 21 april jl. bij 
de opening van het feest eerst 
Hans Bouman de rolbanner te 
onthullen met daarop o.a. het 
nieuwe logo van de vereniging 
en daarna aan Chantal Zaat, van 
Zaat’s idee, het spandoek te ont-
hullen. Helaas konden Marco van 
Daalen van de Mijnreclamevlag.
nl en Jurgen van HCM hier niet 
bij aanwezig zijn door andere ver-
plichtingen. Groot applaus kwam 
er van de meer dan 80 aanwezi-
gen bij het zien van de prachti-
ge modern vormgegeven ban-
ners. Een woord van dank aan al-
le mensen en bedrijven sloot de-
ze opening van het feest af waar-
na men aan de vele verschillen-
de spellen kon beginnen die het 
feest comité had georganiseerd.

Punt Argon tegen Zwaluwen 
brengt geen lente
Mijdrecht - Ondanks dat Ar-
gon een punt meenam uit Vlaar-
dingen is het nu de�nitief. Na al 
maanden met één been in de 
eerste klasse te hebben gestaan 
is het nu werkelijkheid: Volgend 
seizoen speelt Argon in de eerste 
klas. Tegen Zwaluwen is het niet 
gelukt de degradatie nog een 
paar weken uit te stellen, na een 
eerste helft waarin de thuisclub 
de bovenliggende partij was, 
speelde Argon na rust een goede 
wedstrijd. Na een 2-1 stand hal-
verwege trok Argon in de tweede 
helft de stand weer recht. Maar 
tot winst kwam Argon niet. Ar-
biter Henshuijs vestigde de aan-
dacht op zich en deelde maar liefs 
vijf gele kaarten uit en twee rode, 
maar wie nu denkt dat het een ru-
we wedstrijd was komt bedrogen 
uit. Het eerste plaagstootje in de-
ze wedstrijd kwam op naam van 
Argon, de poging kwam van de 
voet van Imar Kort maar het lage 
schot werd een prooi voor doel-
man Marvin van Tienen. Daar-
na was het de beurt aan Zwalu-
wen dat een paar maal gevaarlijk 
werd, Scholman zijn kopbal werd 
door Antonioli gestopt en dat lot 
onderging ook de pogingen van 
De Nijs. Na ruim een kwartier 
kwam Argon op voorsprong, een 
actie van Ian Refos over de vleu-
gels waarbij hij op snelheid pas-
te naar Gerard Aa�es die de bal 
laag en hard inschoot 0-1. Bij-
na in dezelfde minuut werd Ar-
gon weer gevaarlijk, een voor-
zet van Chris Daal (debutant) van 
rechts kwam voor het chocolade-

been van Stefan Tichelaar met als 
gevolg dat de bal hoog over het 
doel ging. Echter de voorsprong 
van Argon duurde slechts vier 
minuten, een voorzet van We-
ver werd door de vrijstaande Van 
Mullem ingekopt 1-1. Vervolgens 
liet de scheidsrechter weer van 
zich spreken, een gemakkelijk ge-
geven strafschop werd door Krz-
naric dankbaar verzilverd 2-1. Na 
de thee speelde Argon duidelijk 
sneller en alerter en dat resulteer-
de bij vlagen in leuke combina-
ties en ook meer mogelijkheden, 
wel moest Argondoelman Rome-
ro Antonioli een paar maal red-
dend optreden. Toen Van Mullem 
alleen op Antonioli a�iep haal-
de hij de bal van de schoen en 
moest hij na een vrije trap ook 
knap gestrekt. Maar tien minuten 
na rust kreeg Argon dan toch zijn 
aansluitingstre�er, Mark van der 
Weijden op links doorgebroken 
schoof de bal keurig binnen 2-2. 
Argon ging nog even door maar 
had geen geluk, een schot van 
Stefan Tichelaar werd door een 
speler van de doellijn gehaald en 
een voorzet van Chris Daal werd 
net niet benut. In die fase kreeg 
een speler van Argon rood van de 
scheidsrechter en enige minuten 
later mocht ook een speler van 
Zwaluwen de kleedkamer opzoe-
ken. Met Dylan Bergkamp voor Ti-
chelaar ging Argon de slotfase in. 
Van der Weijden mikte te hoog 
en Refos zag keeper Van tienen 
ingrijpen. Aan de andere kant 
moest Antonioli ingrijpen. Een 
verdiend gelijkspel.

Tafeltennistoernooi DRV
De Ronde Venen - Op vrijdag 18 
mei organiseert Veenland tafel-
tennis een kennismakingstoer-
nooi voor Ronde Veners van 18 
jaar en ouder. Vaak zien we men-
sen in hun vakantie genieten van 
het tafeltennissen op een cam-
ping of schoolplein.
U krijgt nu de unieke kans dit bij 
ons in Willisstee te doen en uw 
talenten te meten met anderen. 

Plezier maken op een gezonde 
manier! Vanaf 19.45 uur begint de 
inloop en vanaf 20 uur beginnen 
de wedstrijdjes. Om de kosten te 
bestrijden vragen we 5 euro in-
schrijfgeld.
U kunt zich tot 14 mei aanmelden 
via tafeltennisderondevenen@
gmail.com. Komt u ook?
De batjes, balletjes en tafels staan 
klaar!

Chris Daal veroverd de bal, Imar Kort en Ian Refos wachten af.
Foto: Hans van Gelderen. 



Afscheid van wethouder David Moolenburg

Afscheid van twee wethouders
De Ronde Venen – Donderdag jl. 
werd tijdens een speciale raads-
vergadering afscheid genomen 
van twee wethouders, werden 
er vier nieuwe wethouders be-
noemd, tevens vier nieuwe raads-
leden en twee nieuw commissie-
leden. Het was een volle agenda 
met diverse toespraken, onder-
zoeken van geloofsbrieven be-
edigen enz. 
Ook werden er heel wat bossen 
bloemen uitgedeeld. Hierna werd 
natuurlijk ook nog het coalitie-
akkoord besproken en ter goed-
keuring aan de raad voorgelegd. 
Dit deel van de avond verliep niet 
zonder slag of stoot, maar daar-
over elders in deze krant meer. 
Eerst het afscheid van twee wet-
houders. 1 ging vrijwilliger David 
Moolenburg van het CDA, maar 
het tweede afscheid was zeker 
niet vrijwilliger, Anco Goldhoorn 
(RVB). Zijn partij komt niet meer 
terug in de coalitie, dus kon hij 
ook geen wethouder meer blij-
ven, hetgeen hem rauw op zijn 
dak kwam. Maar hij herpakte zich 

Burgemeester Maarten Divendal sprak de scheidend wethouders toe

Kersvers wethouder Rein Kroon (CDA) legt de eed af

De vier nieuwe wethouders nemen hun plaats in. Dit zal vier jaar hun zet-
ting zijn tijdens de raadsvergaderingen

Vier nieuwe wethouders, dus vier nieuwe raadsleden

snel en zal de komende vier jaar 
zijn plaats weer als raadslid inne-
men. Burgemeester Maarten Di-
vendal spraak de beide wethou-
ders toe, hij zei o.a.:

Anco Goldhoorn
“Jij was als wethouder afkom-
stig vanuit de raad, en jij bent ná 
je wethouderschap weer onder-
deel van onze raad. We zijn dus 
nog niet van je af. En dat vind ik 
mooi, want wij hebben jou leren 
kennen als iemand die vánuit on-
ze lokale gemeenschap bestuur-
lijk een belangrijke bijdrage kan 
leveren en hebt geleverd áán on-
ze lokale gemeenschap. Je hebt 
je ingezet en zult je blijven inzet-
ten voor het op adequate wijze 
oplossen van kleine problemen 
en grote vraagstukken waar je 
als gemeente voor staat. Het be-
lang van de inwoners staat daar-
bij voor jou centraal. In deze vier 
jaar als wethouder heb je veel ge-
leerd. Je hebt aan den lijve onder-
vonden dat het wethouderschap 
echt een andere bestuurlijke rol 

is dan de positie van raadslid. Je 
hebt ervaren dat de werkelijkheid 
weerbarstiger is dan het ogen-
schijnlijk lijkt. Je hebt leren ge-
ven en incasseren, je relatie met 
de lokale media was soms wel 
een beetje een aparte relatie: jul-
lie konden niet altijd met elkaar, 
maar ook niet zonder elkaar. Niet 
alleen de raad mag blij zijn dat je 
in hun midden terugkeert, maar 
ook de inwoners en het nieu-
we college: fijn om jou als posi-
tief, kritisch en kundig raadslid er-
bij te hebben. Fijn voor het colle-
ge dat je als raadslid altijd begrip 
zult hebben voor de bijzondere 
positie van wethouders en weet 
dat er voor complexe vraagstuk-
ken geen simpele oplossingen 
bestaan”, aldus Divendal.

David,
“Jouw wethouderschap begon op 
een bijzondere manier. Voor jou 
maar ook voor mij. Op 22 novem-
ber werd ik als burgemeester ge-
installeerd, twee dagen laten was 
mijn eerste daad als burgemees-
ter de installatie van jou als wet-
houder. Piet Kooiman heeft met 
beide benoemingen grote be-
moeienis gehad, ik denk niet dat 
als criterium gold dat de nieu-
we burgemeester en de nieuwe 
CDA-wethouder goed moesten 
kunnen samenwerken, maar het 
pakte wel zo uit. Het was een roe-
rige periode geweest, als wethou-
der van buiten bracht je een fris-
se blik mee, dat was naast de ken-
nis vanbinnen een welkome aan-
vulling. Je zou als een soort van 
tijdelijke interim bestuurder aan 
de gang gaan. Het werden geen 
twee fantastische dagen, maar 
bijna zeven vruchtbare jaren.
Je wethouderschap – ik zei het al - 
begon op een bijzondere manier, 
je bleek in meerdere opzichten 
een bijzondere wethouder te zijn. 
Dat je ‘van buiten kwam’ heeft 
nooit iemand kunnen merken. 
In een mum van tijd wist je alle 
dossiers te doorgronden, de geo-
grafische kennis van de gemeen-
te je eigen te maken en een net-
werk op te bouwen vergelijkbaar 
met dat van een persoon die zijn 
40-jarig jubileum viert. In jouw 
Ronde Venense jaren ben je nooit 
echt in de problemen gekomen. 
Je wist bruggen te slaan met en 
binnen de raad. 

Woningbouw
Je ons woningbouwprogramma 
weer vlot getrokken, de duur-
zaamheid definitief op de agen-
da gezet en de eerste concrete 
stappen die hierbij horen opge-
pakt. Je bent wat betreft zaken 
als het agrarisch natuurbeheer 
en bijvoorbeeld de problematiek 
van de bodendaling in Nederland 
expert geworden. Uit dit alles 
blijkt dat we je enorm gaan mis-
sen. Je kon met iedereen collegi-

aal omgaan en loyaal samenwer-
ken, voor mij persoonlijk ben je in 
die ook wel een trouw maatje ge-
worden. Eind mei, de 28e heb jij 
ook nog een wat groter afscheid. 
Niet iedereen weet nog dat we je 
de daarna in ieder geval nog een 
paar keer gaan zien: met het na-
derend afscheid als wethouder 
heb je je muziekcarrière letter-
lijk een kwalitatieve muzikale im-
puls gegeven. Ik weet niet hoe-
veel optredens er inmiddels met 
je band staan geboekt in de ge-
meente, in ieder geval op zater-
dag 1 september tijdens de Ab-
couder feestweek”, aldus de bur-
gemeester. Hierna werden de 
nieuwe wethouders geïnstal-
leerd, de nieuwe raadsleden (die 
in plaats van de wethouders in de 
raad komen en twee commissie-
leden (zie bijgaande foto’s)

Auto’s in
elke prijs op 

voorraad,
vanaf € 750,-

Bel ons en u zult
zien dat wij de auto

die u zoekt
hebben staan.

Tel. 0294-233549

Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.7 T Progression Benzine sep. -09 134046 km € 11.500
Aston Martin V8 Vantage 4.3 V8 Benzine jun. -06 47654 km € 58.700
Audi TT 3.2 V6 quattro Pro Line Benzine feb. -07 43394 km € 17.850
BMW 5-serie Touring 530d BluePerformance High Executive Diesel jan. -11 114799 km € 26.800
Chevrolet Spark 1.0 16V LS Benzine mrt. -11 51940 km € 6.250
Citroen Jumper 33 2.2 HDI L3H2 Economy Diesel jan. -14 112447 km € 12.600
Daihatsu Sirion 2 1.3-16V Sport Benzine mrt. -09 111874 km € 5.450
Fiat Panda 0.9 TwinAir Lounge automaat Benzine mei -12 62515 km € 8.950
Jaguar XKR 5.0 V8 S/C Convertible Benzine jan. -09 89835 km € 49.800
Kia Sportage 2.0 Super Pack Benzine jan. -16 52667 km € 22.600
Mazda 2 1.5 Skyactiv-D Skylease GT Diesel jan. -16 39645 km € 17.250
Mercedes-Benz E-klasse Cabrio 200 CGI Elegance Benzine jan. -12 82113 km € 28.800
Mini Mini 1.6 Cooper Pepper Benzine dec. -07 118733 km € 6.940
Opel Tigra TwinTop 1.8-16V Cosmo Benzine jan. -05 159006 km € 3.950
Peugeot 107 1.0-12V Sublime Benzine mei -09 79882 km € 4.850
Peugeot Partner Tepee 1.6 VTi Outdoor Benzine okt. -11 78816 km € 11.900
Porsche 911 3.8 Carrera 4S Benzine jan. -06 139100 km € 39.950
Renault Clio Estate 0.9 TCe Night&Day Benzine dec. -15 23833 km € 13.500
SEAT Leon 1.6-16V Last Edition Benzine mei -06 72278 km € 5.750
Toyota Yaris 1.0-16V VVT-i YORIN Benzine mrt. -03 106211 km € 3.950
Volkswagen Up! 1.0 groove up! BlueMotion Benzine sep. -14 28350 km € 10.850
Volvo XC60 2.0 T5 FWD R-Design Benzine jul. -14 118376 km € 33.900
 
  

AUTOBEDRIJF

Altijd 120 TOP-occasions op voorraad 
Kijk snel op vossestein.nl
TER AASEWEG 8
NIEUWER TER AA  
TEL (0294) 23 35 49 

Mijdrecht
Vinkeveen

Wilnis
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Racetalent Sem van Til op podium bij 
EK karting in Genk podium
Wilnis - Dat noem je nog eens 
debuteren op het Europees kam-
pioenschap karten: Sem van Til 
werd zondag tweede in het dag-
klassement bij de Rotax Max Juni-
oren en won bovendien één van 
de twee finales. De pas twaalf-
jarige rijder uit Wilnis blikte dan 
ook met plezier terug op zijn 
topweekeinde op het circuit van 
Genk. Toegegeven, Sem had niet 
verwacht zo hoog te eindigen tij-
dens zijn eerste deelname aan de 
Rotax Max Challenge Euro Trop-
hy. Want: “Dit is nog een beetje 
een leerjaar”, zei hij na afloop van 
de races op de beroemde Belgi-
sche baan.
“Ik heb dit weekend dan ook heel 
veel geleerd. Vooral voor wat be-
treft het rijden op een half nat-
te, half droge baan en hoe je dan 
je racelijn moet aanpassen. Maar 
voor mijn eerste Europese race 
ben ik tevreden. De tweede is 
de eerste verliezer, en ik wil altijd 
winnen, maar dit resultaat is toch 
wel mooi.” 

Trainingen
De trainingen op donderdag en 
vrijdag waren al een eerste aan-
wijzing dat het met zijn snelheid 
wel goed zat. “Tijdens de eerste 
sessie hadden we nog niet het 
juiste tempo, maar in de tweede 
training was ik meteen een halve 
seconde sneller.
Ik zat er goed bij.” Desondanks 
verliep de kwalificatie niet zo-
als op basis van de trainingstij-
den mocht worden verwacht. 
“Het ging niet heel goed. Dat 
kwam door mezelf”, zei Sem eer-
lijk. “Ik was niet genoeg gecon-
centreerd.”
Als gevolg daarvan moest hij ge-
noegen nemen met de 23ste tijd. 
Hij liet zich er niet door ontmoe-
digen. Voor de heats, die volg-
den na de kwalificatie, had Sem 
zich flink ‘gereset’. Hij werkte zich 
flink op naar voren en uiteindelijk 
werd hij tiende, een keurige uit-
gangspositie voor de eerste fina-
le. “Het ging goed. Ik lag op een 
gegeven moment achtste, maar 

Foto’s Bas Kaligis

ik werd in de laatste twee ron-
den ingehaald en verloor twee 
plekken en eindigde op de tien-
de plaats.”

Wolkbreuk
Vanwege een wolkbreuk werd de 
start van de tweede finale uitge-
steld om iedereen de tijd te ge-
ven het chassis aan te passen en 
regenbanden te monteren. Toen 
de race eenmaal was begonnen, 
werd die verreden op een half 
natte, half droge baan. “Bij de 
start haalde ik twee rijders in en 
daarna heb ik er nog een paar in-
gehaald. Na zeven à acht ronden 
werd het droger, ontstond er een 
droog spoor op de baan. Dat pak-
te goed uit; ik reed steeds verder 
naar voren.”

Penalty’s
“Dankzij penalty’s en een diskwa-
lificatie van een rijder schoof ik 
een paar plekken op naar voren 
en werd ik eerste. Je moet soms 
wat geluk hebben. Met de op-
getelde punten eindigde ik als 
tweede in het eindklassement en 
kon ik als tweede naar het podi-
um.
Daar ben ik ben ik wel blij mee. 
Het was mijn eerste race in het 
Europees kampioenschap en ik 
pak meteen P2. Ik kreeg een he-
le mooie beker, anders dan bij an-
dere kampioenschappen.” Dat hij 
dit seizoen sterk is, liet hij al zien 
tijdens de Winter Cup-races van 
NK-organisator Chrono. Daarin 
werd hij derde in het totaalklas-
sement. Dat belooft wat voor de 
rest van het seizoen. Dat heeft hij 
overigens mede te danken aan de 
uitstekende begeleiding van zijn 
team IRB Racing en de Intrepid-
kart waarop hij dit jaar uitkomt.

Constant
Sem: “Intrepid bevalt me goed 
in warm weer en half nat weer. 
Hij blijft constant, heeft een goe-
de wegligging, beter dan een 
OTK, vind ik. Maar ik heb in Ri-
chard Blom ook een heel goe-
de monteur. Hij heeft heel veel 
verstand van karten en afstellin-
gen. Ook begeleidt hij me heel 
goed.” Ook zijn vader die in is er 
blij mee, zeker na het klinkende 
resultaat van afgelopen week-
einde. “Ik krijg van hem een Play-
Station. Hij is veel in het buiten-
land. Op leuke momenten als dit 
mis ik hem wel.” Sem heeft een 
druk programma. Behalve het EK 
rijdt hij ook het Nederlands kam-
pioenschap en wil hij nog een 
wedstrijd in de BNL of de BMC rij-
den. Met zo’n mooi resultaat als in 
Genk afgelopen weekeinde staat 
Sem te popelen om weer een 
mooi resultaat te boeken. “Laat 
de volgende race maar komen! 
Ook wil ik graag Richard Blom, In-
trepid en mijn sponsors bedan-
ken en natuurlijk mijn vader en 
moeder, mijn zus Jacky en mijn 
hond Shabby.” Sem van Til wordt 
zijn raceactiviteiten ondersteund 
door Liquid Rubber, IBR Racing en 
Intrepid.

Initiatief ”Kies je Sport” 
bij ZDRV
De Ronde Venen - Kies je Sport 
is een sportstimuleringspro-
ject dat wordt aangeboden door 
de gemeente De Ronde Venen 
en wordt uitgevoerd door team 
Sportservice De Ronde Venen. Af-
gelopen jaren is dit project uit-
gegroeid tot een groot succes. Er 
worden meer dan 40 sport ken-
nismakings- cursussen bij ver-
schillende sportaanbieders aan-
geboden. Zo maken kinderen 
(groep 3 tot 8) dus niet alleen 
kennis met de sport, maar ook 
met de sportaanbieder zelf. Als 
dit bevalt, kunnen ze lid worden. 

Prima initiatief
In dit kader meldden ongeveer 6 
weken geleden Mathieu Antonis, 
Tess Hogenboom en Jada Brou-
wer zich bij de Zwemvereniging 
de Ronde Venen(ZDRV) om ken-
nis te maken met reddingszwem-
men. Op de woensdagavonden 
wordt, in het Veenweidebad, hier 
o.a. reddingszwemles gegeven. 

Zij hebben proefgedraaid met de 
actie “Kies je Sport”. Het trio heeft 
onder meer geleerd hoe je op ver-
schillende manieren iemand uit 
het water kan redden en hoe je 
jezelf kan redden als je in het wa-
ter bent gevallen. Zij kregen red-
dingszwemles van onze enthou-
siaste zweminstructrice Vera Aus-
tin. Aan het eind van deze zwem-
les kregen de kinderen een ZDRV 
Kies je Sport certificaat Reddings-
zwemmen . Mocht je denken van 
ik zou ook graag eens willen mee-
doen dan ben je van harte wel-
kom om een keer mee te zwem-
men. En te ervaren hoe het voelt 
om de verschillende disciplines 
in het reddingszwemmen on-
der de knie te krijgen. Sowieso 
ontbreekt het niet aan spanning 
maar staat veiligheid voorop. 
Voor meer info kijk op de websi-
te zdrv.nl of als je meer wilt we-
ten stuur een berichtje naar info@
zdrv.nl. Er wordt dan snel contact 
met je opgenomen.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 11 mei 2018 om fraaie 
prijzen in Café de Merel, Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen, Er 
worden vier ronden van zestien 
giffies gespeeld en dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld en 
is de winnaar of winnares is be-
kend, aanvang 20.00 uur, aanwe-
zig zijn voor de inschrijving 19.45 
uur. Ook zal er een tombola ge-
houden worden met schitteren-
de prijzen. Tel. van Café de Me-
rel is 0297-263562, e-mail  thcw@
xs4all.nl. Hier volgen de datums 

voor de prijsklaverjasavonden 
voor 2018: 11 en 25 mei, 8 en 22 
juni en 6 juli. Alle datums onder 
voorbehoud. 

De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. Gerry Ruimschoot  7241 pnt
2. Martien de Kuijer 7135 pnt
3. Frans v.d.Wijngaard 6765  pnt
4. A.v.Scheppingen 6760  pnt
5. Egbert Verkerk 6759  pnt
En de poedelprijs was deze avond 
voor Carla van Nieuwkerk met 
5073 punten.

Zondag Open Dag bij
TTC de Merel
De Ronde Venen - Zondag 6 mei 
houdt Toer en Trim Club de Merel 
weer een open dag! Heeft u een 
racefiets en wilt u meer gaan fiet-
sen, misschien wel in groepsver-
band? Kom dan naar onze open 
dag. Iedereen is welkom: jong en 
oud, mannen en vrouwen, hard-
rijders en recreatieve fietsers. 
Voor iedereen is er een geschik-
te groep om mee te fietsen. Hebt 
u nog geen helm? TTC de Me-
rel heeft helmen beschikbaar om 
te lenen. Bezoekers van de open 
dag krijgen informatie van erva-
ren toerfietsers over de vereni-
ging. Ze krijgen tips over het race-
fietsen en het fietsen in groeps-
verband. Daarnaast geeft de ver-
eniging de mogelijkheid vrij-
blijvend mee te fietsen met een 
groep ervaren toerfietsers. De 
open dag op zondag 6 mei begint 

om 8.30 uur en de locatie is Eet-
café de Schans, Uitweg 1 in Vin-
keveen. U wordt ontvangen met 
een kopje koffie, waarna er rond 
9.00 uur 3 groepen vertrekken. 
Ook na afloop van de rit krijgt u 
iets te drinken aangeboden. Om 
9.00 uur starten er verschillen-
de groepen fietsers. Groep 1 rijdt 
een afstand van 60 km met een 
snelheid van ongeveer 30 km/
uur, groep 2 rijdt 50 km en zal on-
geveer 27 km/uur aanhouden. 
Groep 3 rijdt 50 km met een snel-
heid rond 25 km/uur. Elke don-
derdag- en zondagochtend is er 
bij TTC de Merel een fietstocht in 
groepsverband. In de zomertijd-
periode wordt ook op de woens-
dagavond in groepsverband ge-
fietst. Kijk voor meer informa-
tie over de fietsvereniging op de 
website: www.ttcdemerel.nl

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Na de afsluiting van de 
wintercompetitie de week er-
voor was dinsdagmiddag 24 april 
echt de laatste speelmiddag van 
Bridgeclub Hartenvrouw in het 
seizoen 2017-2018. Tijd voor de 
slotdrive met 14 paren in de A-lijn 
en 15 paren in de B-lijn, dus daar 
helaas een stilzittafel. Traditioneel 
had de feestcommissie een aan-
tal extra’s op het menu staan. Op-
gemaakte koekjes bij het aange-
boden drankje in de tweede ron-
de en na afloop een al dan niet al-
coholische versnapering met bit-
terballen. Lekker! Om tijd te cre-
eren voor de nazit speelden we 
niet de gebruikelijk zes, maar 
slecht vijf rondes. Al ging het ner-
gens om, toch deed iedereen zijn 
best om uit ieder spel te halen 
wat erin zat   zowel bij het bieden 
als bij het (tegen)spelen. Dat ging 
het ene paar beter af dan het an-
dere, waarbij de factor geluk toch 

ook altijd een rol speelt. In de A-
lijn resulteerde een en ander in 
een overwinning voor Gerda & 
Jetty met 61,3%, op twee Guus & 
Renske met 59,7% en op drie Ank 
& Sonja met 57%. In de B-lijn trok-
ken Ploon & Marja aan het lang-
ste eind met 63,5% gevolgd door 
Trudy & Ciska met 60,8% en Fien 
& Greet met 59%. Tot 4 septem-
ber zullen we het wat de club be-
treft hiermee moeten doen. Dat 
betekent natuurlijk niet dat er 
gedurende de zomer zal worden 
stilgezeten. In menig huiskamer 
en tuin gaan Hartenvrouwen on-
derling door met het spelen  van 
hun favoriete spel.

Aspirant leden van beiderlei (!) 
kunne zijn in september op dins-
dagmiddag weer van harte wel-
kom bij Colijn op de Industrieweg 
in Uithoorn. Aanmelden kan via  
hartenvrouw2015@gmail.com

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandag 30 april werd 
met 28  paren de  3”ronde  van de  
6”zitting van de paren competitie 
van vereniging Uithoorn (B.V.U) 
gespeeld in de barzaal van sport-
hal de Scheg In deze ronde ging 
in de A-lijn de 1e plaats naar Hans 
Wagenvoort & Nico v/d Meer met 
62,29%  op de 2e plaats eindigde 
Greet & Henk stolwijk met 59,31% 
en op de 3e plaats Ans Bregge-
man & Lia Guijt met 59,03% in het 
algemeen klassement staan Ans 
& Lia fier aan kop. In de B-lijn ging 
de 1e plaats naar Cees Harte & 
Jos v Leeuwen met 52,85% die op 
koers liggen voor terug keer naar 
de A-lijn  op de 2e plaats eindig-
de Fons Roelofsma & Ton Ter Lin-
den met 59,03% op de 3e plaats  
Tonny Godeftoy & Harry Rubens 

met 56,60% die hun inzinking te 
boven zijn. In het algemeen klas-
sement in de B-lijn staan Cees en 
Jos  aan kop. Het is de BVU er veel 
aan gelegen om zoveel mogelijk 
instroom te krijgen van nieuwe 
bridgers. Zo geven we regelma-
tig bridgelessen. Bent u een be-
ginnend bridgepaar (of thuisbrid-
gers) dat ook het verenigingsle-
ven wil leren kennen, dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om ge-
heel vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen op de maandag-
avond en de sfeer te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met Hans Wagen-
voort tel. 06-53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Parencompetitie Sans Rancune
Regio - Een aantal lastige spellen 
levert nieuwe helden op. Met stip 
op één: een 3 SA, waarbij de lei-
der drie keer van slag moet om 
zijn lengteslagen klaveren te be-
nutten.  Met volharding tegen-
spelen wordt hier beloond:  Cor-
rie en Jos komt de eer toe het 
contract als enige down gespeeld 
te hebben. Daardoor geïnspi-
reerd speelden ze de hele tafel 
erg sterk. Net geen winnaar, maar 
een tweede plaats met 63,75% is 
ook een fantastisch resultaat.  De 
winnaars Riki en Theo met 66,67% 
hebben ook juist op de dezelf-
de spellen goed gescoord. De fa-
vorieten van andere keren kwa-
men er niet aan te pas.In de B-lijn 

veel spellen waar slechts in één 
lijn gespeeld is. Erg overzichtelijk. 
De verschillen zijn er niet minder 
om. Eerste wordt hier afgetekend 
het paar Fred en Lia met 62,50%, 
op afstand gevolgd door Tom en 
Nel, en Herman en Theo op de ge-
deelde tweede plaats. Dan hebt U 
van vorige week nog te goed de 
totaaluitslag van de derde paren-
competitie.
In de A-lijn 1. Jan en Marcel 2. 
Greet en Lijnie 3. Ad en Gerard. 
Degradatie voor Mayke en Cor-
rie, Berend en Riet, en Herman en 
Theo. In de B-lijn 1. Riet en Thijs, 2. 
To en Wim, 3. Tini en Bernadette, 
die daarmee allen promoveren. 
Gefeliciteerd. 

Rob ten Den clubkampioen
De Hoef - Rob ten Den is dit jaar 
de clubkampioen geworden van 
het jaarlijkse clubkampioen-
schap, wat op het afsluitende 
eindfeest altijd gehouden wordt. 
Het was alweer het elfde jaar dat 
dit plaats vond. De tegenstan-
der van Rob was Johan Loman 
die ook vorig jaar al in de finale 
stond. Rob had een moyenne van 
38 en Johan een moyenne 65 te 
maken. Om kwart over vier werd 
het startschot gegeven van de fi-
nale. Het werd een spannende en 
enerverende strijd die de beide 
finalisten aan een 100 tal koppig 
publiek tentoon spreidde. De bei-
de finalisten gaven elkaar weinig 
ruimte, maar na 25 beurten werd 
de strijd door Rob nipt gewon-
nen, met een stand van 38 tegen 
61. Ook in het afgelopen seizoen 
heeft onze vereniging  zich laten 
zien in de verschillende competi-
ties. Springbok 1 is 3e geworden 
in eerste divisie van Biljartfedera-
tie De Ronde Venen. Springbok 2 
is 2e geworden in tweede divisie 

van Biljartfederatie De Ronde Ve-
nen. Lutis ventilatietechniek de 
Springbok heeft zich dit jaar ge-
handhaafd is de eerste divisie. In 
de competitie 3 banden Veen en 
Rijnstreken zijn het team van  He-
ro Janzing, Jos Lugtigheid, Gijs 
Rijneveld, Henk Doornekamp en 
Nico van Soeren  1e geworden 
en mogen volgende week uitko-
men in de gewestelijke kampi-
oenschappen in Rotterdam. In de 
persoonlijke kampioenschappen 
waren het dit jaar: Willem Holla 
in het bandstoten 2e gewestelijk;  
Ray Kramer in het 3 banden C; 
Paul Huzemeier in het 3 banden 
B; Paul Huzemeier in het libre 1* 
en 2*, en Ger Ruimschoot in het 
libre 3*. Wij wensen iedereen een 
fijne vakantie toe en zien elkaar 
weer in het volgend seizoen. 
Verder bedanken wij als onze 
sponsoren; Eijk&Veld, de Biljart-
makers, Lutis Ventilatietechniek, 
De Rooi Zand en Grind, en Dutch 
Handshake Recycling  voor hun 
steun weer dit jaar.
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HVM M6E2 op stoom
Mijdrecht- Dit seizoen spelen Su-
ze, Nema, Annefleur, Chloë, Me-
rel, Roos, Iris, Eva en Julienne sa-
men in M6E2 van HVM. Een heel 
gezellig team.
De meiden trainen twee keer in 
de week en op zaterdag spelen 
zij een wedstrijd. Elke wedstrijd 

staan er twee topcoaches langs 
de lijn: Max en Gijs. Afgelopen za-
terdag wonnen de meiden voor 
de vierde keer op rij. Er werd goed 
samen gespeeld en daardoor kon 
er vier keer worden gescoord. 
Zaterdag speelt M6E2 weer een 
wedstrijd thuis.

De Vinken moet hard werken
Vinkeveen - Tegen het onderaan 
verkerende Dubbel Zes had het 
thuisspelende Vinken het afgelo-
pen zaterdag knap moeilijk. Uit-
eindelijk bleven de punten nog 
net in Vinkeveen.
Op een straatlengte afstand van 
de onbedreigde koploper At-
lantis gaat het in de poule van 
De Vinken vooral om de tweede 
plaats. De Vinkeveners hebben 
hier goede kansen voor, maar zij 
moeten dan wel hun wedstrijden 
blijven winnen. Afgelopen za-
terdag kwam Dubbel Zes op be-
zoek. Dat strijdt zelf tegen degra-
datie en is dus eveneens fel be-
lust op de winst.
Rutger Woud en Annick Stok-
hof zetten in de eerste minuten 
de toon: 2-0, maar de heren van 
Dubbel Zes waren geenszins van 
plan om de huid makkelijk te ver-
kopen. Zes trefzekere afstands-
schoten hielden de Hagenaars 
keurig in de race. Sterker nog, na 
de 3-1 van Lieke Melchers namen 

de bezoekers het initiatief over en 
kwamen telkens op voorsprong: 
Kelvin Hoogeboom, Annick en 
Jerom Stokhof wisten de balans 
in de eerste helft in evenwicht te 
houden: 6-6 ruststand.
Dubbel Zes evenwel bleef na rust 
met het herenviertal stevig sco-
ren: 6-8, 8-10 en 10-11 waren de 
tussenstanden. Kelvin (2x), An-
nick en Dorien hielden de thuis-
ploeg in de race. Het Vinkenda-
meskwartet leek de doorslag te 
geven: Fenne Claassen maakte 
11-11, Dorien Verbruggen 12-11 
en aanvoerster Annick Stokhof 
13-12. Toch nam Dubbel Zes het 
stokje weer over en zo kwam de 
stand op 13-14. Uiteindelijk zou-
den in de slotfase de doelpunten 
van Dorien Verbruggen en Rut-
ger Woud de weegschaal in Vin-
ken’s voordeel doen doorslaan. 
Toch nog de volle winst en daar-
door voorlopig prima zicht op de 
op promotie rechtgevende twee-
de plek.

Op de foto: V.l.n.r. staand: Dirk van der Vliet trainer-coach, Annick Stok-
hof, Dorien Verbruggen, Fenne Claassen en Lieke Melchers. V.l.n.r. ge-
hurkt: Jerom Stokhof, Rutger Woud, Kelvin Hoogeboom en Gideon Leef-
lang. Foto: Jaco Kroon©.

Meiden Juliana groep 3 en 
4 top bij schoolvoetbal
De Ronde Venen - Met een trai-
ning van coach Paul in de benen 
gingen de meiden vol zin naar 

het schoolvoetbal bij CSW. Het 
was prachtig weer en er was heel 
veel publiek. Vol enthousiasme 

gingen ze aan de bak. De eerste 
wedstrijd was tegen de Schakel, 
stoere meiden uit Vinkeveen. Na 
een wat onwennig begin scha-
kelden de meiden een tandje bij. 
Elin was niet meer te houden en 
scoorde maar liefst drie doelpun-
ten en wonnen ze met 3-0. Na een 
verdiende pauze was de tweede 

wedstrijd tegen Hofland, een he-
le sterke ploeg. De meiden wa-
ren heel fanatiek en deden er al-
les aan maar deze tegenstan-
der was heel goed. Maar keep-
ster Sara Matze keepte een top-
wedstrijd en zorgde met een heel 
aantal haast onmogelijke reddin-
gen er voor dat er slechts verloren 
werd met 1-0. Wat een topper on-
ze keepster. Na een lange pauze 
met een lekker ijsje was de laatste 
wedstrijd tegen Willispoort. De 
meiden gingen nog eenmaal vol 
aan de bak en verdedigde enorm 
goed met Xaviera toch wel als uit-
blinkster in deze wedstrijd. Door 
een echte counter kwamen de 
meiden nog voor met 1-0 maar 
daarna was de koek een beetje 
op. Willispoort speelde de wed-
strijd goed uit en won met 1-3. Zo 
eindigde de meiden als derde in 
de poule. Heel goed gedaan! Xa-
viera, Willemijn, Maren, Sophie, 
Madelief, Yinthe, Sarah, Maud, 
Rieke, Elin en Hanna.

Hertha O13-1 pakt winst tegen AFC
Vinkeveen - Zaterdag 14 april 
stond er voor de O13-1 jongens 
van Hertha een thuiswedstrijd op 
het programma. De tegenstander 
was het bekende AFC uit Amster-
dam. De eerste wedstrijd werd 
met 2-2 gelijk gespeeld. Vandaag 
stonden beide ploegen weer te-
genover elkaar in Vinkeveen. De 
gasten uit Amsterdam bivakke-
ren rond de vierde plaats, een pit-
tige tegenstander dus aangezien 
Hertha op de achtste plaats staat. 
Vandaag werden ook de nieuwe 
bidons gepresenteerd door het 
team. Zoals bekend heeft Hert-
ha’s O13-1 speler Sander van Sen-
ten diabetes type 1, een auto im-
muun ziekte. De bidons van stich-
ting Don zijn beschikbaar ge-
steld/gesponsord door Kinder-
modehuis.nl/Suite16/Suite baby 
& kids uit Mijdrecht. Annemieke 
van Eenennaam, daarvoor onze 
grote dank. Stichting Don is een 
stichting die onderzoeken naar 
diabetes financiert. Van elke ver-
kochte bidon gaat een percenta-
ge naar onderzoekskosten.

Afwezigen
Zonder de afwezige spelers Jay 
Siebenheller en Lars van den 
Berg maar met invaller Kick de Pij-
per, die direct na zijn eigen wed-

strijd aansloot. Het team van coa-
ches Kevin Overzee en Duncan 
van Senten startte met veel inzet. 
Aanvoerder vandaag was Amine 
el Makrini die het harde werken 
van de afgelopen weken zag be-
loond met de aanvoerdersband.
De jonge Herthanen wilde het 
talrijke thuispubliek niet teleur-
stellen en lieten bij vlagen mooie 
combinaties zien. Ook AFC liet 
zich gelden en was af en toe ge-
vaarlijk voor het doel van Rens 
van der Moolen die zijn ploeg 
knap op de been hield. Rens zijn 
superieure kwaliteiten zijn, he-
laas voor Hertha, niet onopge-
merkt gebleven. Rens zijn kwali-
teiten zijn volgend seizoen te be-
wonderen waar hij voor Abcoude 
3e divisie gaat spelen.  

Maar zoals gezegd lieten de jon-
ge Herthanen zich ook gelden. 
Een paar keer waren aanvallers, 
Amine el Makrini, spits Alfie Ir-
ving en rechtsbuiten “Don” Da-
roen Mauloed ook gevaarlijk voor 
het AFC doel. Verdedigend stond 
het als een huis bij Hertha, de vas-
te achterhoede bestaande uit, Ty-
go Woudstra, Sander van Senten, 
Tijn Eekhoudt en Luc van Dam 
maakte vele AFC aanvallen on-
schadelijk. Het middenvelder, 

waar Daan van Rossum uitblonk, 
was goed aanspeelbaar.

Aan elkaar gewaagd
De uitstekend fluitende scheids-
rechter Luca Irving hield het kort 
en floot na 30 minuten voor de 
rust. In de rust prees coach Kevin 
zijn mannen voor hun inzet en 
werklust. Verder gaf hij aan dat de 
ploegen erg aan elkaar gewaagd 
waren en de wedstrijd met één of 
twee momenten kan worden be-
slist. In de tweede helft was het-
zelfde spelbeeld te zien. Beide 
ploegen waren fel en ging vol op 
de aanval. In de 19de minuut was 
het AFC dat een aanval opzet-
te en uiteindelijk via de spits op 
het Hertha doel schoot. Rens pak-
te het schot en hervatte het spel 
door de bal bij Sander te bezor-
gen. Sander speelde Luc in, Luc 
wist Jaydi Smit te vinden en toen 
ontstond er een duel tussen Jaydi 
en een AFC aanvaller. Jaydi won 
zijn duel en met zijn verwoesten-
de linkerbeen stuurde hij Kick de 
Pijper, die inmiddels was ingeval-
len voor Daroen, met een streep 
van 40 meter de diepte in. Kick is 
op snelheid door niemand bij te 
benen en rondde oog in oog met 
de keeper zeer beheerst en on-
houdbaar af: 1-0!

Over de streep
Met nog 10 minuten te spelen 
zette de jonge Herthanen alles 
op alles om de overwinning over 
de streep te trekken. Zowel AFC 
als Hertha bleven op de aanval 
spelen, waarbij Hertha vertrouw-
de op hun sterke verdediging en 
wederom zeer betrouwbare sluit-
post. Een mooie aanval van Hert-
ha, waarbij de bal uiteindelijk 
bij aanvoerder Amine el Makrini 
belandde, werd helaas door de 
hardwerkende Amine net naast 
de voor hem linkerpaal gescho-
ten. Een paar minuten later was 
de wedstrijd ten einde en bleven 
de 3 punten in Vinkeveen.

Hertha JO11-1 wint 
lastige uitwedstrijd
Vinkeveen - De jongens van 
Hertha JO11-1 vervolgende za-
terdag de competitie met een 
zware uitwedstrijd tegen Zuid-
Oost United, een enerverende 
en spannende wedstrijd eindig-
de met een 2-3 overwinning voor 
de Vinkeveners. Uitblinker van de 
wedstrijd was Bram de Boer.
Na het gelijke spel vorige week, 

de grote overwinning de week er-
voor togen de mannen af naar de 
Bijlmer voor de uitwedstrijd te-
gen het op de 4e plaats staande 
ZuidOost United JO11-1. 
ZuidOost United stoof uit de 
startblokken en zette de Hertha 
ploeg meteen onder grote druk. 
Met name de snelle, grote en fy-
siek sterke rechtsbuiten zette de 

toon. Na 2 minuten kreeg hij de 
bal op het middenveld en zette 
aan voor een sprint, niemand kon 
hem volgen, waarna hij van dicht-
bij de bal kiezelhard in de krui-
sing schoot, 1-0.

Niet bij de les
De Herthanen waren niet hele-
maal bij de les en de tegenstan-
ders kregen kansjes op meer, 
maar keeper Mike hield zijn doel 
schoon. Aanvallend was het slor-
dig wat Hertha in de beginfa-
se liet zien. Na een minuut of 8-9 
kreeg Hertha meer grip op het 
spel en liet het bij vlagen zien 
echt goed te kunnen voetbal-
len. Kleine kansjes waren niet aan 
Bram, Kick en Raslen besteed.  Na 
21 minuten stond het toch in-
eens 2-0, uit een snelle aanval van 
Zuid Oost United.Dat Hertha be-
ter in de wedstrijd zat kwam met-
een daarna tot uiting. Men ging 
door met duels winnen en goed 
voetballen. Mats veroverde de bal 
op het middenveld, speelde zijn 
man uit en dribbelde door. Thi-
ago koos het juiste moment de 
diepte en Mats gaf een prachtige 
steekpass tussen twee verdedi-
gers door, waardoor Thiago oog 
in oog met de keeper kwam te 
staan. Hij rondde feilloos af, 2-1, 
wat ook de ruststand was.

Knokken
In de rust werden de tactische 
plannen nog even doorgeno-
men voor de 2e helft en werd af-
gesproken te blijven knokken 
voor een goed resultaat. De eer-
ste kans in de 2e helft was voor 
ZuidOost United maar de spits 
faalde vrij voor het doel. In de 27e 
minuut speelde Hertha de bal 
rond en via links kwam de bal op 
rechts, er dreigde balverlies maar 
Raslen zette goed door en ver-

overde via de kluts te bal, waarna 
hij ineens vrij voor het doel stond, 
zijn schot was de keeper te mach-
tig en Hertha stond naast Zuid-
Oost united, 2-2. De wedstrijd 
ontbrandde nu pas echt, resulte-
rend in een combinerend hertha 
was weinig gelukkig was in de af-
ronding. Zo ging een schot van 
Kick naast en kreeg Mats de bal 
na een prachtige aanval met zijn 
chocoladebeen net niet langs de 
keeper. ZuidOost United werd al-
leen sporadisch gevaarlijk door 
de lange bal te hanteren, maar 
kundig verdedigen door Bram, 
Sam en Loek was de oorzaak dat 
de tegenstander geen kansen op 
doelpunten kreeg.
 
Harder
De tegenstander werd fysieker 
en fysieker, wat resulteeerde in 
hard spel en dito overtredingen 
waar sommige VInkeveners aar-
dig last mee hadden. Het goede 
nieuws ondanks fysieke malheur 
was dat de boys bleven doorgaan 
en knokken voor beter resultaat.
Dat combinatie en goed voet-
bal uiteindelijk loont, kwam in 
de 47e minuut tot uiting, de bal 
kwam uit de opbouw via Mike 
naar Sam, die Mats in het mid-
den aanspeelde. Deze speelde 
de bal op de op rechts vrijstaan-
de Thiago, die kapte naar binnen 
en schoot van afstand de bal on-
houdbaar in de verre hoek, 2-3 
De laatste minuten probeerde ZO 
United met lange ballen en fysiek 
geweld nog wat aan de stand te 
doen, maar behoudens een kop-
bal uit een corner werd er geen 
gevaar gesticht. Na ruim 4 minu-
ten blessure tijd floot de scheids-
rechter af. Een overwinning op 
basis van teamgeest, vechtlust en 
vooral in de tweede helft ook erg 
goed voetbal.
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Finale bij schoolvoetbal 
voor DUET
Uithoorn - Ondanks de regen-
achtige weersomstandigheden 
tijdens de voorrondes tegen an-
dere basisscholen in Uithoorn op 
woensdag 21 en woensdag 28 
maart, hebben de jongens van 
groep 5, de jongens van groep 
7/8 en de meiden van groep 8 de 
fi nales bereikt. De jongens van 
groep 6 werden op het nipper-
tje tweede en gingen helaas niet 
door. Op vrijdag 6 april, de Fina-
ledag, was het in de avond ge-
lukkig droog en zonnig. Er was 
weer veel support. Opa’s, oma’s, 
ouders, broers, zussen, klasgeno-
ten en zelfs de “oude” spelers van 
groep  8 van vorig jaar moedig-
den aan. Ook waren juf Petra en 
meester Brendan met zijn hond 
erbij. Meester Fernand en ouders 
coachten en verzorgden de 3 
groepen. Na de spannends reeks 
van 3 wedstrijden per groep. 
Dus zes keer 15 minuten spelen, 
kwam de ontknoping op het po-
dium.

Jongens groep 5
de Kwikstaart 6 - het Duet 0-0
de Kwikstaart 5 - het Duet 0-5
het Duet - de Zon 2-4

Jongens groep 7/8
de Dolfi jn - het Duet 0-4
het Duet - de Kajuit 3-1
de Kwikstaart - het Duet 2-1

Meiden groep 8
het Duet - de Springschans 1-2
de Kajuit - het Duet 0-1
het Duet - de Kwikstaart 0-1

De laatste wedstrijd voor de jon-
gens van groep 7/8 was super-
spannend.
Ze moesten winnen of gelijk spe-
len tegen de Kwikstaart. Maar die 
hadden op 1 doelpunt na ... ge-
wonnen.

De meiden van groep 8 zijn 4de 
geworden!!
En de jongens van groep 5 en 7/8 
zijn allebei mooi 2de geworden!!

Legmeervogels ontmoet KDO
Uithoorn - Donderdag 3 mei om 
20.00 uur speelt Legmeervogels 
zo.1 een vriendschappelijke wed-
strijd tegen buurman KDO zo.1. 
Het is niet de eerste keer dat bei-
de elftallen het tegen elkaar op-
nemen dit seizoen. Legmeervo-
gels waren samen met KDO in-
gedeeld in een poule voor het 
bekergebeuren. In De Kwakel 
ging Legmeervogels fl ink onder-
uit. Het werd een 4-2 zegge voor 
KDO. 
Zowel KDO als Legmeervogels 
doet het goed in de competitie. 
KDO speelt ook volgend seizoen 
in de 2e klasse en Legmeervogels 
is nog in de strijd om een plaats-
je in de nacompetitie. Beide elf-
tallen moeten nog een 3-tal wed-
strijden spelen in de competitie. 
Zo speel KDO op 13 mei thuis te-
gen RKDEO, de nummer 3in de 2e 
klasse. Op zondag 20 mei thuis 
tegen HVV dat nog strijd om de 
nacompetitie te ontlopen en de 
laatste competitiewedstrijd voor 
KDO is uit tegen VUC wat voor 
VUC wel eens een kampioens-
wedstrijd kan zijn.

Titelkandidaat
Voor Legmeervogels staan er 
ook nog een 3-tal wedstrijden 
op het programma. Zondag 13 
mei speelt Legmeervogels uit in 
Amsterdam tegen titelkandidaat 
JOS/Watergraafsmeer en op 20 
mei uit tegen Assendelft, de hui-
dige drager van de rode lantaarn 
in de 1ste kl. . Legmeervogels ein-
digen de competitie thuis op zon-
dag 27 mei tegen het altijd zeer 
lastige Hoofddorp. Hoofddorp 

dat nu nog volop mee doet aan 
de strijd om de 3e periode. Alle 
competitiewedstrijden, die van 
KDO en van Legmeervogels, be-
ginnen uit en thuis om 14.00 uur. 
Dan zijn er in de 1ste klasse A een 
2-tal inhaal duels gespeeld RKVV 
Velsen tegen Zeebrurgia. Dit duel 
is na 90 minuten geëindigd in 0-0. 
AGB tegen JOS/Watergraafsmeer 
is na een ruststand van 0-0 ge-
eindigd in een 0-4 overwinning 
voor JOS/Watergraafsmeer. JOS/
Watergraafsmeer blijft door de-
ze overwinning uitzicht houden 
op het kampioenschap. Volgende 
week de topper in de 1ste klasse 
JOS/Watergraafsmeer thuis tegen 
Fortuna Wormerveer.

Stand
De stand in de 1ste klasse, met 
alle inhaalwedstrijden meegere-
kend:
1. Fortuna W   22-49  
2. DEM   23-46  
3. JOS/W  22-43  
4. Legmeervogels  23-42  
5. AFC’34  23-40  
6. FC Uitgeest  23-38
7. Hoofddorp 23-32
8. LSVV  23-29
9. RKVV Velsen  22-25
10. Zeeburgia  23-24
11. AGB  22-20
12. Hillegom  23-20
13. HFC EDO  23-17 
14. Assendelft  23-13

1ste periode titel is voor JOS/wa-
tergraafsmeer. Wie de 2e perio-
de wint wordt volgende week be-
kend. Volgende week inhaal: AGB 
– Velsen en JOS/W – Fortuna W.

KDO JG1 laat kHFC zweten
De Kwakel - In verband met de 
naderende meivakantie speelde 
KDO JG1 een avondwedstrijd te-
gen kHFC in Haarlem. De kHFC 
speelt nog voor het kampioen-
schap en moest winnen om in de 
race te blijven. Voor KDO staan er 
geen belangen meer op het spel 
dus kon er vrijuit gevoetbald wor-
den. De spelers van de kHFC zijn 
fysiek iets sterker waardoor de 
druk toch veel op het doel van 
KDO kwam te liggen in de ope-
ningsfase. Met Tim op doel, een 
goede vervanger voor Daniël, 
bleef het lang 0-0.
Toch was het kHFC die als eerste 
een doelpunt kon maken. Even 
leek het erop of KDO overlopen 
zou worden maar de verdedi-
ging (Tom, Harm, Odette en Ma-
nisha) stonden als een blok voor 

keeper Tim. Uit de speldenprikjes 
die KDO uitvoerde kwamen ook 
leuke kansen. Schoten van Fe-
roz, Dylan en Masin bereikte niet 
het gewenste doel. Toch viel de 
gelijkmaker. Na een afgeweerde 
aanval omspeelde Thomas heel 
knap de keeper en zorgde voor 
de 1-1. In de tweede helft werd 
KDO steeds meer teruggedron-
gen en door een klein foutje in de 
verdediging kwam kHFC weer op 
voorsprong. Met heel veel inzet 
ging KDO weer in de aanval en 
de coaches van de tegenstanders 
stonden met dicht geknepen bil-
len langs de zijlijn. kHFC zou toch 
niet kampioensrace verliezen te-
gen KDO? De door KDO getoon-
de lef en inzet werd niet beloond. 
De uitslag bleef:  kHFC JG1-KDO 
JG1 2-1.

Hoofdrol voor echtparen 
bij BVK
De Kwakel - In de A-lijn werd 
bridgepaar Margo Zuidema-
Francis Terra afgetekend 1e met 
65,52%, met afstand de hoogste 
score van de avond.
In de C lijn werden Hans Elias en 
Ben Terra 1e met 60,76%. Traditie-
getrouw klom Hans op zijn stoel 
bij het bekend maken van dat 
fraaie resultaat, want hij wist zich 
weer verzekerd van een plaats 
in dit schrijfseltje. Dat Francis en 
Ben in het dagelijks bestaan als 
echtpaar door het leven gaan 
laat zich raden, maar dat het eer-
ste dat Margo ‘s morgens ziet als 
zij haar ogen open doet diezelf-
de Hans is (daar zal zij inmiddels 
waarschijnlijk niet meer zo heel 
erg van schrikken, alles went ten-
slotte) dat wist u mogelijk nog 
niet.

B-lijn
In de B-lijn was het een echt echt-
paar dat ook al heel wat jaartjes 
een bridgepaar vormt dat de 1e 
plaats opeiste met exact dezelfde 
score als Ben en Hans in de C lijn. 
Emmy en Gerard van Beek moch-
ten dit op hun naam schrijven. De 
nummers 1 zijn dus bekend, maar 
er waren meer paren die goed 
presteerden. Zo verrasten Ruud 
Doeswijk en Kees Overwater in 
de A-lijn met een 2e plaats met 
57,81% en hiermee gloort toch 

weer een sprankje hoop op hand-
having. Agnes de Kuijer en Ans 
Nieuwendijk werden met 54,17% 
keurig 3e. En dan Paula en An. 
Vorige week nog 1e, deze week 
100% contra.
Ook bij de BVK kan het verkeren 
dus. 2e in de B-lijn werden Rina 
van Vliet en Gerda Bosboom met 
59,38% en de 3e plaats werd hier 
behaald door Atie en Wan Over-
water met 58,82%. Susanne en 
Janny kwamen hier als laatsten 
over de denkbeeldige fi nish.

C-lijn
In de C-lijn baarden de gelukkig 
weer terug gekeerde Ria en Hans 
Broers opzien met de 2 plaats met 
59,03% en completeerden Ria 
Wezenberg  en Hettie Kesting de 
top 3 met 55,9%.
Die plek moesten zij wel delen 
met Ton Scholte en Wim Maar-
schalk. Ik heb inmiddels afgeleerd 
na de voorlaatste speelavond na-
men te noemen van ‘zekere’ pro-
motie- en degradatiekandidaten. 
In de A-lijn zijn er maar 4 paren 
van de 16 waarvoor niets meer 
op het spel staat en in de B-lijn 5.
Die kunnen dus niet meer promo-
veren of degraderen.
In de C-lijn zou de huidige num-
mer 10 in theorie nog de 3e pro-
motieplaats kunnen halen. We 
gaan het zien.

1e Koningsspelen Zorgboerderij 
Inner-Art groot succes!
Uithoorn - Op donderdag 26 
april was er op de zorgboerde-
rij voor het eerst de Koningsspe-
len. Er waren 8 verschillende on-
derdelen, zoals sjoelen, blikgooi-
en, ringwerpen en koekhappen. 
Daarnaast kon er nog geraden 
worden hoeveel spekjes er in de 
pot zaten.
Na het rouleren van alle spellen, 

was er de prijsuitreiking onder 
het genot van een lekker hapje 
en drankje!
Er was een prijs voor de degenen 
met de meeste punten, het spor-
tiefste/meest enthousiaste team 
en een prijs voor degene die het 
aantal spekjes goed geraden had. 
Wat hebben ze een gezellige 
middag gehad!

Het gaat om tienden van 
procenten bij De Legmeer
Uithoorn - In de A-lijn legt men 
het vuur wel heel nadrukkelijk 
na aan de schenen. De plaatsen 
één, twee en drie eindigden bin-
nen de 0,6 procent van elkaar. Na-
dat de kruitdampen waren opge-
trokken werden Cora de Vroom & 
André van Herel als eerste zicht-
baar met 58,93%, gevolgd door 
Joop van Delft & Frans Kaandorp 
met 58,63 en Mieke van den Ak-
ker & Lijnie Timmer met 58,33%! 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
deden eindelijk weer eens mee 
om de knikkers en werden vier-
de met 55,95% en de vijfde plek 
werd, weer  geheel in de stijl van 
deze avond, gedeeld door Son-
ja & Hans Selman en Jan Egbers 
& Ben Remmers met voor beide 
paren 51,49%. Dat kan nog leuk 
worden in deze lijn! In de B- lijn 
daar en tegen was er een dui-
delijk  dominant paar. Renske & 
Kees Visser legden de tegenstan-
ders  het zwijgen op met een sco-
re van 61,81%. 

Zweitje
Op twee fi nishten Gerda van 
Liemt & Els van Wijk met 56,60%, 
die lijken het zweitje weer goed 
te pakken te hebben. Froukje 

Kraaij & Rini Tromp doen het toch 
ook wel verrassend goed door 
met 55,42% derde te worden. 
Tonny & Otto Steegtra kwamen 
als vierde met 54,51% door en 
de laatste ereplaats was voor Co-
ra de Vor & Bep de Jong met een 
score van 50,69%. In de C- lijn zet-
ten Marjan & Jan Wille even iets 
recht door nu het beste resultaat 
van allen te behalen met 67,56%. 
Ook Tom de Jonge & Herman Ver-
municht vijzelden het vertrou-
wen op als tweede met een per-
centage van 63,69, waarmee ze 
Marijke & Ger van Praag, die op 
63,39% uitkwamen, dus net voor 
bleven. Riet & Wim Beijer hielden 
de gang naar hoger op er in door 
nu met 61.01% vierde te worden 
en Irene Hassink & Henriëtte Om-
tzigt sloten hier de top af met 
54,46% als vijfde. Volgende keer 
weer nieuwe kansen en  wilt U 
daar in de toekomst ook van kun-
nen profi teren, kom dan kaarten 
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail 
gerdaschavemaker@live.nl, tele-
foon 06-83371540.

Klaverjasnomaden
Uithoorn -  Donderdag 26 april 
vond de 31e speelavond van 
dit seizoen in de Schutse plaats 
waaraan door 42 enthousiaste 
liefhebbers werd deelgenomen.
Deze keer was het Johan Zelden-
thuis die er met de hoofdprijs van 
door ging. Zijn totaalscore be-
droeg maar liefst 7579 punten. 
Het zilver ging deze avond naar 
Gonny de Kuiper. Haar totaal be-
droeg 7383 punten terwijl Joke 
Veenhof  goed was voor brons 
met 7312 punten. Al met al werd 
er deze avond behoorlijk hoog 
gekaart. Zoals elke kaartavond 
het geval is zijn er winnaars maar 
ook iemand die als laatste ein-
digt. Dit keer zat het Jo Smit  niet 
erg mee. Zij wist in totaal slechts 
4856 punten bij elkaar te sprok-
kelen en kwam  hierdoor in aan-
merking voor de poedelprijs. Om 
dit leed toch enigszins te ver-
zachten mag zij de eerstvolgen-

de kaartavond  een heerlijk  fl esje 
wijn in ontvangst nemen. 
De marsenprijzen, bestaande 
uit door DUO plant  verzorgde 
prachtige boeketten bloemen, 
waren deze avond voor Mia Ken-
ter, Hans Heere, Betty Verhaegh 
en Gonny de Kuiper terwijl de ca-
deaubonnen, eveneens te beste-
den bij DUO plant, in deze cate-
gorie gewonnen  werden door  
Gerrit Vink, Egbert Verkerk, Her-
man de Jong en wederom Gon-
ny de Kuiper. De  marsenprijzen 
bestaande uit een fl es wijn gin-
gen deze keer naar Corrie Smit, 
Richard van den Bergh, Gijs Brozi-
us en Gerrie Ruimschot. Alle win-
naars van harte profi ciat.  
De eerstvolgende kaartavond 
vindt weer  plaats op donderdag  
4 mei  in de Schutse, Merodelaan 
1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur. 
Ook dan is iedereen uiteraard 
weer van harte welkom.






