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Hans IJs 
staat er weer

Amstelhoek – Net zo’n beet-
je op de grens De Ronde Ve-
nen-Uithoorn, in de Am-
stelhoek, staat sinds vori-
ge week Hans IJs weer op 
zijn bekende verkoop punt 
in de Amstelhoek. Vanuit 
Mijdrecht gezien Links voor 
de brug en vanuit Uithoorn 
gezien rechts over de brug.
Hans staat er de komende 
maanden weer van dinsdag 
tot en met zondag van 14.00 
uur tot ??? ( dat hangt van 
het weer af ) Hans IJs is een 
begrip in de regio en doet 
het werk, ondanks zijn toch 
aardig gevorderde leeftijd 
nog graag.
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Het blijft ’s nachts 
130 km/u op de A2
Regio - Er mocht en mag nu 
voortaan altijd vanaf 19.00 uur ’s 
avonds tot 06.00 uur in de och-
tend 130 km/u worden gereden 
op de A2 tussen Holendrecht en 
Vinkeveen vice versa. Daarover 
heeft de Raad van State recent 
uitspraak gedaan. Dat betrof het 
beroep wat De Ronde Venen (en 
met haar Stichtse Vecht) had in-
gesteld naar aanleiding van het 
besluit van de Rechtbank Mid-
den-Nederland. Die had de voor-
malige minister van Verkeer & 
Waterstaat, Melanie Schulz van 
Haegen, twee jaar geleden in het 
gelijk gesteld om die snelheid 
op de A2 in de nachtelijke uren 
te mogen rijden. Dit ondanks al-
le protesten van beide gemeen-
ten die tegen dat besluit beroep 

aantekenden. Later trok Sticht-
se Vecht haar beroep in omdat 
het volgens haar weinig kans van 
slagen had. Inderdaad, de recht-
bank verwierp het beroep in sep-
tember vorig jaar. Reden dat de 
gemeente De Ronde Venen zich 
ten langen leste wendde tot de 
Raad van State. Die heeft nu uit-
spraak gedaan waarbij de bezwa-
ren voor de derde keer van tafel 
zijn geveegd.

Overlast
De gemeente heeft vanwege ge-
luidsoverlast en aantasting van 
de luchtkwaliteit langs de A2 
steeds gepleit voor een maxi-
mum snelheid van 100 km/u 
overdag én ’s nachts. Dat ligt trou-
wens ook ten grondslag aan de 

afspraken met de toen nog zelf-
standige gemeente Abcoude die 
destijds grondgebied afstond om 
de verbreding van de A2 moge-
lijk te maken. Dit met de afspraak 
dat de snelheid 100 km/u zou blij-
ven, mede om woningbouw in 
het Land van Winkel, wat niet ver 
van de A2 ligt, mogelijk te maken. 
Maar ook omdat het vliegverkeer 
van en naar Schiphol al voor veel 
� jnstof, verdere luchtverontrei-
niging en geluidsoverlast zorgt. 
Opgeteld bij de uitstoot van het 
autoverkeer zou de Europese 
norm hiervoor overschreden wor-
den. Voorts was de gemeente van 
mening dat de minister onvol-
doende onderzoek had gedaan 
naar de gezondheidsaspecten in 
de regio.
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

TE HUUR
per direct beschikbaar

KANTOORRUIMTE
180 m2 (turn-key, eigen entree, 

alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

Op het bedrijventerrein Schinkeldijkje 16 - 18
te Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

Mijdrecht - Rond Moederdag zet 
Winkelcentrum De Lindeboom 
in Mijdrecht, de moeders graag 
in the picture. Daarom is er op 
zaterdag 12 mei een fotograaf 
aanwezig die mama’s met hun 
kind(eren) - of deze nu jong of wat 
ouder zijn - op een unieke manier 
vastlegt. De  fotograaf heeft spe-
ciaal voor Moederdag een hart-
verwarmende achtergrond ge-
maakt waarvoor plaatsgenomen 
kan worden. Vervolgens is het 3, 
2, 1... say cheese en klik... De fo-
to wordt ter plekke in meervoud 
afgedrukt zodat deze direct door 

zowel mama als kind(eren) mee-
genomen kan worden.
 
Workshop fotolijstje maken
Maar het is ook mogelijk om de-
ze foto meteen in te lijsten tij-
dens de to� e kinderworkshop ‘fo-
tolijstje maken’. De lijstje kunnen 
versierd worden met allerlei de-
coratiematerialen. Kinderen die 
niet op de foto willen of geen fo-
tolijstje willen maken, kunnen 
een ander leuk cadeautje voor 
mama knutselen. Beide activitei-
ten vinden plaats tussen 12.00 en 
16.00 uur.

Moederdag = Fotodag 
in De Lindeboom

De Ronde Venen – Direct na het 
verschijnen van de Nieuwe Meer-
bode van afgelopen woensdag, 
maar daarin o.a het verhaal van 
de omgekapte boom in Wilnis, de 
verblijfplaats van een bescherm-
de Ransuil heeft de VVD fractie 
de volgende brief gestuurd naar 
burgemeester en wethouders: 
De VVD fractie heeft kennisge-
nomen van het artikel in de Nieu-
we Meerbode van 2 mei jl., op pa-
gina 9, over de gekapte boom 
met ransuil te Wilnis. In dit artikel 
wordt vermeld dat bewoners het 
kappen, in overleg met gemeen-
te, hebben getracht te beletten 
vanwege het verblijf in de boom 

van een ransuil, een vogel op de 
rode lijst van kwetsbare vogels.  
De gemeente zou, volgens dit ar-
tikel, een inspecteur hebben ge-
stuurd, die de uil aantrof, waarna 
werd besloten, in overleg met be-
woners, de kap uit stellen (tot het 
najaar). Echter, na 10 dagen werd 
de boom alsnog gekapt. 
De VVD fractie heeft naar aanlei-
ding hiervan de volgende vragen 
aan het college: 
- Klopt het relaas zoals opgete-

kend door de Nieuwe Meer-
bode, dat wij (gemeente) een 
inspecteur hebben gestuurd, 
die de vogel inderdaad aan-
trof? 

VVD stelt direct vragen  over 
de ransuil en gekapte boom

Vrijdag 25 mei 15.30-19.00 uur 
Zaterdag 26 mei 10.00-14.00 uur

BEDRIJFSUNITS
OPEN 
DAGEN!

Nijverheidsweg 18 
Mijdrecht

NIEUWBOUW
CA. 50m 2

- Volgens een van de bewoners 
bewoonde de uil de dag voor 
de kap nog deze haagbeuk. 
Hoe verklaart het college dat 
de kap toch heeft plaatsge-
vonden? 

- Waarom is er niets met de 
waarneming van de ransuil 
gedaan? 

- Wie heeft uiteindelijk tot die 
kap besloten en op welke da-
tum? 

- Is bekend hoeveel ransuilen of 
andere uilen er in De Ronde Ve-
nen verblijven, en of dit af- of 
toeneemt?

- Is er beleid voor kwetsbare of 
beschermde uilen? 

- Wordt in het huidige bomen-
beleid rekening gehouden 
met fauna, m.n. vogels, die op 
een lijst staan van bedreigde of 
kwetsbare species? Zoals, bij-
voorbeeld, het bieden van al-
ternatieve broed-of verblijf-
plaatsen? 

- Wordt in het huidige bomen-
beleid rekening gehouden met 
het voor de speci� eke boom 
meest geschikte snoeiseizoen? 

Aldus Rob Evers van de VVD. 
Wordt vervolgd
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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

Nieuwe Meerbode

Stroopwafelactie 
Vinkeveen

Met de Zonnebloem 
naar de Keukenhof
Mijdrecht - Op maandag 30 april 
is de Zonnebloem afd. Mijdrecht 
naar de Keukenhof geweest. De 
bus zat helemaal vol. Het was 
die dag heel erg slecht weer. Het 
heeft bijna de hele dag gere-
gend. Gelukkig hadden de mees-
te mensen regenjassen, paraplu’s 
en poncho’s meegenomen, zodat 
ze niet helemaal nat werden. Bij 
aankomst bij de zeer drukke Keu-
kenhof gingen we eerst naar het 
Juliana paviljoen waar we gingen 
lunchen. Daarna heel veel moed 
verzamelen om in de regen naar 
de prachtige bloemen te gaan 
kijken. Uit de hele wereld liepen 
daar veel toeristen. Je hoorde al-
lerlei talen en maar erg weinig 

Nederlands.Maar het was zeker 
de moeite waard om al die mooie 
bloemen te bekijken. Ze hopen 
de volgende keer op heel mooi 
weer.

Vinkeveen - Een aantal weken te-
rug is er de Stroopwafelactie ge-
houden door de Hervormde Ge-
meente van Vinkveen. Zij ver-
kochten ‘Echte Goudse Siroop-
wafelen’ langs de deuren in Vin-
keveen en Waverveen, voor het 
goede doel: Stichting ‘De Sleu-
telbloem’, te Noorden. Leerwerk-
centrum ‘De Sleutelbloem’ is er 
voor kwetsbare mensen, die vast-
lopen in een psychische beper-
king, een verslaving, of moeilijk-
heden thuis, op school of op het 
werk. Nu kan het zijn dat u de ver-
kopers net gemist heeft, of dat u 
de stroopwafels zo lekker vindt 
dat u ze wil bijbestellen. Dat kan! 
Voor maar €35,- per doos (15 pak-
jes), in plaats van €50,-! U kunt 
ze bestellen bij Kees Versloot 
0621372893 of Edwin van der Lin-
den 0611340152.

Voice Kids AmstelProms 
in Uithoorn
Regio - Op zaterdag 14 juli aan-
staande wordt de eerste Voice 
Kids AmstelProms georganiseerd. 
Zangtalenten uit de regio worden 
gevraagd zich in te schrijven voor 
Voice Kids AmstelProms met een 
nummer naar keuze. Vanaf 16:00 
uur laten de zangers en zange-
ressen tot en met 15 jaar oud om 
de beurt op het grote toneel voor 
een muzikale jury horen waar-
om zij denken DE stem van Am-
stelProms Uithoorn 2018 te zijn.
Meisjes en jongens en hun ou-
ders uit de regio kunnen zich op-
geven door een email te sturen 
naar voicekids@amstelproms.nl 
met daarin vermeld:

•  Naam zanger/zangeres
• Naam en email adres ouders
•  Telefoonnummer ouders
•  Woonplaats
•  Leeftijd
•  Jongen/meisje
• Nummer wat gezongen gaat 
 worden

Winnaar mag optreden tijdens 
AmstelProms concert 
Voor het toneel staat een gro-
te tribune waarop de ouders, 
opa’s en oma’s en vrienden kun-
nen komen kijken. Op de evene-

mentensteiger op de Wilhelmi-
nakade staat een groot podium 
waar iedere deelnemer wordt be-
oordeeld door de jury en te ho-
ren krijgt van conservatorium ge-
schoolde juryleden wat ze van 
het optreden vonden.

Gedurende de Voice Kids Amstel-
Proms competitie kan op de kade 
al worden genoten van een hap-
je en een drankje, verzorgd door 
plaatselijke horecaondernemers 
zoals Geniet aan de Amstel, De 
Spaanse Schuur, De Viskeuken en 
La Nuova Riva. Café de Gevel ver-
zorgt de drankjes vanaf de gro-
te buitenbar. Aan het eind van 
de middag wordt de winnaar be-
kend gemaakt en die mag zijn of 
haar nummer nog een keer voor 
het publiek ten gehore brengen. 
Daarnaast wordt de winnaar uit-
genodigd om ook ’s avonds tij-
dens het grote AmstelProms con-
cert het nummer te komen zin-
gen voor het massaal aanwezige 
publiek op de tribune en de kade.
Meer informatie over Voice Kids 
AmstelProms op 14 juli vindt u op 
www.amstelproms.nl. Voor vra-
gen kunt u een email sturen naar 
voicekids@amstelproms.nl

Huiszwaluw-
excursie

Regio - Zo rond half April ko-
men de huiszwaluwen weer te-
rug naar ons land. In Vinkeveen 
en Waverveen doet de IVN afde-
ling De Ronde Venen en Uithoorn 
de tellingen van de huiszwaluw-
nest locaties. En omdat 2018 het 
jaar is van de huiszwaluw wil-
len wij er wat over vertellen, en 
met de fiets naar twee nestlo-
catie gaan kijken in Vinkeveen. 
Daar kunnen we de kunst- en na-
tuurnesten van de huiszwaluwen 
met eigen ogen zien. Neem daar-
om een verrekijker mee. We verza-
melen om 19.00 uur met de fiets, 
ter hoogte van Herenweg 227, 
op donderdag 17 mei. Excursie is 
gratis, Maximaal 12 deelnemers. 
Aanmelden verplicht bij Judy Ti-
to: e-mail: judy.tito@protito.com  
of  0297-262600 of  06- 38385037 
zie ook www.ivn.nl/afdeling/ 
de-ronde-venen-uithoorn

Geraniummarkt in 
Aalsmeer Centrum
Regio - Op de zaterdag voor Moe-
derdag organiseert Groei en Bloei 
afdeling Aalsmeer in samenwer-
king met het ondernemersfonds 
Meer Aalsmeer weer een Gerani-
ummarkt op het Raadhuisplein 
en een uitgebreide braderie in 
de Zijdstraat. De Geraniummarkt 
duurt van 9.00 tot 17.00 uur. De 
afdeling Aalsmeer van Groei en 
Bloei organiseert op het Raadhuis-
plein de Geraniummarkt. Twintig 
kwekers en bedrijven bieden di-
verse producten aan voor de tuin 
zoals verschillende eenjarige en 
vaste planten, siergrassen en knol-
len. Dit jaar is er ook weer een ruil-
markt voor al uw teveel gezaaide 
planten bij de stand van de KMTP. 
Deze bevindt zich nabij het beeld 
van Flora, de Romeinse godin van 
de lente en de bloemen, dat op 
een tien meter hoge sokkel staat 
voor het gemeentehuis. Natuur-
lijk is de Historische Tuin ook weer 
aanwezig met hun prachtige plan-
ten die ’s morgens al heel vroeg 
aangevoerd worden per praam via 
de sloot langs de Van Cleeffkade.

Braderie 
Op de braderie staan naast win-

keliers en marktlui ook vereni-
gingen, goede doelen en ande-
re non-profit organisaties. Aan de 
voet van Korenmolen de Leeuw 
die uiteraard ook geopend is voor 
bezoekers, komt een gezellig ter-
ras met verschillende kramen 
met lekkere hapjes en drankjes. 
Maar ook bij de diverse horeca-
zaken in het centrum zijn vol-
doende mogelijkheden voor een 
drankje of een lekkere lunch. 

Parkeren en bereikbaarheid 
Voor wie met de auto komt: de 
Weteringstraat en Punterstraat 
zijn vanwege de braderie afgeslo-
ten. Het Praamplein is dus alleen 
bereikbaar via de Uiterweg en 
de Dorpsstraat. Vanwege de ver-
wachte drukte is gratis parkeren 
in het centrum lastig maar voor 
maar 5 euro kunt u de hele dag 
zorgeloos parkeren in de parkeer-
garage van de Studio’s Aalsmeer 
aan de van Cleeffkade. 
Komt u met de boot? Dan kunt 
u aanmeren aan het Praamplein 
dat bereikbaar is vanaf de Ring-
vaart of aan de Kolenhaven, ach-
ter watersportvereniging Nieu-
we Meer. 

De Bandbrouwerij in het 
Oude Parochiehuis
Regio - Op donderdag 17 mei is 
er weer Bandbrouwerij in het Ou-
de Parochiehuis in Mijdrecht. Al-
le muzikanten en muziekliefheb-
bers zijn welkom om samen te 
jammen, andere muzikanten te 
leren kennen en nieuwe gele-
genheidsbandjes te vormen. De 
Bandbrouwerij is meer dan alleen 
een jamsessie want er zijn telkens 
ervaren muzikanten, muziekdo-
centen of bandcoaches aanwezig. 
Deze keer is zangdocente Greetje 
de Haan aanwezig. Greetje heeft 
veel ervaring als zangcoach, maar 
ook als dirigent en met veel ver-
schillende muzikanten die ze in 
haar carrière begeleidt heeft in 
(gelegenheids) bandjes bij talloze 

optredens waar ze bij betrokken 
is geweest. Ook gitaardocent en 
bandcoach Jan Voortwist is weer 
van de partij.
Het niveau waarop en het genre 
wat je speelt is niet zo belangrijk, 
juist onervaren muzikanten zijn 
heel erg welkom want De Band-
brouwerij is in het leven geroe-
pen om te leren samen spelen en 
dat in een ongedwongen, gezel-
lige setting. Als je eerst even wil 
komen kijken is dat ook prima, 
de bar is open en iedereen is wel-
kom. De Bandbrouwerij is in het 
Oude Parochiehuis aan de Bozen-
hoven 152 op donderdag 17 mei 
van 19.30 – 23.00 uur. Toegang is 
gratis.

Jonge muzikanten lekker bezig bij de Bandbrouwerij in het Oude Paro-
chiehuis

Regio - Zo rond half April komen 
de huiszwaluwen weer terug naar 
ons land. In Vinkeveen en Waver-
veen doet de IVN afdeling De Ron-
de Venen en Uithoorn de tellingen 
van de huiszwaluwnest locaties. 
En omdat 2018 het jaar is van de 
huiszwaluw willen wij er wat over 

vertellen, en met de fiets naar twee 
nestlocatie gaan kijken in Vinke-
veen. Daar kunnen we de kunst- 
en natuurnesten van de huiszwa-
luwen met eigen ogen zien. Neem 
daarom een verrekijker mee. We 
verzamelen om 19.00 uur met de 
fiets, ter hoogte van Herenweg 
227, op donderdag 17 mei. Excur-
sie is gratis, Maximaal 12 deelne-
mers. Aanmelden verplicht bij Judy 
Tito: e-mail: judy.tito@protito.com  
of  0297-262600 of  06- 38385037 
zie ook www.ivn.nl/afdeling/ 
de-ronde-venen-uithoorn

IVN Zwanen lezing
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Sprintgroep AKU
Voorbereiding op 
atletiekseizoen
Regio - De sprintgroep van AKU 
heeft in het spaanse Nerja de 
laatste voorbereidingen getrof-
fen voor het komende atletieksei-
zoen. Jon Schouwenaar, Susanne 
Driessen en Thijs Heemkerk heb-
ben goed en intensief kunnen 
trainen onder zonnige en warme 
omstandigheden. Onder leiding 
van trainer Tim Verlaan draaiden 
de atleten twee trainingen per 
dag die bestonden uit snelheid, 
kracht en specifiek uithoudings-
vermogen. Het doel van het trai-
ningskamp was om de puntjes 
op de i te zetten richting de eer-
ste wedstrijden, gericht op veel 
kwaliteit en specifieke trainingen.

Succes
Jon Schouwenaar die zijn succes-
volle seizoen van vorig jaar wil 
overtreffen is twee weken in het 
Spanje geweest. De nummer vijf 
van Nederland op de 400 meter 
heeft als doel om een plek te ver-
overen in het 4 x 400 meter team, 
dat zal uitkomen tijdens de Euro-
pese Kampioenschappen in Ber-
lijn. Jon, die in de voorbereiding 
veel klachten had van zijn ham-
string heeft in Nerja veel stappen 
vooruit gemaakt en heeft veel 
vertrouwen gekregen tijdens de 
trainingen. Zijn krachtwaardes 
zijn op niveau en liep tijdens trai-
ningen al meerdere persoonlij-
ke records. Jon zal zaterdag 12 
mei in actie komen tijdens het NK 
voor clubteams in het Olympisch 
stadion. Half juni staan de Neder-
landse Kampioenschappen op 
het programma waar hij in abso-
lute topvorm wil zijn.

Persoonlijk record
Susanne Driessen die vorige jaar 

na veel blessureleed haar per-
soonlijk record aanscherpte op 
de 400 meter, kende een goede 
en belastbare stage. De AKU at-
lete heeft nu een hele goede ba-
lans gevonden tussen de belas-
ting van de trainingen en haar 
belastbaarheid. Dit resulteerde 
vorige seizoen in een persoonlijk 
record.
Op Hemelvaartsdag zal Susan-
ne haar seizoen openen in Gou-
da en zal tijdens de wedstrijden 
op zoek gaan naar de grens van 
66 seconden.

Thijs Heemskerk, die aan zijn laat-
ste seizoen als junior start, is sa-
men met trainer Verlaan 8 dagen 
op stage geweest. Thijs die vo-
rig seizoen zijn debuut maakte 
op het Nederlandse Kampioen-
schap voor senioren, wil zijn goe-
de vorm van vorig seizoen door-
zetten. De AKU atleet richt zich 
op een tijd in de 50 seconden, 
wat wellicht een finaleplaats tij-
dens het NK junioren in Vught 
kan opleveren. Op Hemelvaarts-
dag zal Thijs zijn eerste 400 meter 
van het seizoen lopen tijdens de 
Harry Schulting Games. 

Geslaagd
De atleten en trainer kijken te-
rug op zeer geslaagde stage, 
waar veel positieve stappen zijn 
gemaakt voor het komende sei-
zoen. Naast de drie atleten die op 
stage zijn geweest, zullen Isabel-
le Hooijman en Lennart de Looze 
ook komende week hun seizoen 
openen op de 400 meter. Zij kon-
den door werk en studie helaas 
niet mee, maar hebben alle in-
tensieve trainingen in Nederland 
afgewerkt. 

Ben & Jan top bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na een wat mindere 
bridgeperiode slaagden Ben ten 
Brink & Jan Bronkhorst er in, ten-
minste voor één avond, het bes-
te bridgepaar van de club te zijn. 
Met 59,38% legden ze alle A-spe-
lers hun wil op en verdienden 
zo hun applaus volkomen. Ook 
voor de paren twee en drie is de-
ze positie niet alle weeks. Heleen 
& Mees van der Roest volgden 
met 55,99% en Cobie Bruine de 
Bruin & Trudi Zandbergen kwa-
men daarna met een percenta-
ge van 53,65, chapeau! Voor Jan-
ny Streng & Francis Terra komt 
het verkeren in de top wat meer 
voor en ook nu, met een vierde 
plek van 53,39%, hielden ze hier 
een goede aansluiting op. Johan 
Le Febre & Wim Slijkoord zaten 
hier als vijfde paar met 53,13% 
weer vlak achter. In de B-lijn pres-
teerden Tini Geling & Jo Wevers 
toch ook wel boven verwachting 
en smaakten het genoegen van 
de overwinning met een prima 
60,14%. Stenny & Herman Lim-
burg werden hier tweede met 
58,68%, gevolgd door Gerda van 
Liemt & Els van Wijk die met hun 
54,86% als derde ook onverdro-
ten door gaan. 

Publiciteit
Nel & Adriaan Koeleman haalden 
als vierde met 53,13% eveneens 
de publiciteit en dat zelfde geldt 
voor Geke Ludwig & Margo Zui-

dema die hier met 52,29% de top 
afsloten. In de C-lijn dien je ten-
minste in de zestig te scoren wil 
je een beetje mee tellen. Dit ge-
lukte deze keer Riet & Wim Be-
ijer die met 62,15% ook gelijk de 
hoogste score van allen voor hun 
rekening namen.
Op twee finishten Marijke & Ger 
van Praag met 60,42%, waarbij 
opvalt dat die zestigers alleen be-
haald worden als Marijke er bij is, 
toch? Joke Morren & Greet van 
den Bovenkamp kwamen ook uit-
stekend voor de dag met een zes-
tiger van 60,21 en werden daar 
keurig derde mee.
Op enige afstand deze keer kwa-
men Elisabeth van den Berg & 
Maarten Breggeman als vierde 
door met een goede 55,21% en 
Tom de Jonge & Herman Vermu-
nicht sloten hier de top af met 
53,47%. Met nog drie competitie-
avonden te gaan begint de over-
zomering spanning alweer wat 
op te lopen. Begint het nu ook 
bij u te kriebelen, kom dan mee-
doen met het Zomerbridge, dat 
vanaf woensdag 6 juni bij Bridge-
club De Legmeer weer op de rol 
staat. Er wordt op de woensdag-
avonden vanaf 19.45 uur ge-
speeld in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 
te Uithoorn. Voor alle inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail Ger-
da Schavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

Bridgeclub Hartenvrouw 
zoekt dames en heren
Regio - De gezellige da-
mes bridgeclub Hartenvrouw 
speelt op dinsdagmiddag bij 
partycentrum Colijn, Industrie-
weg 20 in Uithoorn (tegenover 
Ceres). Elke week spelen zij 6 
rondes in 2 lijnen, van begin 
september t/m eind april. Zij 
beschikken over nieuw spel-
materiaal en scorekastjes en 
spelen in een heel gezellig aan-
geklede ruimte. Bij speciale ge-
legenheden zoals de start van 
het seizoen, Kerstdrive en eind-
drive doen zij altijd iets gezel-
ligs voor de leden. Ze gaan 
vanwege het teruglopende le-
dental een omslag maken. De 
damesclub gaat ook heren de 

gelegenheid geven zich bij 
hen aan te sluiten!  Als het u 
leuk lijkt bij hen te komen spe-
len neemt u dan contact op 
met Sandra Raadschelders, 06-
40349326 of stuurt u een e-
mail naar hartenvrouw2015@
gmail.com dan maken ze van 
de damesclub een gezellige 
gemengde club! Als u geen 
bridgepartner heeft kunnen 
zij u misschien koppelen aan 
iemand anders zonder vaste 
bridgepartner. Dus dames en 
heren die op zoek zijn naar een 
leuk tijdverdrijf op de dinsdag-
middag, u bent van harte wel-
kom om eens op proef te ko-
men spelen.

‘Brillen-en Ovalendag’ 
komt er weer aan
Wilnis - Voor de vierde keer in 
succes zal op zondag 27 mei op 
het parkeerterrein naast dorps-
huis de Willisstee en in het Speel-
woud het evenement ‘Brillen- en 
Ovalendag’ worden georgani-
seerd. Het is de naamgeving voor 
klassieke VW-kevers die uit alle 
uithoeken van het land, maar ook 
uit het buitenland, zich komen 
presenteren en verwijst naar de 
vorm van de achterraampjes van 
de VW-kevers die er in verschillen-
de modellen zo uit zien. Een oldti-
mershow van jewelste met geslo-
ten VW-kevers in allerlei modellen 
en voorbije jaren, cabrio’s en be-
kende VW-busjes waarvan er veel 
omgebouwd zijn tot kampeerwa-

gen. De meeste auto’s zijn prach-
tig gerestaureerd en in rijdende 
staat. Niet zelden zijn er ook Por-
sches, soms ook trikes en ande-
re luchtgekoelde vervoermidde-
len te bewonderen die vaak mee-
doen aan dit evenement en aldus 
het kijkgenot verhogen. Deelne-
mers aan dit evenement zijn veel-
al afkomstig uit heel Nederland, 
maar ook uit buurlanden als Bel-
gië en Duitsland. “Niet alleen daar 
vandaan, dit keer ook van elders 
op de wereld, zoals uit Amerika, 
Mexico, Bulgarije, Engeland en 
zelfs uit Hong Kong! Dat komt al-
lemaal naar Wilnis. Zo zet je die 
plaats nog eens op de kaart in 
De Ronde Venen! Getoond wor-

den ook zogenaamde ‘coach-
build’ modellen. Dat zijn bijzon-
dere auto’s die op een VW-onder-
stel zijn gebouwd en uniek zijn. 
Er bestaat soms maar één exem-
plaar van op de wereld,” laat Ni-
co Kennis weten. “Het wordt stil-
aan steeds drukker bij dit evene-
ment en dat moeten we wel een 
beetje in de hand houden. Vo-
rig jaar waren er 547 auto’s te be-
wonderen. Internationaal heeft 
het evenement inmiddels grote 
bekendheid en steeds meer ei-
genaren uit het buitenland willen 
ook meedoen. Maar op zeker mo-
ment is ‘vol=vol’ en we willen niet 
verkassen naar een andere loca-
tie. Een keer zullen we nee moe-

ten verkopen ook al doen we dat 
liever niet. Nooit hebben wij kun-
nen vermoeden dat toen we er 
vier jaar geleden mee begonnen 
dit zo’n vlucht zou nemen.”

Veel te bewonderen
Deze dag brengt veel liefheb-
bers van dit soort auto’s op de 
been. Net als de vorige keren 
zal het daarom – zeker bij mooi 
weer - ongetwijfeld weer gezel-
lig druk worden want het eve-
nement trekt veel bekijks. Tus-
sen 10.00 en 17.00 uur zal er weer 
veel te zien en te bewonderen 
zijn in de vorm van hoofdzake-
lijk historische VW kevermodel-
len, waaronder ook hele kostba-
re! Als vanouds zullen organisa-
tor Nico Kennis met zijn zoon Re-
né uit Vinkeveen, ‘assistent’ Rob 
Bronke uit Warmenhuizen en hun 
team plus tal van vrijwilligers er 
weer een hele kluif aan hebben 
de zaak op tijd en goed te organi-
seren en alles een plaats te geven. 
Maar dat zal best lukken gelet op 
de ervaring van voorgaande ja-
ren. Zij doen dat samen met Bri-
gitte en haar man Ron de Groot 
van Stee-Inn in Dorpshuis De Wil-
lisstee dat daarvoor ‘inhaakt’ op 
het evenement met een aantrek-
kelijk programma. Te midden van 
de rijen opgestelde kevers, (kam-
peer)busjes en andere model-
len zal het gebeuren zoals voor-
gaande keren weer worden om-
lijst met kraampjes waar VW-on-
derdelen, gadgets, VW-automo-
dellen, kledingstukken en derge-
lijke te koop zijn. Maar er zijn ook 
zitjes en verkooppunten voor een 
ijsje, koffie, thee, limo en belegde 
broodjes. Er wordt live music ten 
gehore bracht en niet in de laat-
ste plaats zijn er activiteiten voor 
(kleine) kinderen die zich niet 
hoeven te vervelen. 
Kortom, het evenement is beslist 
de moeite waard om het alvast in 
uw agenda te zetten en een kijkje 
te komen nemen. Iedere belang-
stellende is van harte welkom. 
Toegang is gratis.

Vinkeveen/Waverveen - De op-
brengst van de jaarlijkse Hart-
stichting collecte, welke is ge-
houden van 8 t/m 14 april heeft 
in Vinkeveen en Waverveen 
€3.641,20 opgebracht. De Hart-
stichting wil alle collectanten en 
inwoners heel hartelijke bedan-
ken voor het bijeen brengen. Van 
dit mooie bedrag. Het bedrag 
wordt besteed voor een landelij-
ke dekking van AED’s in Neder-
land.

Mijdrecht - Op 11 mei is er weer 
de maandelijkse bingo bij de Lijn-
kijkers. De bingo vindt plaats in 
de kantine van sport vereniging 
Argon. Deze maand speciaal voor 
Moederdag in iedere ronde als 
extra prijs een Senseo koffiezet 
apparaat met een set originele 
koffie bekers en voorraad bus. In 
ronde 7 ook nog een AEG stofzui-
ger. Zaal open om 19.15 uur en de 
aanvang is 20.00 uur, en natuur-
lijk is het eerste kopje koffie weer 
gratis. Met het meedoen aan de-
ze bingo steunt u de jeugd van 
Argon. Dit doet u ook door uw 
papier te blijven brengen bij de 
container van de Lijnkijkers op 
het parkeerterrein van Argon.

Bingo
bij Argon

Opbrengst
collecte

GEEN KRANT?
0297-581698

Elke dag het laatste regionale nieuws!

ZIE ONZE SITE:  MEERBODE.NL

Buurtbuschauffeurs 
naar Pampus
De Ronde Venen - Op de zon-
overgoten bevrijdingsdag wer-
den de chauffeurs van Buurtbus 
lijn 526 gefêteerd op een dag-
je uit naar Pampus. Daar kreeg 
men na genoten te hebben van 
een kopje koffie of thee met ap-
peltaart een rondleiding op en 
door deze Stelling van Amster-
dam. Aansluitend werd er ge-
geten in Muiden en rond 22.00 
was iedereen weer thuis. Dit ui-
tje is verzorgd door het bestuur 
van Vereniging buurtbus De Hoef 
als dank voor het tenminste 1x 

per week een dagdeel rijden van 
Buurtbus 526. Deze Buurtbus be-
staat al bijna 40 jaar en alle vrij-
willigers doen dit “werk” met veel 
plezier!  Tijdens zo’n jaarlijkse bij-
eenkomst is het een gezellig sa-
menzijn met de aanwezige chauf-
feurs en hun partners. 

Wilt u meer informatie over de 
Buurtbus kijk dan even op www.
buurtbus526.nl en heeft u inte-
resse om chauffeur te worden 
stuur dan een bericht naar info@
buurtbus526.nl

Aziatische avond bij de 
Wereldkeuken
Uithoorn - Op woensdag 16 Mei 
is er weer een wereldkeuken in 
De Scheg. Deze keer staat de Azi-
atische keuken centraal. Altijd al 
eens willen weten hoe de gerech-
ten uit deze keuken smaken, of 
gewoon zin om weer gezellig aan 
te schuiven? Geef je dan op voor 
deze avond! Aanmelden  kan ui-
terlijk tot 14 mei of tot we vol zit-
ten. mail (wereldkeukeneuropa-

rei@gmail.com) of via Facebook 
(Wereldkeuken Europarei). Kos-
ten zijn €5,- pp, ex drankjes. De 
Scheg is open vanaf 18.00 uur, 
het buffet wordt om 18.30 uur 
geopend. 
Wil je op de hoogte gehouden 
worden van alle activiteiten van 
de Werelkeuken, Like dan onze 
facebookpagina Wereldkeuken 
Europarei.
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

In mijn tuin hangt sinds kort 
een robuuste spreeuwennest-
kast.  De kast hing er amper 
een dag toen twee koolmezen 
hun oog lieten vallen op het 
nieuwe onderkomen.  En dat 
was geen lichtvaardige keu-
ze. Ze lieten hun hele testpro-
gramma op de nestkast los.
Is er een tak om bij het nest te 
zitten? Is er een boom dichtbij 
om in te schuilen?  Hoe is het 
kattengevaar? Hoe is het in-
vlieggemak?  Om dat te testen 
proberen ze in één keer naar 
binnen te vliegen zonder tus-
senstop op een tak dichtbij. 
Op dat deel van de test scoort 
de spreeuwenkast natuur-
lijk hoog: het invlieggat van 
de spreeuwenkast is veel gro-
ter dan dat van een gewone 
koolmezenkast. De koolme-
zen waren tevreden en namen 
de kast in gebruik. Ze vlogen 
in en uit.  Maar dat deden ze 
voor hun plezier: er werd nog 
niet aan een nest gebouwd.  
Na twee dagen waren de kool-
mezen er even niet. En ja hoor, 
daar kwamen twee spreeu-
wen. Spreeuwen hebben een 
ander testprogramma dan 
koolmezen.
Ze beginnen met invliegge-
mak. Beide spreeuwen vlie-
gen het nest in en weer uit. Na 
een uurtje zijn ze het wel eens. 
Dan volgt het tweede en laat-
ste deel van hun testprogram-
ma: de visuele inspectie. Om 
de beurt gaan ze op de rand 
van het invlieggat zitten. En 
ze kijken naar binnen. Wat ze 
zien is een raadsel: het moet 
binnen pikkedonker zijn.  

Moet het nest goed ruiken? 
Ruiken is geen sterke kant van 
spreeuwen.. Maar goed, het 
nest wordt goedgekeurd en 
dagenlang vliegen de spreeu-
wen in en uit. Maar ook zij 
brengen nog geen nestmate-
riaal naar de kast.

En dan, drie dagen later, vlie-
gen er weer koolmezen in en 
uit. Hoe moet dit aflopen?  
De twee soorten vechten 
niet met elkaar. De spreeu-
wen gaan de nestkast in als de 
koolmezen er even niet zijn. 
En de koolmezen grijpen hun 
kans als de spreeuwen even 
weg zijn.

Of er ernstige gevechten zijn 
gevolgd weet ik niet: tijdens 
tien dagen vakantie kon ik im-
mers niet opletten. Terug uit 
Italië was de strijd beslecht: 
de spreeuwen wonen in de 
spreeuwenkast  en de kool-
mezen in de ringmussenkast.

Catherine

Haat en liefde in de polder
De strijd om een

 huis beslecht

Burgemeester opende
Careyn Maria Oord 
Kwiek beweegroute
Vinkeveen – Bewoners en 
buurtgenoten van zorgcentrum 
Maria Oord in Vinkeveen kun-
nen vanaf heden de Kwiek be-
weegroute gebruiken. De bur-
gemeester was hoogst persoon-
lijk gekomen om deze feestelij-
ke opening te verrichten. Wat 
is een Kwiek beweegroute? Dat 
is het  straatmeubilair gebrui-
ken om gezond te blijven. Het is 
een parcours met allerlei attribu-
ten waarmee de bewoners oefe-
ningen kunnen doen. „Denk aan 
bankjes of lantarenpalen. Op de 
stoeptegels staan allerlei oefe-
ningen. Zo willen we de ouderen 
ertoe aanzetten meer naar bui-
ten te gaan en lekker in de bui-
tenlucht te bewegen”, zegt As-
trid Boonstra, geriatrie fysiothe-
rapeut van Maria Oord. Astrid 
vervolgt: “We worden steeds ou-
der en het is belangrijk om in be-
weging te blijven. Iedereen kan 
dit altijd doen. Met deze laag-
drempelige aanpak kun je al-
leen of met anderen, een bewee-
grondje over het terrein van Ma-
ria Oord doen. Onderweg leg-

gen pictogrammen op stoepte-
gels de oefeningen uit. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een 
reling, een stoeprand, paaltjes of 
een bankje.”

Voor iedereen 
Ruim een jaar geleden was het 
stagiaire, Stasja Tersteeg, die het 
initiatief nam een  beweegtraject 
te realiseren waar zo veel moge-
lijk bewoners baat bij zouden 
hebben. Via de subsidie van de 
overheid is de aanleg uiteindelijk  
mogelijk gemaakt.  De Kwiek be-
weegroute is voor iedereen leuk 
om te doen. Het startpunt van de 
beweegroute is bij bouwdeel 5, 
buiten naast de kapsalon bij het 
hoofdgebouw. Hier staat het in-
formatiebord. Bij de receptie en 
bij de balie in de kliniek, vindt u 
een flyer waarop de route ver-
meld staat. Deze kunt u meene-
men. Ook zonder deze flyer is de 
route te volgen. Volg gewoon de 
pijlen op de grond. Na een rond-
je over het terrein, eindigt u in 
Brinkzicht waar een kopje koffie 
voor u klaarstaat!

Verhuisd
’Dat leuke winkeltje’
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
was de feestelijke opening van 
de nieuwe locatie van ‘Dat Leu-
ke Winkeltje’ in Mijdrecht. Deze 
prachtige woonwinkel heeft een 
nieuwe locatie gekregen aan het 
Burgemeester Haitsmaplein, te-
genover de Boni. Om 15.00 werd 
deze nieuwe winkel officieel ge-
opend door de kersverse wethou-
der economie, Rein Kroon. Onder 
luid gejuich van de vele familie-
leden, vrienden en kopers werd 
het lint doorgeknipt en knalde de 
kurken van de champagnefles-
sen. Het was een geweldige dag 
waar de kinderen gratis moch-
ten grabbelen en kopers een ex-
tra presentje konden winnen. Al-

les onder de sfeer van prachtige 
live muziek. De komende maand 
zijn er doorlopend feestelijke ac-
ties en aanbiedingen. Judith Bult 
en Danielle van Scheppingen ho-
pen u snel te ontmoeten in hun 
winkel. Zij helpen u graag met 
het vinden van leuke kleding 
voor uzelf of uw kind, passende 
cadeaus bij een verjaardag, een 
nieuwe woning, of gewoon voor 
de eigen woning. 

Judith Bult geeft aan dat ze spe-
cifieke wensen kunnen vervullen 
van bedrijven op het gebied van 
relatiegeschenken en dergelijke. 
Kortom: Echt een aanwinst voor 
het dorp en onze gemeente! 

All American Sunday 
weer op de rol!
Uithoorn - Han Nollen, café ei-
genaar van Drinken & Zo aan de 
Waterlijn en organisator van eve-
nementen, mag dit jaar weer de 
All American Sunday organise-
ren. Een voor talloze liefhebbers 

fantastisch motorfiets en oldti-
mer festijn dat op zondag 22 ju-
li gehouden wordt op het eve-
nemententerrein aan de Rand-
hoornweg. Vorig jaar werd hem 
dat om onduidelijke redenen 

niet toegestaan. Inmiddels weet 
hij meer waarom, maar daarover 
wil hij niet praten. “Belangrijker 
is dat we van de gemeente zwart 
op wit vergunning hebben om 
het weer te mogen organiseren 

en daar zijn we volop mee bezig,” 
laat Han Nollen weten. Hij zegt 
heel blij te zijn dat het evene-
ment weer mag en kan worden 
gehouden. Er zijn geen bezwa-
ren, zo staat in de vergunning. 
“Het wordt weer als vanouds met 
op zaterdag 21 juli de gebruikelij-
ke ‘ride-out’ voor het café aan de 
Waterlijn. Daaraan kunnen mo-
torrijders naar believen meedoen 
om een ritje door de omgeving 
te maken. ’s Middags is er bor-
reluur gevolgd door een heerlij-
ke barbecue. Bekeken wordt of er 
binnen ook levende muziek kan 
worden georganiseerd. Er zijn 
nog allerlei details die nog inge-
vuld moeten worden,” aldus Han. 
Zondag 22 juli zullen er weer veel 
motorrijders met diverse merk-
machines deelnemen aan het 
evenement. Er zullen weer prach-
tige exemplaren bij zijn. “Er ko-
men deelnemers uit het hele land 
maar ook uit het buitenland. We 
krijgen heel veel positieve reac-
ties overal vandaan dat All Ame-
rican Sunday weer op de kaart 
staat. Er zijn twee topbands ge-
contracteerd voor levende mu-
ziek op het terrein, waarvan een 
afkomstig uit Frankrijk. Maar er is 
nog veel meer te doen en te zien 
aan de Randhoornweg op 22 juli 
waarbij ook de inwendige mens 
niet zal worden  vergeten. 

Zodra meer details over het eve-
nement bekend zijn zullen wij u 
dat laten weten. Noteer de da-
tum wel alvast in uw agenda.

De Ronde Venen - We willen 
de drie onderwerpen in de 
kop met u afzonderlijk door-
nemen. Over de coalitie kan je 
persoonlijk natuurlijk van al-
les vinden maar wij willen de 
coalitiepartijen feliciteren met 
het snelle akkoord en ze voor-
al veel wijsheid toewensen. 
Ook de wethouders wensen 
we veel succes bij het bestu-
ren van onze gemeente. Mooi 
is de ambities om  de grens 
minder scherp te trekken tus-
sen coalitie en oppositie. Dat 
spreekt ons aan want het In-
wonerscollectief DRV wil na-
melijk politiek onafhankelijk 
zijn en graag optrekken met 
alle politieke partijen. Het gaat 
ons immers om alle inwoners 
van De Ronde Venen.  Andere 
mooie woorden die wij lazen 
waar men mee aan slag wil 
zijn dat men de Maatschappe-
lijke Agenda gaat uitvoeren, 
waarbij de nadruk ligt op pre-
ventie. Dat wil zeggen dat de  
inwoner centraal staat , ieder-
een mee kan doen, men voor 
zichzelf gaat zorgen  en naar 
anderen omkijkt. Mooie ambi-
ties wat ons betreft. De coalitie 
partijen zeggen verder dat in-
woners er op kunnen rekenen 
dat zij deze ambities waarma-
ken. Daar gaan wij natuurlijk 
als inwoners op letten.  Als In-
wonerscollectief zouden wij 
daar ook heel graag ons steen-
tje aan willen bijdragen. Door 
een sterk netwerk van inwo-
ners te formeren kunnen wij 
veel beter met elkaar zelf za-
ken gaan oplossen. Ook kun-
nen wij als wij samen optrek-
ken veel beter laten horen wat 
wij werkelijk willen als inwo-
ners. Wij willen een platform 
neerzetten waar inwoners 
hun stem kunnen laten horen. 
Daar waar nodig zou het mooi 
zijn dat we wel gefaciliteerd 

worden. Die ambities heeft de 
politiek ook uitgesproken. Het 
moet een mooi samenspel 
worden tussen inwoners, poli-
tiek, gemeente en maatschap-
pelijke partners.  

Wij hebben als Inwonerscol-
lectief ook ambities deze slui-
ten aan bij het coalitieak-
koord. De coalitie vraagt ver-
trouwen van de gemeente-
raad om na het stellen van ka-
ders inwoners ruimte te ge-
ven voor experimenten en in-
novatie. Uiteraard gevolgd 
door een heldere terugkoppe-
ling over resultaten en kosten.  
Wij willen deze woorden om-
zetten in daden. Dan komen 
we automatisch op het derde 
item in de kop namelijk geld.  
Om de ambities als inwoners 
waar te gaan maken en een 
sterk netwerk van en voor in-
woners neer te zetten is finan-
ciële draagkracht nodig. Ook 
wij lopen daar nu tegenaan 
bij het neerzetten van het In-
wonerscollectief. Een bedrag 
van bijvoorbeeld € 10,- per in-
woner zou ons helpen om op 
te starten. Voor zaken als com-
municatie, promotie, locaties, 
administratie ed. is geld no-
dig. Voor het uitvoeren van in-
wonersinitiatieven om oplos-
singen aan te dragen is kennis 
en kunde van inwoners aan-
wezig. Daarvoor gaan we dan 
ook een beroep op de inwo-
ners doen. We willen dat ieder-
een gaat meedoen.  Voor geld 
willen we de inwoners niet be-
lasten want onze bedoeling is 
dat alle inwoners gratis kun-
nen meedoen. We hopen dat 
men met ons als inwoners 
mee wil denken hoe wij dan 
de kosten kunnen dekken. 
Heeft u een idee en/of oplos-
sing stuur dan een e-mail naar: 
drv@inwonerscollectief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV 

De coalitie, mooie woorden 
en geen geld

Vredig slot bij Sans 
Rancune
Regio - In de A-lijn zijn er weer 
verschillende voorbeelden van de 
keus tussen de manche in de ho-
ge kleur en de Sans.  Een aantal ke-
ren treedt een nadeel van de Sans 
aan het licht.  Als het er net niet in 
zit, gaat de Sans vaak aanzienlijk 
meer slagen down.  Tot -5 toe.  En 
dat allemaal in de hoop 10 punten 
meer te scoren.  Jo en Gerda ha-
len een gedoubleerd hartenslem 

binnen, waar sommige tegenspe-
lers de manche al dubbelen.  Uit 
het ontbreken van het redoublet 
maak ik op dat het nog niet zo tri-
viaal was.  Op het volgende spel 
gaan ze down in 6 SA.   Vier paren 
bieden er slem, van wie alleen  Ria 
en Leny hun hartenslem binnen-
halen.  Aan het eind is de vrede 
weer getekend.  De hoogste 6 tot 
7 paren staan vlak bij elkaar.  Op 

de gedeelde eerste plaats May-
ke en Corry, en Riet en Thijs met 
55,21%. De B-lijn steken Ad en Ge-
rard er met kop en schouders bo-
venuit.  Op alle tafels heel con-
stant scorend tonen ze aan, dat 
ze eigenlijk te goed zijn voor de-
ze lijn.  Met 67,5% bedraagt hun 
voorsprong meer dan 11% op de 

rest van het veld, dat daarachter 
aan de contracten te zien zeer ge-
animeerd gespeeld heeft.  Men 
bood er lustig op los, zonder gro-
te uitschieters. Deze laatste ron-
den voor de zomerstop zijn heel 
geschikt om het eens te proberen.  
Nadere informatie krijgt U bij Lij-
nie Timmer, (0297)561126.
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Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Mijdrecht - Deze week 
heeft de maandag-afdeling de 
derde zitting van de  laatste com-
petitie ronde voor dit seizoen ge-
speeld. In de A lijn staken Van-
der Wilt/Steenhuis met kop en 
schouders (59,58%) uit boven de 
concurrentie. Met 55,00% wist 
Slijkoord/vd Zwaard  als 2e te ein-
digen en plaats3 was voor kop-
pel Schmidt/Euwe (54,17%). Drie 
koppels in deze lijn boden en 
maakten een mooi 6SA contract.
In de B lijn denderde team Van 
der Laan (63,75%) over alle kop-
pels heen. Koppel Schiphorst en 
Morsink/in ’t Veld deelden de 
tweede plaats met 55,42%. Team 
Bosman bood een sterk 6SA con-
tract en haalde het zonder pro-
blemen, waar de overige teams 
in 3Sa met ups bleven steken. 
Hetzelfde gebeurde in een an-
der spel met de teams Schiphorst 
en  John Van Diemen. In de C lijn 
lagen de Koppels dichter bij el-
kaar. Met 60% haalde Brugge-
man/Degenaars de eerste plaats. 
Op de voet gevolgd door Toebos-
ch/Vedder met 59,38% . Team Van 
Heese volgde met 55,73%. Team 
Bruggeman/Degenaars toonde 
lef door 6SA te bieden en te ma-
ken waar de andere teams ruim in 
de schoppen scoorden. In alle lij-
nen neemt de spanning toe om-
dat de onderlinge verschillen na 
drie ronden heel erg klein zijn.

Donderdag
De donderdagmiddag afdeling 

speelde haar 5 de zitting. In de A 
lijn blijft team Bunnik/Twaalfho-
ven consistent goed en hoog sco-
ren. Wederom eerste met 62,50%. 
Zij worden op de hielen gezeten 
door team Van den berg (60,42) 
en het gelegenheidsduo De Jong/
Leeuwerik (58,33). Team Bunnik 
scoorde een heel mooi klein slem 
Harten contract, dat niet werd 
geëvenaard door de concurren-
tie. In de B lijn behaalden kop-
pel Mulder/Van der Laan de eer-
ste plaats met 60,94%, tweede 
werd koppel Van Diemen/Tijmen-
sen 57,29% en de derde plaats 
ging naar team Van Klaveren met 
56,77%. Dat team Mulder in vorm 
is bleek uit een gedoubleerd 5rui-
ten contract dat twee down ging 
maar toch 100% scoorde. 

Een mooi uitneembod
In de C lijn was de strijd scher-
per. Hier wist koppel Groenevelt/
Van der Reep de eerste plaats te 
pakken met 64,10%. Team Rijser/
Verdegaal was resoluut en haal-
de de tweede plaats binnen met 
63,19% en derde werd team Bon/
Veenstra met 52,57%. Vermel-
denswaard is een 3Sa contract 
gespeeld door koppel Bon/Veen-
stra. Zij versloegen daarmee de 
concurrentie die in een klaveren 
contract terecht kwamen. Al met 
al een boeiende middag. Mocht 
u geïnteresseerd in een gezellige 
bridgemiddag neem dan contact 
op met het secretariaat, email: se-
cretariaat.bvm@gmail.com.

Mijdrechtse Basketbal 
Dames 1 kampioen 3 klasse
Regio - Mijdrecht - De dames 
van Argon Basketball zijn afge-
lopen maand kampioen gewor-
den in de derde klasse. De laatste 
keer dat dit heeft plaats gevon-
den is alweer 4 jaar geleden. Het 
team wat steeds beter op elkaar 
ingespeeld raakt heeft slechts 1 
wedstrijd verloren over het ge-
hele seizoen. De wedstrijd moest 
worden gespeeld worden tegen 
het Utrechtse Bulls team dames 
5. Een gezonde spanning was er 
bij de dames aanwezig aangezien 
er uit tegen deze dames hard ge-
werkt moest worden om tot een 
overwinning te komen. De dames 
waren de laatste wedstrijd geheel 
compleet aanwezig. Coach Nico-
le Booden die aan het begin van 
het seizoen nog twijfelde had 
het zwaar met de wissels, aange-
zien zij iedereen dezelfde speel-
tijd wilde geven. In de rust was de 
stand 34-14 voor de dames van 
Argon Basketball. Ook de tribune 
die normaal niet of nauwelijks ge-
vuld is tijdens de wedstrijden was 
voor die dag goed gevuld. De da-
mes bedanken dan ook de aan-
wezige toeschouwers die dit tot 
een onvergetelijke avond heb-

ben gebracht. Eindstand van de-
ze wedstrijd  59-34.  Marieke 
Gobée was topscoorder van de 
avond met 18 punten.

Afscheid
En aan het einde van de avond 
werd de overwinning gevierd en 
tevens afscheid genomen van 
teamgenoot Rianne Gortenmul-
der die haar carrière aan het ma-
ken is op de vrachtwagen in het 
buitenland. De voorzitter van Ar-
gon Basketball kwam de dames 
feliciteren met de overwinning 
en iedereen werd die avond be-
dankt voor de bewezen dien-
sten die de dames ook leveren 
voor de vereniging. Denk hier-
aan scheidsrechters, wedstrijdin-
deling, ledenadministratie. Hier-
voor had hij voor iedereen een 
leuke attentie meegenomen. 
De dames waren enorm verrast 
met deze waardering. Aanwezi-
ge speelsters: Rianne Gortenmul-
der, Ingrid Zomer, Jola Machalska, 
Shirley Joan van Brederode, Liljan 
van der Wilt, Marieke Gobée, Ine-
ke Spraakman, Marike van Putten 
en Femke Abrahamsen. Coach Ni-
cole Booden.

Biljart kampioenschap
Blessureleed nekt
Cees Verweij
Vinkeveen - Afgelopen week 
vond  het clubkampioenschap 
van de Biljartclub Donkereind al-
weer voor de 13e keer plaats.  
Een gunstige loting bracht de 
broers van Schie in volgorde na 
elkaar, waarbij al snel de opmer-
king werd gemaakt, dat die elkaar 
het balletje wel even zouden toe-
spelen. Het kampioenschap was 
twee weken uitgesteld om Ge-
rard van Schie de mogelijkheid te 
geven  in Engeland een aantal ex-
tra ‘Masterclasses’ te volgen. Veel 
heeft dit niet geholpen, want Ge-
rard viel uiteindelijk buiten de 
prijzen. Nieuweling Bas van den 
Engel, die zijn sporen al verdiend 
heeft in de categorie poolbiljart, 
begon zeer matig, maar werd 
door een sterke eindsprint als-
nog derde. Volgens Bas ‘was het 
even wennen zonder gaten’.  Jan 
van Schie ondervond de gevol-
gen van zijn drukke werkzaamhe-
den. ’ Ritme en concentratie  zijn 
alles in deze sport, ik moet meer 
tijd  vrij maken om te oefenen’, zei 
Jan. Cees Verweij, de topfavoriet, 

kon de hoge verwachtingen niet 
waar maken. Cees worstelt met 
problemen met de ogen. Het le-
verde hem veel medeleven van 
zijn tegenstanders op, maar of dit 
echt gemeend was, wordt betwij-
feld!  Als troost kan gezegd wor-
den, dat Cees wel de langste se-
rie neerzette.  Gert van Kreunin-
gen ging heel voortvarend van 
start. Als het kampioenschap om 
de variant ‘driebanden raken’ was 
gegaan, dan had Gert zeker ge-
wonnen. 
Uiteindelijk ging de strijd om de 
eerste plaats tussen Kees Mooij 
en Wim van Schie. Wim bleef zijn 
zenuwen het meest de baas en 
werd zo clubkampioen 2018. Dit 
ook, omdat op de`meest kritieke 
momenten, Kees  opgelegde kan-
sen miste; ‘teveel andere zaken 
aan mijn hoofd’, was zijn uitleg. 
Met 28 punten bereikte Wim een 
zeer hoog gemiddelde. Zowel tij-
dens, maar vooral na de strijd, 
vloeide het bier rijkelijk en werd 
er alvast vooruitgekeken naar het 
volgende seizoen!

Argon Basketball 
Hans van Dijk mixed 
toernooi
Mijdrecht - Voor de derde keer 
op rij speelt Argon Basketball een 
het Hans van Dijk mixed toernooi 
in de Eendracht in Mijdrecht. Dit 
toernooi draagt de naam van de 
overleden oprichter van de sport 
Hans van Dijk.

Vanaf 16.00 tot 20.00 uur zullen 
alle spelers een aantal wedstrij-
den spelen. Zoals het woord al 
zegt betreft het een mix toernooi 

waarbij alle leden, vanaf onder 12 
tot de heren 1,  dames en recre-
anten spelers, maar ook de oude 
leden met elkaar spelen. Er wordt 
een bijdrage gevraagd van €10,- 
hiervoor krijg je een maaltijd en 
een consumptiebon.

Heb je vroeger gebasketbald en 
lijkt het je leuk om mee te doen, 
meld je dan aan via basketball@
svargon.nl

Nieuwkomer Bas Boer 
Wint 35e Bon Bokaal
De Ronde Venen - Op zaterdag 5 
mei jl. is onder optimale omstan-
digheden de 35e Bon Bokaal ver-
zeild. Maar liefst 28 teams ver-
deeld over twee klassen hadden 
zich verzameld voor deze jaarlijk-
se sportieve strijd op de Vinke-
veense Plassen.
Het wedstrijdcomité had er net 
als de zeilers ook veel zin in en 
gaf de teams tijdens de ochtend-
wedstrijd een baan van twee tot 
drie uur zeilen. Dit was niet erg, 
want hierdoor was er ruim de ge-
legenheid om nog eens goed te 
oefenen met alle winddraaiingen 
waar dit plassengebied zo be-
kend om staat. Het is altijd weer 
even wennen aan het begin van 
het seizoen. Welke walletjes ‘trek-
ken’ en welke boeien kun je be-
ter vanaf de plas aanzeilen? From 
Hero to zero en weer terug, dat 
maakt wedstrijdzeilen op de Vin-
keveense Plassen zo leuk. 

Lunch
Afijn, met enige vertraging heb-
ben de wedstrijdzeilers van een 
prima verzorgde lunch genoten 
bij restaurant Bon. Veel tijd voor 
rust was er niet want de strijd was 
nog niet gestreden en tegen 3 
uur lagen alle schepen weer op-
gelijnd voor de tweede start. Zor-
gelijke blikken aan boord want 
de baankeuze was ongewijzigd. 
Dit zou wel eens een latertje kun-
nen worden. Gelukkig voor de 
zeilers was de wind toegenomen 
en viel het allemaal reuze mee. Te-
gen vijven lag iedereen wel zo’n 
beetje opgeruimd in de box en 
werd het grote genieten voortge-
zet op het terras bij uitbater Vin-
cent Bon. Begin mei en het leek 
wel zomer! Een goed verzorgd 3 
gangendiner inclusief prijsuitrei-
king was de afronding van een 
wedstrijdzeildag waar ze in de St. 
Tropez jaloers op zouden zijn.

Fietspuzzeltocht 
Hemelvaartsdag
Regio -Morgen, Hemelvaartsdag 
10 mei, wordt er vanuit de Her-
vormde Gemeente Wilnis weer 
een fietspuzzeltocht georgani-
seerd. Vanaf 14.00 tot 14.30 uur 
bent u welkom om te starten van-
af het Roepingplein: Kerkstraat 12 
in Wilnis. Langs de route van zo’n 
25 km wordt u geacht om goed 
op te letten en diverse vragen te 
beantwoorden. Onder de juis-
te inzendingen wordt een slag-
roomtaart verloot. Ook is er on-

derweg een pauzeplaats. De op-
brengsten van verkoop van de 
routebladen (€3,-/stuk) en ver-
snaperingen komt ten goede aan 
het zendingsgezin familie Voge-
laar, dat op Sulawesi (Indonesië) 
werkzaam is om daar de lokale 
kerk te ondersteunen.  

Mochten de weersomstandighe-
den een gezellige fietstocht in de 
weg staan dan is de alternatieve 
datum 2e pinksterdag, 21 mei.

De jongste toppers van HSV
Regio - De jongste toppers van 
HSV’69, de JO8-1, speelt dit sei-
zoen iedere week hun wedstrij-
den in de VSV competitie, tegen 
de jongste teams van clubs uit de 
regio. Regelmatig een overwin-
ning, dan weer een nederlaag, 
maar het belangrijkste: ze heb-
ben iedere training en op zater-
dag ontzettend veel plezier met 
elkaar. Dit team zoekt nog verster-
king voor het komende seizoen! 
Zou je ook graag willen voetbal-

len bij een leuke kleinschalige 
vereniging? Dan is HSV’69 in De 
Hoef misschien wel wat voor jou. 
HSV’69 is een club met schitte-
rende faciliteiten, waarbij het ple-
zier in sporten met elkaar het be-
langrijkste is.Ook in de leeftijds-
categorie JO9/10/11 kan HSV nog 
wat versterking gebruiken. Ben 
je geboren tussen 2008 en 2012? 
dan ben je van harte welkom om 
een keer mee te trainen op don-
derdag avond om 18.30 uur.








