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Bingo 
Mijdrecht - Dinsdag 12 ju-
ni is de laatste bingo voor 
de vakantie van wijkcomi-
té Proostdijland. Iedereen 
is welkom! Er zijn weer he-
le mooie prijzen te winnen, 
waaronder een hogedruk-
reiniger, een elektrische grill, 
een waterkoker en nog ve-
le andere leuke prijzen. De 
kaartjes kosten €0,50 per 
stuk. De bingo wordt gehou-
den in wijkgebouw Present 
aan de Johan van Renesse-
straat 16 (ingang school-
plein) in Mijdrecht. De zaal is 
open vanaf half twee en de 
koffi  e en thee is gratis. Na de 
vakantie beginnen zij weer 
op dinsdag 11 september.

KORT NIEUWS:

GEEN KRANT?
0251-674433

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

“Samen staan we sterk in Mijdrecht”

“Het is een begin van een stukje 
samenwerking om de koopkracht 
in Mijdrecht te versterken ook al 
is die alleen op donderdag. Maar 
het heeft een spin-off  naar ande-
re winkels die men ook op andere 
dagen in de week kan bezoeken,” 
vertelt Paul die van mening is dat 
het ruime aanbod op de markt en 
in de winkels bezoekers op die 
dag vaker naar het centrum zal 
trekken. Ook al vanwege de aan-
trekkelijke weekacties. 

“Ik hou van samenwerken want 
alleen ben je niks. Met alle partij-
en die actief zijn in het dorp, van 
commerciële tot culturele, zoek ik 
samenwerking want samen ben 
je sterker. Ik kom uit de voetbal-

wereld en dan kan je een vedet-
te hebben in je team, maar de er-
varing leert dat die toch moet sa-
menwerken met zijn medespe-
lers om resultaat te hebben. Hij of 
zij kan het ook niet alleen. Daar-
om hebben wij van Koopcen-
trum Mijdrecht contact gezocht 
met Peter Vermeij die het gewel-
dig heeft opgepakt en kans heeft 
gezien om alle marktdeelnemers 
achter zich te krijgen. De winke-
liers in het dorp sluiten zich de 
komende vier weken (als proef ) 
daarbij aan met een kraam bui-
ten en een donderdagkoopje. Je 
zou kunnen zeggen dat de markt 
daardoor wordt ‘uitgebreid’ met 
deelnemers. Andersom kan dat 
ook zo worden gezien. We zijn 

daarbij geen concurrenten van 
elkaar maar gelijkwaardige on-
dernemers. Peter kwam met het 
idee om op die tijdstippen dan 
wat extra’s te gaan doen met leu-
ke dingen, zoals muzikanten die 
de zaak komen opvrolijken. Als 
het allemaal een geslaagd ge-
beuren wordt, willen we er voor-
lopig mee doorgaan. De bedoe-
ling van de samenwerking is dat 
iedereen een extra invulling geeft 
aan een evenement, in dit geval 
de weekmarkt. Je kan het ook in 
een bredere context zien, want 
dat kan bijvoorbeeld ook zo bij 
de Culinaire Venen of optredens 
van het Straattheater. SAMEN-
WERKEN met een hoofdletter dus 
en dat blijkt te werken. Daarnaast 
is vertrouwen ook bouwen.” aldus 
Paul die de samenwerking met de 
weekmarkt in dat licht gezien ook 
op de langere termijn met ver-
trouwen tegemoet ziet. Peter Ver-
meij beaamt dit ten volle.

Mijdrecht - Ondanks dat forse regenbuien afgelopen donder-
dag over Mijdrecht (en dus ook de weekmarkt) trokken, zien in-
terim-voorzitter Paul Reurings sr. van de stichting Koopcentrum 
Mijdrecht en de voorzitter van de stichting Markt Mijdrecht Pe-
ter Vermeij, de samenwerking tussen markt en winkels positief in. 
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 Omg. Botdrager en Zonnekroon (200 kranten)
 Omg. Bisschop Koenraadstraat, Anselmusstraat (170 kranten)

Paul Reurings (re.) en Peter Vermeij zien een samenwerking in Koopcentrum Mijdrecht wel zitten

Opening en ingebruikname ‘GezondWilnis’ gepland op 9 juli a.s.

Wilnis heeft straks eigen 
gezondheidscentrum
Wilnis - Nog ruim een maand te 
gaan en dan heeft Wilnis een ei-
gen gezondheidscentrum met als 
naam ‘GezondWilnis’. Aan de Wa-
genmaker wordt de voormalige 
Veenzijdeschool momenteel nog 
volop verbouwd en ook de bijbe-
horende buitenruimte moet nog 

worden aangepast. Maar volgens 
huisarts Reinier Groeneveld komt 
het allemaal voor elkaar zodat de 
geplande opening van 9 juli a.s. 
gewoon kan plaatsvinden. De in-
richting van het pand is ontwor-
pen door Bob Nisters Interieur-
bouw, Winkelinrichting en De-

corbouw uit Mijdrecht. Hij stuurt 
ook de verbouwing aan die door 
verscheidene (lokale) aanne-
mers wordt uitgevoerd. Groene-
veld is een van de vier huisartsen 
die straks hun huisartsenpraktijk 
verruilen voor een ruime plaats 
in het gezondheidscentrum dat 

hun eigendom is want ze heb-
ben de Veenzijdeschool destijds 
aangekocht. Behalve Groeneveld 
zijn dat E.T. Tantua, C. de Vries en 
M. Kortmann, met hun doktersas-
sistenten en praktijkondersteu-
ners. Maar er komen meer zorg-
aanbieders, waaronder tandarts, 
G.W. Roesdi (van Mondzorg Wil-
nis aan de Pastoor Kannelaan); 
fysiotherapeut Frits Andrée en 
MTC Mijdrecht die samen de fy-
siotherapie oppakken en daar-
voor ruime behandel- en oefen-
ruimten ter beschikking krijgen; 
Susan Kentrop als diëtiste en een 
podotherapeut om voetklach-
ten te behandelen (naam de-
zerzijds nog niet bekend), maar 

ook een volwaardige apotheek 
die geen onderdeel is van de be-
staande apotheken in De Ron-
de Venen. Voorts een laboratori-
um voor bloed- en urineonder-
zoek; een afdeling voor bloedaf-
name; wachtkamers; een centra-
le hal met ontvangst- en informa-
tiebalie; een kantoorruimte voor 
administratieve doeleinden; dou-
ches en toiletten; al dan niet ge-
koelde opslagruimten; een keu-
ken voor eigen gebruik en wat er 
nog meer nodig is voor een ge-
bouw dat dadelijk een comple-
te eerstelijns zorg aan inwoners 
kan bieden. Er komt ook een me-
dicijnrobot in het pand te staan. 
Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht - Op het speelter-
rein van de basisscholen De Een-
dracht en Hofl and in Mijdrecht 
vindt op woensdag 13 juni de 
voorronde van het Nederlands 
Kampioenschap Stoepranden 
plaats. De voorronde is onder-
deel van de activiteiten die wor-
den georganiseerd tijdens de Na-
tionale Buitenspeeldag. Naast 
het stoepranden zijn er veel an-
dere activiteiten waaraan kinde-
ren kunnen deelnemen, zoals on-
der andere een rodeostier, een 
gladiatorspel, een pannakooi, le-
vensgroot darten en een super-
glijbaan. 

,,Buitenspelen is gezond en ge-
zellig’’, zegt Rein Kroon, wethou-
der Sport (CDA). ,,Uit onderzoek 
onder kinderen, ouders en opa en 
oma’s blijkt dat er steeds minder 
wordt buiten gespeeld, terwijl 
buitenspelen om allerlei redenen 
goed en leuk is om te doen. Van-
wege het sociale aspect, maar na-
tuurlijk ook omdat het goed is om 
te bewegen.’’ 
Kroon vindt het goed dat de 
stichting Jantje Beton zich samen 
met kinderen inzet voor meer 
en uitdagender speelruimten en 
meer speeltijd. ,,Eén van de acti-
viteiten die Jantje Beton organi-
seert is het Nederlands Kampi-
oenschap Stoepranden. De kin-
deren komen met dit leuke spel 
in beweging in de buitenlucht. 
Het leuke van deze activiteit is dat 

het niet leeftijd gebonden is. Je 
kan dit doen, ongeacht je leeftijd. 
Bijvoorbeeld een opa die met zijn 
kleindochter gaat stoepranden. 
Ik hoop dat veel kinderen en ou-
deren meedoen op 13 juni en dat 
een aantal van hen de eer van on-
ze gemeente verdedigt op het NK 
in het najaar. Misschien komt de 
uiteindelijke winnaar wel uit onze 
gemeente.’’ Op www.derondeve-
nen.nl/stoepranden is de oproep 
van wethouder Kroon te zien om 
deel te nemen aan de Buiten-
speeldag en de voorronden.

Deelnemen
De voorronde van het NK Stoep-
randen vindt plaats vanaf 13 uur 
op de speelterreinen van De Een-
dracht en de Hofl andschool. Om 
deel te nemen is opgeven ge-
wenst, minimumleeftijd is 6 jaar. 
Opgeven kan door een mail te 
sturen naar m.benacchio@der-
ondevenen.nl. Vermeld in de mail 
naam en leeftijd. Aan de deelna-
me zijn geen kosten verbonden. 
Meedoen op basis van inloop op 
de dag zelf is ook mogelijk, maar 
dan moet er mogelijk langer ge-
wacht worden. 
Tijdens de voorronde van het NK 
Stoepranden in Mijdrecht wor-
den 25 kinderen geselecteerd 
voor het Nederlands Kampioen-
schap. Dat wordt op 16 septem-
ber gehouden in Rotterdam. Ver-
voer naar de locatie wordt gere-
geld door Jantje Beton. 

Voorronde NK Stoepranden 
in De Ronde Venen

Wethouder Kroon oefent met kinderen van basisschool De Windroos voor 
de voorronden van het NK Stoepranden
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Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
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Redactie
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Mobiel 06-53847419
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Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
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Druk
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Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
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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!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy
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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

AmstelProms audities 
beloven veel
Het AmstelProms orkest en 
het AmstelProms koor zijn vol-
op bezig met de repetities voor 
het concert op zaterdag 14 ju-
li op de kade in Uithoorn. Zowel 
het orkest van Sursum Corda uit 
Aalsmeer als het orkest van KnA 
Uithoorn, aangevuld met diverse 
muzikanten vormen het Amstel-
Proms orkest wat met meer dan 
60 mensen de muzikale omlijs-
ting gaan verzorgen.

Het AmstelProms koor, verzorgd 
door de Vocal Company bestaat 
uit bijna 100 zangers en zange-
ressen en is ook enthousiast be-
gonnen met de repetities voor 
dit muzikale spektakel. Maar het 
concert is pas compleet als de so-
listen die op de avond gaan op-
treden ook bekend zijn. Amstel-
Proms gebruikt alleen regionale 
muzikanten en zangers en zange-
ressen die binding met Uithoorn 
en de regio hebben en graag ko-
men zingen op dit prachtige eve-
nement.

Omdat de lat hoog ligt en de or-
ganisatie een muzikaal hoog-
staand evenement wil verzor-
gen, werden er audities gehou-
den voor de diverse stukken die 
samen met orkest en koor te ge-
hore gebracht gaan worden.
Dit jaar werden zowel Opera zan-
gers en zangeressen gezocht als 
ook pop zangers en zangeressen. 
Gelukkig melden zich veel en-
thousiaste zangers en zangeres-
sen aan en de afgelopen weken 

zijn de audities gehouden om de 
uiteindelijke keuze te bepalen.

Auditie doen is erg kwetsbaar
Het doen van een auditie klinkt 
eenvoudig, maar is het zeker niet. 
De auditanten verschenen voor 
een jury die kritisch luisterde en 
keek en vergeleek met andere au-
ditanten en als zanger of zange-
res sta je daar dan helemaal al-
leen om in slechts een paar minu-
ten te laten zien dat de keuze op 
jou zou moeten vallen.
Ferdinand Beuse van de Vocal 
Company legt uit: “Auditie doen 
is erg kwetsbaar. Je voert een ge-
zellig gesprekje over het weer en 
dan ineens moet je vol opgaan in 
een lied dat je laat horen en de ju-
ry overtuigen dat jij degene bent 
die het best een bepaald liedje 
ten gehore kan brengen.
Het is heel iets anders dan straks 
tijdens het concert een optreden 
verzorgen, omdat dan de adre-
naline van het massale publiek, 
de ondersteuning van een groot 
orkest en koor en de hele sfeer 
van AmstelProms je helemaal in 
de juiste stemming brengen. We 
proberen als jury toch altijd de 
auditanten een goede kans te ge-
ven en ze mochten dan ook al-
lemaal 2 nummers ten gehore 
brengen.
Een nummer dat ze zelf mochten 
kiezen, waar ze vinden dat hun 
stem het best in uit komt, en een 
nummer uit het repertoire dat tij-
dens AmstelProms 208 ten geho-
re gebracht gaat worden.” 

Uiteindelijk is een groot aantal 
prachtige zangers en zangeres-
sen geselecteerd voor Amstel-
Proms. In de komende weken 
zal steeds meer bekend worden 
over de invulling en deze week 
een eerste greep uit de geselec-
teerden. Het thema van Amstel-
Proms 2018 is Opera en pop en 
dus moesten er ook goede opera 
zangers en zangeressen worden 
geselecteerd.
De organisatie heeft een aan-
tal prachtige stemmen weten te 
strikken. Voor het prachtige La 
Traviata is Ireen van Bijnen de 
zangeres. Zij heeft een prachtige 
stem die zeer goed tot zijn recht 
komt in dit mooie lied. In het be-
kende Funiculi Funicula werd ge-
zocht naar een mooie herenstem 
en die is gevonden. Arnold Auée 
gaat dit zeer bekende lied ten ge-
hore brengen.
Hij heeft met Opera en met pop-
muziek ervaring en zal het pu-
bliek in de juiste stemming bren-
gen met zijn optreden.
De organisatie van AmstelProms 
is ook zeer verheugd om te vertel-
len dat Lida Straathof het prach-
tige en emotionele O Mio Babi-
no Caro ten gehore gaat bren-
gen. Tijdens de audities werd wel 
duidelijk dat Lida zeer ervaren is 
in het overbrengen van de juiste 
emotie met haar prachtige stem 
en met haar performance. Het 
publiek zal ademloos luisteren.

AmstelProms 2018 is gratis voor 
iedereen te beluisteren en bekij-
ken, maar als u dit prachtige eve-
nement wilt ondersteunen als 
sponsor en tevens een VIP be-
handeling wil krijgen en plaat-
sen op de tribune wilt bemach-
tigen, koop dan een VIP tribune 
kaart via www.amstelproms.nl en 
u bent verzekerd van een comfor-
tabele zitplaats met goed zicht 
op het podium en wordt u voor-
zien van een hapje en een drank-
je door de lokale horeca.

Fort aan de Drecht, daar zit muziek in!
Regio - Op zondag 10 Juni a.s. 
vanaf 14.00 uur wordt er op het 
Fort aan de Drecht weer muziek 
gemaakt latin & jazzy duo T & T 

zal deze middag muzikaal vorm-
geven met aanstekelijke latin rit-
mes en jazzy klanken. Rond twee 
uur gaat het terras open voor een 

drankje en een hapje. Toegang is 
gratis en de gebruikers van het 
Fort heten U van harte welkom. 
Adres: Grevelingen 30, Uithoorn.

Het was vandaag gezellig druk op de jaarmarkt. Niet te druk om mijn 
pup te socialiseren. Hij was het zat en ik liep met hem en mijn an-
dere hond richting ABN AMRO naar de uitgang, fi etsen er 2 jongens 
gewoon door al die mensen heen vlakbij mijn pup. Ik zei er wat van 
en kreeg meteen steun van een man met toevallig een fi ets aan de 
hand. Een hele discussie, toch gewoon door blijven fi etsen. Dit on-
danks het bord aan het begin van’ afgesloten in beide richtingen.’
Dat was nog niet het vervelendste. Later op de markt zonder mijn 
honden, sprak ik die ene agent aan. Die stond rustig te kletsen met 
een meisje. Hij was de enige agent. Mijn oren klapperde gewoon, 
toen hij zei, dat ze daar gewoon mogen fi etsen en dat bord. Dat was 
niet waar. Ik werd gewoon voor leugenaar uitgemaakt. Geen won-
der, dat mensen geen respect meer hebben voor de politie. Ze doen 
gewoon niets. Hier het bewijs van het bord. 

À.W. van Muijen-Hagen

LEZERSPOST

Fietsen op de jaarmarkt

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

Dansshow Nicole in theater 
van TV Studio Aalsmeer
Mijdrecht - Zondag 10 juni a.s. 
is het weer zover! Dan zijn alle 
leerlingen van dansschool Nico-
le weer klaar om twee grote eind-
shows te geven in het theater van 
TV Studio Aalsmeer.
 Het enthousiaste team docen-
ten van de dansschool heeft heel 
hard en creatief gewerkt om het 
thema “around the world” neer 

te zetten met veel verschillende 
dansstijlen, muziek en kostuums. 
Alle leerlingen van jong tot oud, 
de wedstrijd- en selectiegroepen 
en het showballet staan te trap-
pelen om zondag het toneel te 
betreden. Het belooft een spet-
terende en swingende show te 
worden! Het theater van de TV 
Studio heeft spectaculaire LED-

schermen op het toneel. Nieuw 
dit jaar is dat twee creatieve VJ’s 
live zullen gaan inpluggen op de-
ze schermen.
De eerste show begint om 10.30 
uur en de tweede show om 15.00 
uur. Wilt u deze eindshows niet 
missen dan zijn er nog enkele 
kaarten te koop bij dansstudio Ni-
cole aan de Groot Mijdrechtstraat 
2 in Mijdrecht of natuurlijk bij de 
vertrouwde adressen: Café Het 
Rechthuis of kapsalon Backsta-
ge beiden gevestigd in de Dorps-
straat te Mijdrecht.





04 6 juni 2018

In Memoriam

Hermanus (Herman) 
Willem van Soest Sr.

Wilnis, 2 februari 1927 Wilnis 29 mei 2018

Wilnis is een markante inwoner ontvallen: Herman van Soest. 
Dinsdag 29 mei is hij op 91-jarige leeftijd rustig ingeslapen in 
zijn woning aan de Dorpsstraat 59 (het pand met de raamluik-
jes). Hij was al 44 jaar weduwnaar van zijn vrouw Corry van 
Soest-van Yperen. Als je tijdens zijn leven bij hem binnenstap-
te voor een bezoekje lag er altijd wel documentatie over Wilnis, 
de Tweede Wereldoorlog, de Brandweer of bijzondere gebou-
wen en gebeurtenissen uit de omgeving op tafel. In het deel 
waar hij woonde had hij er een klein museum aan gewijd. Her-
man van Soest was een ware verzamelaar van alles wat met de 
geschiedenis en het leven van Wilnis te maken heeft (gehad). 
Behalve van de Brandweer had hij ook een schat aan documen-
tatie en voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog die voorna-
melijk betrekking hadden op de eigen regio en die hij zelf in 
de oorlogsjaren bijeen heeft vergaard. Herman rubriceerde en 
catalogiseerde alles wat hij vroeger en nog steeds verzamelde. 
Niet digitaal en op de PC, maar analoog met eigen omschrijvin-
gen in zijn prachtige en daardoor goed leesbare handschrift, 
alsof hij het kalligrafeerde. Het is te hopen dat alle waardevol-
le spullen en documentatie op een goede manier zullen wor-
den bewaard en voor het nageslacht toegankelijk blijven. Her-
man is tijdens zijn leven beloond met de uitreiking van de Ere-
medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 
Tevens is hij Ereburger van de gemeente Wilnis.

Samen met de inbreng van Wilnisser Floor Groenendijk en aan-
geleverd materiaal van allerlei inwoners en oorsprong wist hij 
in 1999 van dat alles een boek met 278 bladzijden samen te 
stellen met als titel ‘Wilnis: over vroeger en nu’ waarin nage-
noeg alle aspecten, talloze bewoners, beroepen, bedrijven, 
winkels, gebouwen en gebeurtenissen – waaronder het Verzet 
in de Tweede Wereldoorlog in Wilnis – uiterst gedocumenteerd 
werden beschreven en genoemd. Er was zoveel belangstelling 
voor het boek in de regio, zelfs uit de VS, Canada en Australië 
van geëmigreerde dorpelingen, dat er bijna te weinig gedrukte 
exemplaren van waren. Kortom er was heel veel vraag naar. De 
toenmalige burgemeester Dick Boogaard noemt Herman van 
Soest ‘het levende geheugen van Wilnis’. Inderdaad, Herman 
was een wandelend geschiedenisboek en de inhoud daarvan 
hield hij niet alleen voor zichzelf. Belangstellenden die een be-
paald onderwerp wilden belichten konden bij Herman aan-
kloppen als ze wat nodig hadden. Ook gaf hij presentaties op 
scholen over de Tweede Wereldoorlog hoe die hier in de regio 
werd beleefd en natuurlijk was daarbij ook de bommenwerper 
die in Wilnis op het land van Van Selm neerstortte, onderwerp 
van gesprek. Samen met de leden van het Comité Herdenking 
1940-1945 Wilnis organiseerde hij tot op hoge leeftijd fantasti-
sche en druk bezochte tentoonstellingen over de Tweede We-
reldoorlog met een regionaal tintje, onder andere in De Scha-
kel, bij Verkaik en De Roeping. Hij kreeg tot zijn grote voldoe-
ning zelfs de kans om met de brandweer het vliegveld in Dal-
ton, Yorkshire (GB), te bezoeken waar ooit de Vickers Welling-
ton was vertrokken voor een raid naar Duitsland in 1943 en die 
later in Wilnis neerstortte.

Maar Herman is niet alleen bekend om zijn geschiedenishob-
by. De voornamelijk oudere generatie kent hem als ‘de man 
achter het loket van het PTT postkantoor’ dat ook gevestigd 
was in zijn woning aan de Dorpsstraat, het ‘Posthuis’ genoemd. 
Herman kwam in 1943 in dienst bij de PTT en was de vierde 
generatie in zijn familie die de post en alles wat daarmee sa-
menhing verzorgde. In 1983 was hij 40 jaar bij de Post – de fa-
milie Van Soest dan 100 jaar. In 1987 ging hij na 44 jaar met 
pensioen. De locatie was bovendien te klein geworden en vol-
deed tevens niet meer aan de moderne eisen van die tijd. Re-
den waarom het postkantoor verhuisde naar de hoek met de 
Raadhuisstraat waar de dochter van Herman, Joke, de hon-
neurs waarnam tot 1997 toen de vestiging werd opgeheven. 
En passant maakte hij tijdens zijn ‘posttijd’ ook deel uit van de 
Vrijwillige Brandweer in Wilnis waar hij zich niet onbetuigd liet 
bij het bestrijden van branden. Herman nam ruim de tijd voor 
zijn intensieve hobby, maar ging er ook met de fiets vaak op uit 
om foto’s (met een filmrolletje) van de omgeving te maken. An-
derzijds werden er ook calamiteiten op de gevoelige plaat vast-
gelegd, bijvoorbeeld als er ergens brand was en van allerlei an-
dere ongevallen. De foto’s liet hij dan ontwikkelen bij de He-
ma en bracht ze vervolgens op de fiets met een verslag naar de 
Nieuwe Meerbode voor publicatie. Dat was zijn inbreng voor 
de nieuwsgaring. Ook dat was Herman. Zelfs was hij muzikaal 
en liet zich dan ook regelmatig horen bij het mannenkoor Im-
manuel.
Maandag 4 juni hebben veel inwoners van Wilnis en omge-
ving in gebouw De Roeping afscheid genomen van deze unie-
ke man; de locatie waar hij dikwijls de basis heeft gelegd voor 
succesvolle tentoonstellingen. In de Hervormde kerk is dins-
dag 5 juni een Dankdienst voor het Leven gehouden waarna 
hij achter de kerk ter aarde is besteld. Daar waar onder ande-
re zijn vrouw en ook de omgekomen Canadese vliegers van de 
Vickers Wellington hun laatste rustplaats hebben.
Herman, bedankt voor alles en rust in vrede!

De Botshol roei excursies 
komen er weer aan!
Regio - Je ziet ze niet zo snel, 
maar hoort ze wel degelijk…..de 
rietzangers. De lepelaars zitten 
er hopelijk ook weer, en de koe-
koek vliegt vaak al ‘koekoek’ roe-
pend voor je uit. Gidsen van het 
IVN zullen in het mooie, stille en 
afwisselende gebied een excur-
sie verzorgen. Zij zullen op zoek 
gaan naar de diverse planten- en 
orchideeën soorten, vogels en li-
bellen. Wellicht vliegt er een bui-
zerd over, of een andere grote 
roofvogel zoals de havik of brui-
ne kiekendief. 
Ga mee, geniet van de oogstre-
lende omgeving en laat je verras-
sen. In ieder geval is het gebied 
zelf al spannend met zijn vele slo-
ten, het hoge riet, zijn moeras-
bos en de Grote en Kleine Wije. Je 
kunt er verdwalen door het hoge 
riet dat van de sloten een doolhof 
maakt. Maar met een plattegrond 
en gidsen erbij hoeft dat niet te 
gebeuren. 

De excursies zijn: zondag 17 juni 
van 10.00 tot 12.00 uur, woens-
dag 20 juni van 19.00 tot 21.00 
uur, zaterdag 23 juni van 10.00 tot 
12.00 uur, woensdag 27 juni van 
19.00 tot 21.00 uur en zondag 1 
juli van 10.00 tot 12.00 uur.

Verzamelpunt: 
Bij roeibootverhuur Verweij, Bots-
hol 14 – 1391 HP Abcoude 
(GPS locatie op Google maps: 
52.257394,4.918354)
Graag een kwartier van tevoren 
aanwezig zijn. In verband met de 
huur van de bootjes is aanmel-
den noodzakelijk. Dit kan bij :
Marianne v.d. Bosch:
0297 – 25 72 87 of Patrick Heijne: 
0297 – 23 08 90 of 06-21 86 79 29.
Kosten: zijn voor IVN-leden en do-
nateurs €4,-, voor anderen €5,-.
Gráág gepast geld meenemen. 
Het aantal deelnemers wordt be-
paald door beschikbare boten en 
gidsen.

Robbert Tuinhof’s Jam 
Session op Chazz 2018 

De jam session is altijd het 
hart van jazz, een gevarieerd 
optreden om naar uit te kij-
ken, van 19.15 tot 20.30 uur. 
Bij Robbert Tuinhof’s Jam 
Session spelen vier musici 
met afwisselend optredende 
gasten.
Tuinhof zelf speelt saxofoon, 
Hans Heinhuis piano, Ger 
Lohuis bass en Frans Meijer 
drums. De gasten spelen 
trompet en vibrafoon of ko-
men met zang. Mooi en af-
wisselend wordt het.
Als eerste gast verwachten 
we Boet Kaaijk. Hij is een ont-
dekking, deze veertienjarige 
getalenteerde trompettist. 
Toen Boet tien jaar jong was, 
speelde hij bij een jazzfestival 
een bekend nummer waarbij 
hij erop los improviseerde. 
Het bekende “There will ne-
ver be another you” klonk he-
lemaal te gek.
Boet heeft inmiddels op di-
verse jazzfestivals ‘gejamd’. 
Meespelende  musici zeggen 
over hem ‘dit wordt een hele 
grote’. 
Dan komt onze eigen Colet-
te Wickenhagen met zang. 
Zij heeft vaker met Robbert 
Tuinhof en zijn musici opge-
treden, heeft een echte klik 
met hem. Robbert en Colet-
te voelen elkaar muzikaal 
goed aan en halen het bes-
te uit zichzelf en de ander. 

De zwoele stem combineert 
mooi met de saxofoon. Dat 
wordt genieten.
Ook heel bijzonder is de 
combinatie van de vaste be-
zetting met Peter de Gelder 
op vibrafoon.
De Gelder begon jong op de 
vibrafoon en behaalde met 
zijn eigen groep P.G. Quartet 
diverse muziekprijzen.
Hij speelde met onbeken-
de en bekende musici, on-
der andere met Hans Dulfer. 
Peter is autodidact op mu-
ziekgebied en voelt zich daar 
nog altijd erg prettig bij.
Chazz op boerderij Stroom-
zicht, Westzijde 50, De Hoef 
op zaterdag 23 juni van 15.30 
tot 22.30 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.chazz.nl en kosten in 
de voorverkoop € 17,50. Aan 
de tuin op de dag van het fes-
tival op 23 juni € 25,00.
Kinderen tot 12 jaar gratis, 
scholieren en studenten (met 
pas) half geld. 

Ria Waal

Kleuters speelde plaatjes 
bingo met bewoners
De Ronde Venen - Regelma-
tig gaan er groepen van de Drie-
huisschool even ‘buurten’ bij de 
bewoners van Gerardus Majella. 
Een leuk leerzaam uitje voor de 
kinderen en een welkome afwis-
seling voor de bewoners. Vorige 
week ging groep 1-2 even ‘naar 
de overkant’ om samen met de 
bewoners plaatjesbingo te spe-
len.In kleine groepjes schoven ze 

bij de ouderen aan tafel om hen 
te kunnen helpen.
De kinderen waren zo behulp-
zaam voor de ouderen dat ze 
soms de plaatjes voor hen al aan-
streepten voor die persoon het 
zelf had gezien…. Na een rond-
je bingo, limonade en iets lek-
kers, keerden de kinderen na een 
gezellig uurtje weer terug naar 
school.

Mantelzorgers moeten 
beter ondersteund worden
De Ronde Venen - In De Ron-
de Venen worden mantelzorgers 
ondersteund door het Steun-
punt Mantelzorg van welzijnsor-
ganisatie Tympaan de Baat. Daar-
naast biedt de gemeente onder-
steuning door goedkope huis-
houdelijke hulp aan te bieden en 
een jaarlijkse tegoedbon in de 
vorm van de mantelzorgwaarde-
ring. Niet iedereen is echter ge-
holpen met huishoudelijke hulp 
of een tegoedbon en daarom 
heeft PvdA/GroenLinks een mo-
tie ingediend om het aanbod uit 
de breiden afhankelijk van de be-
hoeftes van mantelzorgers.
Fractievoorzitter Pieter Kroon: 
“Mantelzorgers doen geweldig 
werk in het ondersteunen en/of 
verzorgen van hun naasten. Dit 
kan echter ook heel erg zwaar 
zijn. Daarom is het belangrijk dat 
er vanuit de gemeente goede on-
dersteuning wordt geboden, die 
aansluit bij de behoefte die man-
telzorgers hebben. Daarom heb-
ben wij het college middels een 
motie gevraagd om die behoef-
tes te inventariseren en op ba-
sis daarvan een voorstel te doen 

voor uitbreiding van de onder-
steuning.”
Niet alle mantelzorgers in beeld
Iedereen die een ander onbetaal-
de hulp of zorg biedt is in prin-
cipe mantelzorger. Dan kan het 
gaan om hulp aan een buur-
vrouw, de dagelijkse zorg voor 
een partner of de zorg van een 
kind voor een ouder. Als ge-
meente is het lastig om mantel-
zorgers in beeld te krijgen en te 
ondersteunen. Dit is met name 
het geval bij jonge mantelzor-
gers die bijvoorbeeld zorg geven 
aan hun ouders. Zij krijgen dan 
ook niet altijd de ondersteuning 
die nodig is. Daarbij heeft iede-
re mantelzorger op basis van zijn 
of haar situatie een eigen onder-
steuningsbehoefte. Pieter Kroon: 
“De gemeente moet zoveel mo-
gelijk ondersteuning bieden op 
basis van behoeften die mantel-
zorgers hebben en niet alleen op 
basis van standaard hulpvormen 
als huishoudelijke hulp. Daarmee 
zijn namelijk niet alle mantelzor-
gers geholpen.”De motie werd 
uiteindelijk met raadsbrede steun 
aangenomen.

ROM Koor deelnemer 
aan Straattheaterfestival
Mijdrecht - Op zaterdag 16 ju-
ni is er weer het jaarlijkse straat-
theaterfestival in Mijdrecht. Het 
ROM-koor (Regionaal Operette- 
en Musicalkoor) heeft al vele ma-
len meegedaan en zal ook dit jaar 
niet ontbreken. U kunt hen vin-
den op het plein voor winkelcen-
trum ‘De Lindeboom’. Ze zingen 
tussen 13.45 en 14.15 uur. Ieder-

een is welkom om daar, vanaf een 
bankje of gewoon op het plein, 
te komen luisteren. Naast diverse 
muziekstukken die u misschien 
al van hen kent uit hun veelzijdi-
ge repertoire, geven ze ook een 
klein voorproe�e met een stuk uit 
de musical ‘Titanic’ die het koor in 
oktober 2019 op de planken gaat 
brengen.
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De Ronde Venen - Hoewel het 
Inwonerscollectief DRV nog 
niet echt naar buiten treedt en 
wij vooral achter de schermen 
druk bezig zijn, maken we 
toch wat los onder de inwo-
ners. Wat wij vooral leuk vin-
den is dat steeds meer inwo-
ners en initiatieven ons opzoe-
ken en zich bij ons aansluiten. 
Het begint vaak met een bak 
koffie en een leuk gesprek. 
Wij vertellen dan wat onze be-
doeling is en  gaande het ge-
sprek  wordt men enthousi-
ast. Je gaat het pas zien als je 
het doorhebt. Ook maken we 
wat los met het schrijven van 
onze column. Leuke reacties 
en aanmeldingen van lezers. 
Twee inwoners waren vorige 
week wat kritischer en schre-
ven een reactie op onze co-
lumn in deze krant. In de eer-
ste reactie werd ons gevraagd 
door de betreffende inwoon-
ster dat we het kort en bon-
dig moeten houden en veel 
concreter moeten zijn. De an-
dere lezer gaf juist in een zeer 
uitgebreide reactie commen-
taar op het feit dat wij bewon-
dering hadden geuit voor de 
werkzaamheden van onze lo-
kale bestuurders. De betref-
fende inwoner had juist slech-
te ervaringen bij een eenvou-
dig op te lossen probleem bij 
hem in de wijk. Hij was het dus 
helemaal niet eens met onze 
waardering. Dit geeft precies 
aan dat we het als individuele 
inwoners niet altijd met elkaar 
eens kunnen zijn. Ieder heeft 
zijn eigen mening en ook dat 
moeten we respecteren van 
elkaar. Toch zijn wij blij met 
deze reacties op onze column, 
want er komt wat los onder de 
inwoners. Inwoners laten ho-
ren wat ze van bepaalde za-
ken vinden en wat ze graag 
anders zouden zien. Dat is pre-
cies wat het Inwonerscollec-
tief DRV wil bereiken. Een plat-
form neerzetten waar inwo-
ners (dagelijks) hun stem kun-
nen laten horen. Dat we naar 
elkaar gaan luisteren en daar 
waar mogelijk elkaar gaan on-
dersteunen en helpen. Uitein-
delijk krijg je dan betrokken-
heid onder de inwoners en 
verbinding. Dat leidt weer tot 
inwonerskracht. En met die in-
wonerskracht gaan we zelf za-
ken oplossen. Dus niet één 
keer in de vier jaar onze stem 
geven aan een politieke partij 
die onze stem moet vertegen-
woordigen, maar gewoon ac-
tief meedoen als inwoners en 
ons laten horen. Daar is ook 
behoefte aan bij de lokale po-
litiek. Bij de lokale politiek ma-
ken wij ook het één en ander 
los met onze aankondiging 
dat wij een inwonersnetwerk 
willen neerzetten die echt 
mee wil gaan doen als het gaat 
om lokale vraagstukken. Het 
is natuurlijk best even wen-
nen voor onze politieke be-
stuurders als er een onafhan-
kelijke niet politiek ingestel-
de groep inwonersgroep wil 
gaan meedenken en praten 
over beleid. Er wordt dan ook 
over ons gepraat. Maar inwo-
nersparticipatie is echter niet 
meer weg te denken en als in-
woners moeten we echt mee 

gaan doen. Daarvoor moeten 
wij ons dan wel gaan verbin-
den en zal er een duurzame 
organisatie neergezet moeten 
worden. Alleen dan kunnen 
we onze kennis en expertise 
goed bundelen en meepraten. 
Er ontstaat dan burgerkracht 
die van toegevoegde waarde 
kan zijn voor ons allemaal. Als 
individuele inwoner gaat dat 
natuurlijk niet lukken. Over 
hoe we dat willen gaan neer-
zetten gaan we u nog uitge-
breid informeren. Wij willen in 
ieder geval wel anders en ver-
nieuwend zijn. Dus geen bu-
reaucratische traditioneel  in-
stituut worden, met een  busi-
nessclass. ed, Dit Inwonerscol-
lectief DRV wil concreet oplos-
singen aandragen. Wij zijn ook 
in gesprek met de lokale over-
heid en binnenkort komt er 
een gesprek met de wethou-
der. We willen namelijk geen 
tegenbeweging worden en/
of weerstand oproepen bij de 
lokale overheid. We willen het 
liefst samen werken op basis 
van wederzijds respect en ver-
trouwen. De lokale overheid 
kan volgens ons ook niet echt 
tegen een duurzaam goed ge-
organiseerd inwonersnetwerk 
zijn. Als inwoners wat willen 
vraagt de lokale overheid im-
mers altijd (in)direct hoeveel 
personen er worden vertegen-
woordigd, i.v.m. draagvlak. 
Dat willen we graag duidelij-
ker gaan maken met het Inwo-
nerscollectief DRV. Stap voor 
stap zullen wij ons Inwoners-
collectief gaan uitrollen. Hier-
door zal het ook vanzelf steeds 
concreter en tastbaarder wor-
den voor u als inwoner. We 
gaan een platform neerzetten 
waar iedere inwoner, initiatief, 
ondernemer, wethouder, of 
werkende uit De Ronde Venen 
zich bij aan kan en wil sluiten. 
Het wordt de manier om u te 
laten horen en zien. We willen 
ons op verschillende thema’s 
actief gaan inzetten en er voor 
alle kernen zijn. We vinden het 
top dat de actieve inwoners en 
bestaande (buurt en wijk) initi-
atieven zich aansluiten bij het 
Inwonerscollectief. Wij willen 
echter ook de passieve inwo-
ner graag bereiken. Deze in-
woners hebben ongetwijfeld 
ook goede ideeën of kennis 
die wij goed kunnen gebrui-
ken. Wij roepen echt alle in-
woners op om vriend van het 
collectief te worden. Wij willen 
hier heel graag veel meer over 
vertellen, maar zoals één lezer 
al schreef onze columns moe-
ten niet te lang zijn. 
Tot slot willen we nog een 
misverstand uit de wereld hel-
pen. Een lezer betitelde ons 
als Anonymus. Dat zijn we ze-
ker niet. We zijn ook niet één 
persoon. We zijn een groei-
ende groep inwoners die het 
gewoon een stukje gezelliger 
willen maken in de Ronde Ve-
nen. Wil je zien wie wij zijn? 
Kom dan gewoon gezellig een 
bak koffie bij ons op de loca-
tie drinken!

Meer weten of vriend worden 
van het collectief stuur een e-
mail naar: drv@inwonerscol-
lectief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV 
Wij zijn niet echt concreet

maar maken wel wat los bij 
inwoners en politiek
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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

Vóór zonsopgang word ik 
wakker gezongen door een 
merel die ons slaapkamer-
raam als zangpost heeft uit-
gekozen. Doorgaans ben ik 
niet blij als ze me zo vroeg 
wekken, maar nu lig ik stille-
tjes te genieten van  de vol-
le, melodieuze zang die door 
de kamer galmt, dankbaar 
dat één van de fraaist zingen-
de vogels er voor heeft geko-
zen met de mens samen te le-
ven. Ruim een eeuw geleden 
leefden we gescheiden, al-
leen diep in het bos had je een 
kansje de schuwe zwarte lijs-
ter te horen zingen. Wij gin-
gen in steden wonen en me-
rels verstedelijkten vertraagd 
met ons mee, samen met een 
heleboel andere bosvogels, 
zoals de muzikaal wat minder 
begaafde mezen en houtdui-
ven. Woonwijken behoren te-
genwoordig tot de gebieden 
met de grootste rijkdom aan 
vogelsoorten. Tuinen, parken  
en plantsoenen bieden volop 
nestgelegenheid, trekken ge-
dierte aan waar vogels dol op 
zijn, gebouwen bieden ruim-
te aan holenbroeders als me-
zen, spreeuwen en gierzwa-
luwen die steden als een rots-
landschap beschouwen en wij 
helpen vogels massaal de win-
ter door met brood, vetbollen, 
pindasnoeren en allerlei ander 
vogellekkers. Mede vanwege 
al die snackbars in tuinen en 
op balkons, kiezen veel vogels 
er voor hier te overwinteren in 
plaats van weg te trekken. Ze  
kunnen dan in het voorjaar 

vroeger  beginnen met broe-
den en als de anderen uitge-
put van de lange vliegreis te-
rugkeren, ontdekken die tot 
hun ontzetting dat veel terri-
toria al zijn bezet door soort-
genoten in een uitstekende 
conditie. Stadsmerels hebben 
kortere, dikkere snavels dan 
bosmerels omdat ze minder 
insecten hoeven los te peu-
teren, er is immers makkelij-
ker voedsel beschikbaar. Nee, 
de evolutie houdt geen adem-
pauze. Ze zingen vroeger in 
de ochtend om de stadsher-
rie voor te zijn, maar zijn min-
der stressgevoelig dan de bos-
merel die lekker kan uitslapen. 
Is het dan alleen maar feest in 
de woonwijken? De merel op 
het raam houdt even op met 
zingen, alsof hij mijn gedach-
ten volgt. Nee, fluister ik, wees 
niet té relaxed, roofvogels als 
de sperwer weten dat het  in 
woonwijken wemelt van de 
malse  vogelhapjes, op hun 
manier is een voedertafel ook 
een snackbar. Maar huiskat-
ten zijn het ergst! Die azen be-
halve op jou ook op je pas uit-
gevlogen jonkies, niet omdat 
die zo smakelijk zijn, de blik-
jes eend en kalkoen thuis zijn 
veel lekkerder, maar gewoon 
omdat je die zo kunt grijpen. 
Het geeft wat spanning in hun 
luie leventje.  ‘Oppassen dus, 
vogeltje,’ mompel ik. De merel 
fladdert weg en mijn vrouw 
wordt wakker. ‘Zei je wat?’ 
vraagt ze slaperig. 

Jaap Kranenborg

Bosbewoners in de 
buitenwijk

Meerderheid raad 
voor legaliseren 1400 
recreatiewoningen

leggen, onderzoek het eerst eens 
heel goed. Dit gaat geld kosten. 
Nu ga je fout gedrag belonen. 
Hier voelen wij niets voor. Je hebt 
het namelijk niet over een paar 
woningen, maar heel veel”, aldus 
Wim Stam.
Wethouder Kroon vertelde dat ze 
de afgelopen vier jaar niet veel 
hadden kunnen doen. De Provin-
cie had toe de boel op slot.
Zij wilde niets horen over legali-
seren. Nu staat de deur weer op 
een kier. Ik vind ook dat we wel 

De Ronde Venen – Al jaren wordt 
er in de Rondeveense raad ge-
praat over wat te doen met al die 
illegaal bewoonde recreatiewo-
ningen in de gemeente. Tijdens 
de raadsvergadering vorige week 
kwam Ronde Venen Belang er 
weer mee en diende een motie in 
om te komen tot de legalisering 
maar liefst 1400 recreatiewonin-
gen die nu al jaren pertinent be-
woond worden.
Ronde Venen Belang: “In de Ron-
de Venen zijn er ongeveer 1400 
recreatiewoningen. Veel van de-
ze woningen worden permanent 

bewoond. Dit is een jarenlang sle-
pend probleem, handhaving kost 
heel veel geld en heeft tot niets 
geleid. Ronde Venen Belang vindt 
dat we zijn ingehaald door de 
werkelijkheid en dat deze wonin-
gen permanent bewoond mogen 
worden, mits deze woningen vol-
doen aan het bouwbesluit.
Ronde Venen Belang wil deze re-
creatiewoningen dan ook legali-
seren” Wim Stam van de Christen 
Unie - SGP voelde daar niets voor: 
“Niet doen. Je weet niet waar je 
aan begint. Je moet als gemeen-
te dan allerlei voorzieningen aan-

eerst duidelijk moeten onderzoe-
ken wat dit financieel gaat bete-
kenen”.
Wim Stam wist niet wat hij hoor-
de: “Wat een bijna bizarre uit-
sprak. We zijn dus de afgelopen 
vier jaar gewoon aan het lijntje 
gehouden. Verbijsterend dit. Vier 
jaar stilte en nu dit.
De motie van RVB om legalisatie 
naar de Provincie toe uit te dra-
gen werd door de meerderheid 
van de gemeenteraad gesteund. 
Wordt vervolgd.

Opening en ingebruikname ‘GezondWilnis’ gepland op 9 juli

Wilnis heeft straks eigen 
gezondheidscentrum
Vervolg van de voorpagina

Bijzonder is dat er op het dak 160 
zonnepanelen worden geplaatst 
die voor zowel warmte als koe-
ling zorgen waardoor ‘Gezond-
Wilnis’ volledig energieneutraal 
kan functioneren. Er komen twee 
in- en uitgangen, een aan de Wa-
genmaker en een aan de achter-
kant zodat bewoners van De Ma-
ricken niet om het gebouw heen 
hoeven te lopen. Aan de Wagen-
makerkant wordt eveneens een 
personeelsingang en een toe-
gang voor ambulancepersoneel 
gemaakt om een patiënt met 
de ambulance te brengen of op 
te halen. In de dakkapel wordt 
de verzorgende eenheid van de 
Thuiszorg Wilnis (Careyn) gehuis-

vest met een teamkamer. Van-
uit het gebouw wordt tevens de 
zorg voor het Hospitium gecoör-
dineerd.

Parkeer- en verkeersdruk
“Het feit dat het zo lang heeft ge-
duurd voordat we hier aan de 
slag konden met de verbouwing 
zat hem vooral in de afstemming 
met de gemeente. Maar ook de 
verdeling van het voormalige 
schoolterrein van de Veenzijde-
school en dat van bso De Touw-
ladder verliep wat moeizaam. 
Overigens blijft de bso gewoon 
bestaan naast het gezondheids-
centrum. Voor de buitenwacht 
gebeurde er niets maar intussen 
werd er wel gewerkt aan het ont-
werp van de inrichting, moesten 
er aannemers worden ingehuurd 
en zijn er allerlei gesprekken ge-
voerd met de betrokken partijen.” 
laat Bob Nisters weten.
Destijds bleek tijdens gesprek-
ken met bewoners uit de omge-
ving dat die de ombouw van de 
school tot gezondheidscentrum 
weliswaar een goede zaak von-
den, maar zorgen hadden over de 
verkeersafwikkeling, de parkeer-
druk in de wijk en het door de ge-
meente voorgestelde aangepas-
te verkeersplan. Zij vreesden on-
veilige situaties voor hun kinde-
ren die via de steeds drukker wor-
dende Wagenmaker op de fiets 
naar school gaan. Dit voorname-
lijk vanwege te verwachten gro-
tere verkeersdruk bij het gezond-
heidscentrum en het 3x per dag 
brengen en halen per auto van 
kinderen die school gaan op het 
nabijgelegen Kids College en de 
obs Vlinderbos. Kennelijk is er 
met alle partijen overeenstem-
ming bereikt want het gezond-
heidscentrum kon begin dit jaar 
van start gaan met de verbou-
wing en straks wordt het opgele-
verd en in gebruik genomen. Nu 
de nieuwe woonwijk De Maric-
ken al aardig vorm begint te krij-
gen wordt het stukje fietspad tus-
sen het gebouw van het gezond-
heidscentrum en de obs Vlinder-
bos doorgetrokken de nieuwe 
wijk in.
De achterkant van het gebouw 
sluit aan op de bestrating in de-

ze nieuwbouwwijk en er wordt 
ook daar in nieuwe parkeerplaat-
sen voorzien. Eenmaal klaar is het 
gezondheidscentrum van bei-
de kanten lopend, per fiets, scoo-
ter of auto bereikbaar. Terzijde zij 
vermeld dat men in Vinkeveen 
ook plannen heeft voor een der-
gelijk gezondheidscentrum in 

een deel van de Jozefschool. Be-
kend is wel dat de apotheek die 
daar ook komt dezelfde is als die 
in ‘GezondWilnis’ de ruimte gaat 
invullen.

Alles onder één dak
“We gaan op 9 juli aanstaande 
het gezondheidscentrum wel in 
gebruik nemen, maar het feeste-
lijke tintje stellen we nog even uit 
omdat op die dag in de regio de 
schoolvakantie begint. We moe-
ten ook nog inwerken met elkaar. 
Als na de schoolvakanties alles 
tot in de puntjes draait is dat een 
mooi moment om het feestelijk 
te openen,” aldus Reinier Groene-
veld die intussen aangeeft dat er 
inmiddels ook een website in de 
lucht is waarop belangstellenden 
de voortgang van de interne ver-
bouwing kunnen zien.
Ook presenteren de zorgverle-
ners zich op een foto. Zie www.
gezondwilnis.nl. “De huisart-
sen werken samen in een maat-
schap, net zoals de fysiothera-
peuten. Samen zijn we eigenaar 
van ‘GezondWilnis’, maar dan in 
een aparte entiteit. Voordeel van 
het gezondheidscentrum is dat 
alle grote partijen waarmee wij 
als huisartsen te maken hebben, 
straks samen met ons onder een 
dak zitten. Dat zorgt voor korte 
lijnen en een efficiëntere vorm 
van zorg verlenen, ook naar ou-
dere bewoners die zolang moge-
lijk thuis willen (en moeten) blij-
ven wonen. Dat wordt van hier-
uit aangestuurd. Het pand heeft 
één uitstraling in uiterlijk. Al-
le spreek- en behandelkamers 
zijn in één uitvoering en kleur. Er 
zijn veel ramen waardoor buiten-
licht ruim naar binnen valt. Som-
mige ramen hebben een mat-
te behandeling ondergaan om 
doorkijk te voorkomen, zoals bij 
de behandelkamers. Het is over-
al licht en luchtig binnen en lo-
gisch ingericht. Er is altijd zicht op 
de wachtkamers om te zien hoe-
veel patiënten er nog zitten. Wij 
als zorgverleners verwachten met 
ons hele team veel van het nieu-
we zorgcentrum nu en in de toe-
komst en hopen voor onze inwo-
ners vandaar uit op een efficiënte 
wijze de beste zorg te verlenen.”
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OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert 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 medeverantwoordelijkheid creëert en een 
betrouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.

Fietsen in plaats van 
wandelen

Ik ben een wandelaar. Voor 
een mooie route van 20 kilo-
meter draai ik mijn hand niet 
om. Samen met manlief heb ik 
al aardig wat wandelvakanties 
achter de rug. In Italië, Grieken-
land, Frankrijk, Engeland. Een 
hoogtepunt was afgelopen zo-
mer de wandelvakantie in de 
Rocky Mountains in Canada, 
komende zomer trekken we 
door Schotland. 

Fietsen is niet echt mijn hobby. 
Natuurlijk fiets ik wel eens naar 
‘het dorp’ voor een boodschap-
je of maak ik een ritje naar het 
werk, maar daar blijft het dan 
ook bij. Gewoon gezellig fiet-
sen zult je mij niet vaak zien 
doen.

Maar voor de Stichting Ontwik-
kelingssamenwerking maak ik 
graag een uitzondering. Op za-
terdag 9 juni stap ik op de fiets 
om mee te doen aan de Rabo 
fietstocht. Geld bij elkaar fiet-
sen voor onze prachtige pro-
jecten in onder meer Nepal en 
Kenia. Want geld kunnen we al-

tijd gebruiken. Voor schoolgeld 
voor de allerarmsten, boeken 
voor studenten, de inrichting 
voor schoollokalen. Geld voor 
educatie in landen waar on-
derwijs niet vanzelfsprekend is. 

Doet u met ons mee? Het is 
heel simpel: u meldt zich bij de 
het startpunt bij de bank aan 
Bozenhoven 93. U kunt kiezen 
hoeveel kilometer u fietst: 12 
kilometer fietsen levert een 
bedrag op van €7,50, 30 kilo-
meter €15 en 100 kilometer 
zelfs €35. Alle routes lopen 
door de regio van Rabobank 
Rijn en Veenstromen. Op de 
stempelkaart die u krijgt vult 
u het deelnemersnummer in 
van Stichting Ontwikkelingssa-
menwerking de Ronde Venen, 
nummer 50. U kunt starten van 
9 tot 14 uur. 

Ik ga natuurlijk voor de langste 
afstand, nu maar hopen dat ik 
dat haal zonder al te veel za-
delpijn…

Margreet Kokshoorn

Corrie Meijer in zonnetje gezet
Mijdrecht - Tijdens de onlangs 
gehouden afdelingsvergade-
ring van de Zonnebloem afd. 
Mijdrecht op 30 mei j.l. werd Cor-
rie Meijer in het zonnetje gezet.
Zij ontving hiervoor een oorkon-
de en een zilveren speld. Natuur-
lijk hoorde daar ook een mooie 

bos bloemen bij. De voorzitter 
van de regio Lyda Westenbrink 
bedankte in haar toespraak de 
jubilaris en bedankte haar voor 
haar inzet voor de Zonnebloem. 
Corrie Meijer is inmiddels al 10 
jaar vrijwilliger bij de Zonne-
bloem afd. Mijdrecht.

Twee lange avonden vergaderen in warme raadzaal
Raad en college stippelen hun 
plannen uit in de ‘kadernota’
De Ronde Venen – Afgelopen 
woensdag en donderdagavond 
heeft de Rondeveense raad zich 
gebogen over de zogeheten ‘ka-
dernota 2019’ . In dit document 
beschrijft het college de belang-
rijkste ontwikkelingen en de 
daarbij behorende fi nanciële ef-
fecten. Tevens stelt het college 
een aantal kaders en beleidsvoor-
nemens voor. De raad buigt zich 
hierover en iedere fractie geeft 
zijn of haar mening, haar voor-
stellen, hun commentaar enz., 
waarna dit dan weer wordt ver-
werkt in de programmabegro-
ting 2019 welke begin september 
wordt behandeld.
Het college: “Deze kadernota is 
qua vorm en opzet nagenoeg 
hetzelfde als de kadernota 2018. 
Het fi nanciële meerjarenperspec-
tief laat op dit moment een slui-
tende meerjarenbegroting 2019-
2022 zien. We presenteren een 
solide fi nanciële basis voor de ko-
mende jaren, wat ruimte geeft 
voor het uitvoeren van de ver-
schillende opgaven en beleids-
ambities. 

Algemene beschouwingen
De raadsfracties, acht in totaal, 
begonnen met hun Algemene 
Beschouwingen. Deze waren op 
papier (digitaal) ingeleverd. Alle 
acht de fracties bij elkaar waren 
dat 26 A4-tjes vol met tekst. Tij-
dens de raad werd dit in volgel-
vlucht nog even mondeling uit-
gesproken. Opvallend was dat ie-
dere fractie voor een inwoners-
collectief was en er ook wel een 
fi nanciële bijdragen aan wilde 
geven. D66 had een sprookje als 
algemene beschouwing inge-
stuurd. Zij hadden op papier ge-
zet hoe zij denken dat De Ron-
de Venen er in 2022 uitziet. De 
Ronde Venen is dat 100% een 
Fair trade gemeente, een millen-
nium gemeente en een demen-
tie vriendelijke gemeente. De-
ze drie borden hangen dan on-
der het bord: gemeente De Ron-
de Venen. Nog meer borden, nog 
meer afl eiding voor de verkeers-
deelnemer die toch wil zien wat 
er op die borden staat.

Afval
Volgens D66 bestaat er dan in el-
ke kern een Platform Duurzaam-
heid. Het afval scheiden nadert 
de norm van maximaal 100 kg 
restafval per inwoner. Verschillen-
de gemeentelijke gebouwen zijn 
al verduurzaamd en voor de an-

dere liggen de plannen klaar. In 
de Amstelhoek en in Baambrug-
ge is een buurtmolencooperatie 
opgericht en zal de plaatsing bin-
nenkort beginnen. 
De zonnevelden zijn in de slot-
fase. Er zijn reeds drie proefop-
stellingen geplaatst op weiland, 
in een natuurgebied en op het 
water. In Abcoude is het nieuwe 
Sporthuis inmiddels al meer dan 
een jaar in bedrijf. De sloop van 
de KeesBonZaal is in volle gang. 
Hier komen 12 seniorenapparte-
menten.
De bouwprojecten Vinkeveld en 
Maricken zijn gereed. De volgen-
de projecten is voor de dan te kie-
zen nieuwe raad en college.”, al-
dus het sprookje van D66 
Plassen
Het sprookje gaat nog verder: “ 
Het bestemmingsplan Plassen-
gebied is defi nitief geworden. 
Er is goed evenwicht gevonden 
tussen recreatie en bebouwing 
op de legakkers. De illegale be-
bouwing is aangepakt er zijn nu 
nog maar 100 handhaving ge-
vallen. Er is een gebiedsregisseur 
voor de plassen aangesteld en 
de Klinkhamerlocatie is heringe-
richt. Het Zwanenpark is nieuw 
na de renovatie. Een speelplaats 
voor kinderen, een zithoek voor 
de tieners en natuurlijk de nodi-
ge bankjes. Het park vormt van-
uit Vinkeveen een mooie entree 
tot het natuurgebied Maricken-
land dat hier binnenkort gaat ko-
men. Bij Wilnis wordt gewerkt aan 
de Oude Spoordijk. Hier worden 
een busbaan en een fi etspad aan-
gelegd. Er is een nieuw bestem-
mingsplan voor het Mijdrecht-
se bedrijventerrein vastgesteld. 
Geen grootschalige uitbreiding 
en geen detailhandel. 
De bouw van de Stationslocatie is 
in volle gang. De nieuwe Hofl and-
school is in gebruik genomen. Op 
het terrein van de Meijert komt 
een complex met seniorenwo-
ningen. Ook komt hier een jeugd-
honk. Aan de Rondweg zijn meer 
parkeerplaatsen gekomen en het 
Haitsmaplein is heringericht. Het 
Raadhuisplein is nog even saai als 
altijd. Met 1 verschil. Midden op 
het plein staat een glazen vitrine 
met een maquette van hoe het 
gaat worden”, aldus het sprook-
je van D66. We gaan het zien over 
vier jaar wat hiervan terecht is ge-
komen.

Financiën
Zeker gezien er te horen was dat 

de begroting voor de gemeen-
te wel sluitend zal worden voor 
2019, maar dat er heel zuinig ge-
werkt zal moeten worden. Er is 
niet veel fi nanciële ruimte voor 
alle sprookjes van D66. Als we 
Ronde Venen Venen Belang moe-
ten geloven komt de gemeen-
te zelfs fi nancieel in zwaar weer. 
Over en weer weerden de idee-
en, plannen en op en aanmerkin-
gen besproken. Er ontspon zich 
nog levendige discussie over wo-
ningen voor senioren. Waar, hoe-
veel, huur, koop. Ook hier werd 
duidelijk dat iedereen van al-
les zou willen, maar zo werkt het 
niet. Daar zijn onderzoeken voor 
nodig, grond voor nodig, aanne-
mers voor nodig en mensen die 
het kunnen betalen. 

Wethouder
Na deze discussies kwamen de 
nieuwe wethouders aan het 
woord. Voor drie van de vier was 
het voor eerst dat zij in een open-
bare raadsvergadering de dis-
cussie met de raad aangingen en 
voor sommige viel het niet echt 
mee. Wethouder Schuurs VVD 
was de enigste wethouder die 
ook (een deel) van de afgelopen 
vier jaar in het college zat. Zij is 
al gewend aan de nu en dan fel-
le en niet altijd faire ‘aanvallen’ 
van raadsleden. Zij moest Ronde 
Venen Belang wel gelijk geven 
dat het fi nancieel niet echt roos-
kleurig was. “We hebben structu-
reel 81.00 euro. Als er dus nieu-
we voorstellen uit de raad ko-
men die extra geld kosten dan 

kunnen er andere niet doorgaan. 
Wij gaan ervoor zorgen dat er in 
september een sluitende begro-
ting ligt”, aldus Schuurs Wethou-
der Rein Kroon had het aardig 
op een rijtje. Het gaf duidelijke 
antwoorden, draaide er niet om 
heen en als er ‘vervelend’ werd 
doorgedramd kapte hij het vak-
kundig af en ging hij verder met 
een volgende vraag.Wethouder 
Kiki Hagen D66 had het niet mak-
kelijk. Zij moet nog duidelijk leren 
hoe om te gaan met deze raad en 
vooral met het CDA-raadslid Ria 
de Korte die nu en dan wel heel 
erg kinderachtig uitviel naar deze 
kersverse wethouder. 
Ook wethouder Marja Becker van 
de Senioren Partij moet er nog 
echt inkomen. Ook haar werd het 
niet echt makkelijk gemaakt. Ze-
ker toen het over de Huis Artsen 
Post ging. Volgens diverse raads-
leden zou de Senioren Partij er-
voor gaan zorgen dat er een HAP 
kwam in de Ronde Venen. Maar 
dat werd door de wethouder ont-
kend: “We zouden gaan onder-
zoeken of er een betere oplossing 
is en waar we zeker voor gaan is 
dat er in de avonden/nacht en 
weekend een apotheek hier in 
de buurt geopend is en niet al-
leen in Utrecht centrum”.  Kortom 
ook deze wethouder had het niet 
makkelijk. Maar de kop is eraf. 
Donderdagavond weer verder. 
Deze avond werden een amende-
ment en een 19-tal moties behan-
deld. Nu en dan ontspon zich een 
heftige discussie en was er dui-
delijk wat verkiezingsuitslag pijn 
bij een fractie te bespeuren, maar 
uiteindelijk werden er een tiental 
aangenomen. Elders in de krant 
hebben we er een paar wat uitge-
breider behandeld. De plannen 
en ideeën liggen er, nu maar ho-
pen dat er ook echt iets mee ge-
daan wordt.

De Ronde Venen krijgt 
inwonerpanels
De Ronde Venen - Door een aan-
genomen motie van PvdA/Groen-
Links wordt het in De Ronde Ve-
nen binnenkort mogelijk om in-
wonerpanels samen te stellen. 
Een inwonerpanel is een groep 
inwoners, samengesteld door lo-
ting, die de gemeenteraad advi-
seert bij een belangrijke beslis-
sing. Een advies is niet bindend, 
maar de gemeenteraad moet een 
advies wel serieus nemen en kan 
daar alleen gemotiveerd van af-
wijken.
Fractievoorzitter Pieter Kroon: 
“Uit onderzoek blijkt dat het ver-
trouwen in de politiek afneemt. 
Inwoners voelen zich onvol-
doende gehoord. Door gebruik 
te maken van gelote inwonerpa-
nels kunnen we inwoners op een 
nieuwe manier bij de politiek be-
trekken. Waarbij we ook mensen 
betrekken die normaal gespro-
ken niet zo snel van zich laten ho-
ren. Daarnaast zorgt de vorm er-
voor dat er een weloverwogen 
advies komt, waarbij alle voor- 
en tegenargumenten worden ge-
hoord en afgewogen.”
Wat is een inwonerpanel precies?
Het komt er op neer dat de raad 
voor een belangrijk beleidson-
derwerp een inwonerpanel kan 
laten samenstellen welke tot 
stand komt doormiddel van lo-

ting, zodat er sprake is van een 
goede vertegenwoordiging van 
inwoners. Deze panels kunnen af-
hankelijk van het onderwerp va-
riëren van bijvoorbeeld 16 tot 60 
inwoners. Hier worden dan van 
te voren (fi nanciële) kaders voor 
vastgesteld door de gemeente-
raad, zodat duidelijk is wat pre-
cies de vraag is en waar het ad-
vies over moet gaan. Vervolgens 
krijgen de leden van deze panels 
de mogelijkheid om informa-
tie op te vragen, (ambtelijke) ex-
perts te horen en uiteindelijk tot 
een weloverwogen advies te ko-
men dat de raad in haar besluit-
vorming moet betrekken. 
Motie met krappe meerder-
heid aangenomen De motie van 
PvdA/GroenLinks riep op tot het 
mogelijk maken van inwonerpa-
nels in De Ronde Venen. De mo-
tie werd met 13 stemmen voor 
en 12 stemmen tegen aangeno-
men. Het voorstel kreeg daarmee 
steun van de fracties van RVB, 
D66, ChristenUnie-SGP en Lijst 8 
Kernen. Pieter Kroon: “Ik ben blij 
dat een meerderheid van de raad 
ervoor heeft gekozen om te wil-
len experimenteren met het op 
nieuwe manieren betrekken van 
inwoners bij de politiek. We kij-
ken uit naar het eerste advies van 
een inwonerpanel.”

Marktkoopman
van de week

Dit keer is het Wim Tanninga 
die met zijn bloemenkraan 
elke donderdag op het Raad-
huisplein te vinden is. Hij heeft 
altijd veel soorten bloemen en 
planten in het aanbod, waar-
onder een grote variëteit aan 
vaste planten en eenjarig goed 
die hij tegen heel aantrek-
kelijke prijzen aanbiedt. Bo-
vendien heeft Wim vaak leuke 
aanbiedingen. Wie wat in zijn 
of haar tuin wil planten moet 
beslist nu bij hem langs gaan. 
Maar ook voor pot- en kamer-
planten kunt u bij hem terecht. 
Ruim voor elf uur is Wim er al 
en gaat ook als laatste weg 
bij de weekmarkt. “De meeste 
planten die ik nu heb zijn voor 
buiten, in het najaar kies ik veel 
voor een binnen assortiment. 
Ik koop samen met drie ande-
ren vers in op de veiling en bij 
de kwekers. We kiezen samen 
voor een goede kwaliteit en 
vanwege die gezamenlijke 
inkoop kan ik het aanbieden 
tegen niet te gekke prijzen. 

Ik sta van dinsdag tot en met 
zaterdag op de markt. Don-
derdags in Mijdrecht, vrijdags 
in Katwijk, op zaterdag in Die-
men en dinsdag en woensdag 
bij mij in de buurt in Brabant, 
want daar kom ik vandaan. Ik 
woon in Meeuwen, een dorp 
gelegen tussen Gorinchem en 
Waalwijk. Leuk is dat ik hulp 
heb van een lieve dame die op 
het Raadhuisplein woont. Ze 
had zichzelf aangeboden om 
te helpen en ze doet dat goed. 
Ik noem haar altijd oma en ik 
ben erg blij met haar inzet en 
toewijding. Maar het is geen 
familie van me. Een handje er-
bij en een oogje in het zeil is 
echter wel prettig en makke-
lijk. Dus trekken we samen op 
tijdens de weekmarkt.” Aldus 
Wim die u met zijn kraam en 
kleurrijke assortiment vindt pal 
tegenover het Kruidvat. 

Hij heeft geen website maar is 
wel bereikbaar via Facebook/
bloemenvanwim.

van de week

Wim Taninga
Bloemen en planten

De komende weken wordt elke week een marktkoopman of 
-koopvrouw van de Weekmarkt Mijdrecht in het zonnetje gezet. 
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Jeugdbrandweer Mijdrecht wint 
a ificatie edstrijd op e e

Regio - De juniorenploeg van 
jeugdbrandweer Mijdrecht is af-
gelopen weekend afgereisd naar 
Texel voor de kwalificatiewedstrijd 
van Jeugdbrandweer Nederland. 
De nog vrije nieuwe ploeg wist hier 
de eerste plaats in de wacht te sle-
pen en is daarmee rechtstreeks door 
naar de halve finale!
Het team onder leiding van bevel-
voerder Bart de Zwart kreeg in de 
klasse Junioren Lage druk te ma-
ken met brand in een bedrijfspand. 
Bij aankomst werden ze opgewacht 
door de sleutelhouder die de ploeg 
goede informatie kon geven over 
het object en de aard van de brand. 
Door de aanvalsploeg (Maikel Grif-
fioen en Jackie Luijben) werd eerst 
een verkenning rondom en in het 
object uitgevoerd waarbij de brand-

haard werd gelokaliseerd. Vervol-
gens werd bij de doorverkenning in 
het pand een branduitbreiding ge-
vonden.
Ondertussen was door de water-
ploeg (Jelle van Amerongen en Ma-
chiek Zdunek) samen met de pomp-
bediende (Bram Braaskamp) de wa-
terwinning vanaf de ondergrondse 
brandkraan naar het bedrijfspand 
opgebouwd.
 
Uitbreiding
De eerste straal werd door de aan-
valsploeg ingezet op de uitbrei-
ding om verdere uitbreiding van de 
brand te voorkomen en bescher-
ming te bieden voor de waterploeg 
die hierdoor met de tweede straal 
de brandhaard konden bereiken. 
Nadat de beide aanvalsstralen wa-

ren  ingezet kon de brand worden 
afgeblust en het sein brandmeester 
worden gegeven. Op het moment 
dat de brand volledig was gedoofd 
werd het gebouw geventileerd en 
konden alle materialen snel weer 
worden opgeruimd.
Nadat de laatste materialen over de 
finish waren gebracht zat de wed-
strijd er voor de ploeg op en was het 
wachten op de prijsuitreiking.
Bij de prijsuitreiking in de brand-
weerkazerne van Texel werd de 
ploeg van Mijdrecht tot winnaar 
van deze wedstrijd uitgeroepen en 
ging met de eerste plaats naar huis. 
De komende periode zal weer hard 
worden getraind voor de halve fina-
le wedstrijden. De halve finale zal 
plaatsvinden op 16 juni a.s. in Ou-
dewater.



Mijdrecht – Ondanks het feit 
dat er donderdag jl nu en dan 
fikse regenbuien losbarsten 
boven Mijdrecht, hielde de 
markkooplieden stand. Nas 
een twintig minuten, soms 
ruim een half uur, knapte het 
weer op en kwamen de mark-
bezoekers weer vrolijk terug. 
Donderdag had de markt be-
zoek van kok Jaco Luijendijk 
die op de markt de heerlijkste 
gerechtjes klaarmaakte wel-
ke de marktbezoekers konden 
proeven. Hij kookt met ver-
se producten (van de markt-
kooplieden) en de geur deed 
je al watertanden. Het was 
niet moeilijk hem te vinden. Je 
ging gewoon op de overheer-
lijke geur af. De markt gaat de 
komende weken veel organi-
seren en ze doen dat niet al-
leen. Alles hierover vindt u uit-
gebreid elders in deze krant.
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Intensievere aanpak lezen en 
schrijven voor laaggeletterden
De Ronde Venen - “We willen dat 
al onze inwoners zoveel moge-
lijk mee kunnen doen in onze sa-
menleving. Dan helpt het enorm 
als je kunt lezen en schrijven.” Dat 
zegt wethouder Alberta Schuurs 
vorige week  maandag  tijdens 
een speciaal georganiseerde 
bijeenkomst in de Bibliotheek 
Mijdrecht. Er waren bijna veertig 
deelnemers, waaronder experts 
die dagelijks met laaggeletterden 
werken, maar ook de ervarings-
deskundigen op het gebied van 
laaggeletterdheid: de laaggelet-
terden zelf. 
1 op de 9 volwassenen 
Nederlanders is laaggeletterd
Laaggeletterd betekent dat ie-
mand moeite heeft met lezen en 
schrijven, luisteren en spreken. In 
de gemeente De Ronde Venen 
zijn naar schatting 1900 tot 2600 
inwoners die hulp nodig hebben 
met de Nederlandse taal. Leren 
lezen en schrijven is belangrijk 
voor mensen die een buitenland-
se taal spreken én voor mensen 
voor wie Nederlands de moeder-
taal is. Taal is belangrijk om mee 
te kunnen doen in de samenle-
ving en daarvoor is taal op vmbo-
niveau of van het inburgerings-
examen nodig. 
Het blijkt in de 
praktijk lastig te zijn 
laaggeletterden te vinden
Laaggeletterden zijn expert in het 
niet laten merken dat ze moeite 
hebben met lezen en schrijven. 
Ze blijven bijvoorbeeld liever 
thuis omdat ze geen wijs worden 
uit de vertrektijden van de bus 
en leren dingen uit hun hoofd 

die ze moeten voorlezen. Ook la-
ten ze ongemerkt iemand anders 
een formulier invullen en beta-
len in grote bankbiljetten omdat 
gepast geld te ingewikkeld is. En 
als een laaggeletterde eenmaal in 
beeld is bij een hulpverlenersin-
stantie, dan blijkt het lastig te zijn 
om diegene naar passend taal-
aanbod te leiden. 
Intensievere aanpak tussen 
gemeente en experts
Tijdens de bijeenkomst in de Bi-
bliotheek Mijdrecht zijn aanwe-
zigen aan de slag gegaan met de 
vraag wat nodig is om taal geen 
belemmering te laten zijn. Een 
aantal ideeën is gepresenteerd 
dat nader uitgewerkt wordt in 
een actieplan voor laaggeletter-
den. Zo kwam naar voren dat bin-
nen het bedrijfsleven rekening 
moet worden gehouden met het 
taalniveau van laaggeletterden, 
zodat zij aan het werk blijven. 
Ook het voorstel om als gemeen-
te duidelijker te corresponde-
ren met laaggeletterden en meer 
gebruik te maken van beeldtaal 
kreeg aandacht. 
De Bibliotheek en 
het Servicepunt om 
de Nederlandse taal 
eigen te maken
Wilt u oefenen met de Neder-
landse taal? U kunt dan terecht 
bij de Bibliotheek en het Service-
punt. Samen wordt bekeken wat 
de beste manier is om de taal te 
verbeteren. Dat kan zijn met hulp 
van een taalmaatje, maar ook via 
een taalgroep of klassikaal les. 
Door geregeld te oefenen, verbe-
tert de taal snel.

Op de foto: Wethouder Alberta Schuurs in gesprek met experts die dage-
lijks met laaggeletterden werken

Gedoe om de scholierenlijn 
naar de Driestar (Gouda)
De Ronde Venen - Op 30 mei jl 
werd de ChristenUnie-SGP De 
Ronde Venen door meerdere ou-
ders uit de gemeente geïnfor-
meerd over het voornemen van 
Syntus om de scholierenlijn naar 
Gouda vanaf 2019 niet meer in 
de huidige vorm uit te gaan voe-
ren. Zij maken zich daar erg be-
zorgd om en vroegen de Chris-
ten Unie – SGP of zij hier nog iets 
aan konden doen. Een dag eer-
der, op 29 mei jl, werd het Drie-
star College in Gouda in een ge-
sprek door Syntus geïnformeerd 
over dit voornemen.  Op dit mo-
ment rijden er twee scholierenlij-
nen, de huidige buslijnen 646 en 
647, rechtstreeks vanaf Mijdrecht, 
via Wilnis, Kamerik, Woerden en 
de A12 naar Gouda. Daarmee 
hebben dagelijks ca 100-150 leer-
lingen (waarvan een groot deel 
uit De Ronde Venen) een directe 
busverbinding naar hun school 
daar, het Driestar College. 

Trein
Syntus geeft aan dat men dit wil 
om daarmee een betere inzet van 
bussen in de provincie Utrecht te 
kunnen realiseren. Bijkomend ar-
gument is, dat de bussen nu op 
de A12 regelmatig in de file staan 
en te laat bij school aankomen. 
De verbinding met de trein van-
af Woerden is naar het oordeel 
van Syntus sneller. Wel onder-
kent Syntus, zo blijkt uit een brief 
van hen aan het Driestar College, 
dat er meerkosten voor de ouders 
gaan ontstaan, waarvoor men 
nog een oplossing met de NS 
probeert te vinden. “Met de ou-
ders, maakt ook de ChristenUnie-
SGP zich hier grote zorgen over 
en dus hebben zij de kans gegre-
pen om dezelfde avond nog een 
motie in te dienen tijdens de ge-
plande raadsvergadering over de 
Kadernota 2019. Temeer daar ze 
in het verleden niet zulke goe-
de ervaringen hebben met aan-
passen van buslijnen omdat de 
NS dat wel zal compenseren; zo-

als het vervallen van de lijn 140 
destijds waardoor scholieren niet 
meer direct door konden reizen 
naar scholen in Utrecht-Noord. 
De o zo mooie oplossingen in sa-
menwerking met NS waren van 
korte duur. Maar de populaire lijn 
kwam niet terug. Nu herhaalt zich 
een soortgelijke situatie, dus de 
ChristenUnie-SGP vindt dat even-
tuele mooie beloften van Synthus 
en of NS ons niet te snel moeten 
verleiden. Iets wat eenmaal weg 
is komt niet snel meer terug. Wij 
willen een verbetering van ons 
bus-netwerk, geen verslechte-
ring.”, aldus Wim Stam namens de 
fractie

Verrassing
De kwestie was ook voor  wet-
houder Schuurs een verrassing, 
maar zij gaf aan hier zeker aan-
dacht aan te willen geven. De 
voltallige raad heeft zich even-
eens achter de motie geschaard; 
die werd unaniem aangenomen. 
In de motie vragen de fractie CU-
SGP  het college “Zo spoedig mo-
gelijk, in samenspraak met het 
Driestar College en andere ge-
meentes, in overleg te treden 
met de provincie en Syntus om 
bij voorkeur dit besluit te laten te-
rugdraaien en mocht dat niet mo-
gelijk zijn, te voorkomen dat ou-
ders en leerlingen met nadelige 
gevolgen in de vorm van langere 
reistijd en hogere kosten gecon-
fronteerd worden”
Wim Stam: “ We hebben het ver-
zoek expres zo geformuleerd, 
omdat de aanpassing niet perse 
een verslechtering hoeft te zijn, 
mits het kostenprobleem wordt 
opgelost en men ook nadenkt 
over nog een aantal andere ge-
volgen. Wij denken dan concreet 
aan het volgende: Onze fractie 
heeft in de korte tijd tussen het 
ontvangen van het bericht en het 
indienen van de motie een klein 
onderzoekje gedaan en wij con-
cluderen dat de kosten gemid-
deld genomen ongeveer zullen 

verdubbelen per leerling. Als de 
ouders nu op jaarbasis ca € 800 
per kind betalen, zal dat door de 
combinatie van een busabonne-
ment en een treinabonnement al 
snel naar ca €1500 oplopen. Voor 
gezinnen die meerdere kinderen 
op de Driestar hebben, kan dat 
dus jaarlijks een paar duizend eu-
ro extra kosten betekenen. Het is 
nog de vraag of de verbinding in-
derdaad sneller is. Als de aanslui-
ting van de bus op de trein goed 
wordt afgestemd, zou dat een 
tijdvoordeel kunnen opleveren”. 

25 minuten
“De treinreistijd inclusief  over-
stappen zal in het gunstigste ge-
val ca een kwartier zijn, maar daar 
komt nog minstens 10 minuten 
looptijd in Gouda van het sta-
tion naar de school bij. Dus het 
reistijdvoordeel zal beperkt zijn. 
Vervolgens is het de vraag wat 
er gebeurt als de aansluiting ge-
mist wordt. Op dit moment rijden 
er twee treinen per half uur tus-
sen Woerden en Gouda, maar dat 
is met 4 minuten verschil. Mis je 
de laatste van die twee, dan moet 
er 26 minuten gewacht worden 
voor de volgende trein gaat. Ook 
is het zo dat de eerste van deze 
twee treinen er 12 minuten over 
doet, de tweede echter (door een 
lange stop op Goverwelle) doet 
er 20 minuten over. Gaat Syntus 
bij het missen van de aansluiting 
dan alsnog doorrijden naar Gou-
da?
Ook vernemen we dat met re-
gelmaat het treinverkeer tussen 
Woerden en Gouda gestremd 
is. Gaat Syntus in dat geval ook 
doorrijden naar Gouda? Anders 
moeten de kinderen via Alphen 
aan de Rijn omreizen: Een reis-
tijd van 40 minuten. Verder is 
niet zeker of de verbetering ook 
in de toekomst bestendig is. Op 
dit moment kan de buslijn afge-
stemd worden op het gebruik. 
Maar in de nieuwe situatie is de 
treinenloop de bepalende factor. 

Als de NS de dienstregeling aan-
past, zou dat gunstiger, maar ook 
ongunstiger uit kunnen pakken. 
De provincie, noch Syntus heeft 
daar invloed op. Verder vragen 
wij ons af of de NS überhaupt wel 
op deze reizigersstroom bere-
kend is. De huidige capaciteit en 
bezetting van de trein verdraagt 
ons inziens geen extra 100-150 
passagiers.Tot slot ontstaat er ook 
nog een mogelijk veiligheidspro-
bleem in Gouda, want na aan-
komst moet deze hele stroom 
leerlingen (100-150 jonge kin-
deren) bij het station Gouda een 
zeer drukke weg oversteken en 
dan door en woonwijk naar de 
school lopen.  In de huidige situ-
atie is dat niet geval, want de kin-
deren worden op de stoep voor 
de school afgezet.
Wellicht zijn er nog ander conse-
quenties die wij nu niet overzien, 
maar we gaan ervan uit dat het 
Driestar College in het overleg 
met onze wethouder daar dan 
wel duidelijkheid over zal geven. 
Uiteraard hebben wij ook on-
ze partijgenoten in de provincia-
le staten op de hoogte gebracht, 
net zoals onze collega’s van de 
ChristenUnie en SGP in Stichtse 
Vecht, Woerden en Nieuwkoop. 
We hebben in de raadsvergade-
ring onze collega raadsleden op-
geroepen datzelfde te doen.
We wachten nu af wat de verde-
re stappen van ons college dan 
wel acties vanuit onze statenfrac-
ties gaan opleveren. Het gaat hier 
per slot van rekening om het wel-
zijn van onze kinderen en de por-
temonnee van onze inwoners”, al-
dus Wim Stam.

Ondanks nu en dan een fikse bui:
Gezellige drukte op Mijdrechtse markt





12 6 juni 2018

CSW MO17-2 kampioen!
Wilnis - Zaterdag  stond de laat-
ste wedstrijd van de MO17-2 op 
het programma en wat voor wed-
strijd! Het was dé mogelijkheid 
om kampioen te worden van de 
2e klasse – G. Nadat de voorgaan-
de 2 wedstrijden tegen de mede-
koplopers met heel veel inzet en 
strijd gewonnen waren ‘moest’ 
het ook nog even gebeuren in Al-

mere. Om 14:30 werd er afgetrapt 
tegen Sporting Almere. De wed-
strijd begon met een mooie mi-
nuut stilte om stil te staan bij het 
overlijden van de moeder van een 
van de speelsters van CSW.
Na het fluitsignaal gingen de mei-
den vol in de aanval om het eer-
ste (en bevrijdende) doelpunt te 
scoren. De zenuwen speelden de 

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 28 mei 
speelden de paren hun laat-
ste ronde voor deze competitie, 
waarin wordt bepaald wie promo-
veert en degradeert. Spanning al-
om. De uitslag van de avond is: A-
lijn: 1. Carla Euwe & Karla Schmidt 
61,04%, 2. Gerard & Janny Telling 
59,38% en 3. Wim Slijkoord & Nico 
van der Zwaard 56,25%. De B-lijn: 
1. Jan van den Brand & Nico Mar-
tens 64,58%, 2.  Petra Mijnders & 
Greet Vermeij 56,46 en 3. Elly No-
rel & Corry van der Wilt 53,53%. C-
Lijn: 1. Richard van Heese & Car-
la Navest 65,28%, 2. Maria baas 
& Jan Breedijk 61,11% en 3. Ina & 
Bram van Rossum 56,25%.

De eindstand van de 
lentecompetitie is:
A-lijn: 1. Wim Slijkoord & Nico van 
der Zwaard 55,40%, 2. Carla Eu-
we & Karla Schmidt 54,45% en 3. 
Chris van der Wilt & Carla Steen-
huis 52,53%. B-lijn: Joke & Eric 
Schiphorst 54,26%, Petra Meijn-
ders & Greet Vermeij 51,67% en 
3. Richard Morssink & Ad in ’t Veld 
50,79%. C-lijn: 1. Ans Bruggeman 
& Elly Degenaars 54,41%, 2. Ans 

de Ruiter & Rietje Tijssen 53,40% 
en Richard van Heese & Carla Na-
vest 53,37%.

Donderdagclub – Slot Drive
Donderdag 31 mei werd de slot-
drive gespeeld en de kampioe-
nen gehuldigd  Het was een mooi 
seizoen met veel uitdagende 
spellen en leuke wedstrijden. 
De uitslag van de slot drive-top 
integraal is:
1. Otto Hoogendijk & Ton Verlaan 
62,13%, 2. Gerard van der Meer & 
Ben Gabriel 62,06% en 3. Ria Bon 
& Ria Versteeg 61,55% .

De gehuldigde 
kampioenen zijn:
Clubkampioen Donderdag:
1. Jan Bunnik & Corry Twaalf-
hoven, 2. Gerard & Riet van der 
Meer, en 3. Richard van Heese & 
Hans Leeuwerik.
Kampioen in slembieden:
Hermien de Jong en Ger Teusink.
Een mooie afsluiting van een fijn 
seizoen. 6 september gaat de 
donderdag club weer van start. 
Zie de web site van Bridgevereni-
ging Mijdrecht.

Promotiewedstrijd voor De Vinken
Vinkeveen - Het vlaggenschip 
van korfbalvereniging De Vinken 
heeft door de behaalde tweede 
plaats komende zaterdag 9 ju-
ni een extra wedstrijd om alsnog 
promotie naar de tweede klasse 
te bewerkstelligen. Tegenstander 
is Badhoevedorp. 
In de laatste thuiswedstrijd van 
het veldseizoen trof De Vinken 
het Linschotense Luno. De volge-
lingen van Dirk van der Vliet kre-
gen de punten niet cadeau. Ster-
ker nog… er was ongekend veel 
strijd tussen beide teams, waarbij 
het lichamelijk contact de dienst-

doend scheidsrechter Cees van 
Uden diverse keren tot de ver-
zuchting zal hebben gebracht 
waarom de mannen elkaar zo te 
lijf gingen. Met Annick Stokhof, 
Fenne Claassen, Gideon Leeflang 
en Rutger Woud in de aanval en 
Lieke Melchers, Dorien Verbrug-
gen, Kelvin Hoogeboom en Je-
rom Stokhof in de verdediging 
begon het Suiteteam in de ver-
trouwde basisopstelling. Luno 
ging sterk van start: binnen drie 
minuten was het 0-2. Maar dit 
was ook direct de laatste keer dat 
Linschoten op voorsprong kwam. 

Feestelijke afsluiting bowlingseizoen
Mijdrecht - Met de komst van 
de seniorenpartij in de gemeen-
teraad en de aanstelling van een 
wethouder voor seniorenbeleid 
staan de ouderen prominent op 
de politieke agenda. Over een 
ding zijn alle partijen in de raad 
het in ieder geval met elkaar 
eens. Goede voorzieningen voor 
de senioren om te kunnen spor-
ten zijn belangrijk. Want bewe-
gen is goed voor de gezondheid 
en bevordert de sociale contac-
ten. Dat hebben ze bij Sport en 
Spel De Ronde Venen al heel lang 
door. Een breed aanbod van sport 
en spelactiviteiten biedt heel veel 
Rondeveense senioren wekelijks 
de mogelijkheid om met leeftijd-
genoten op een plezierige ma-
nier aan de conditie te werken. 

Bowlen
Een van die activiteiten is het 
bowlen. Ruim zestig senioren ko-
men elke week bijeen in het Bow-
lingcentrum in Mijdrecht. Lekker 
bewegen en gezelligheid staan 
voorop. Als extra stimulans wordt 
‘De Ronde Venen Fonds-com-
petitie’ gespeeld. Wekelijks wor-
den de resultaten bijgehouden 
en aan het einde van het seizoen 
worden de prijzen verdeeld. De 
feestelijke seizoenafsluiting vond 
plaats op dinsdag 29 mei j.l.  

De prijswinnaars
De mannen en de vrouwen spe-
len met elkaar, maar kennen elk 
een eigen competitie-indeling. 
Bij de vrouwen zijn er drie groe-

pen. De gemiddelde scores bepa-
len de indeling in een van de drie 
klassen. In de A-klasse haalde Bep 
Reiss de hoogste score en mocht 
zich kampioen bij de dames noe-
men. Tweede en derde in deze 
klasse werden respectievelijk Wil 
Kuijper en Bep Oldenburger. In 
de B-klasse behaalde Emmy Jan-
sen het beste resultaat. Marry van 
Scheppingen werd tweede en 
Riek van Veen derde. In de C-klas-
se ging de winst naar Riet Post, 
gevolgd door Bep de Koning en 
Giny Liesveld. 

Vier klasse
Bij de mannen wordt gespeeld in 
vier klassen. Winnaar in de A-klas-
se werd Henk Oldenburger, ge-
volgd door Theo Kooijman en Jo-

Hertha JO15-1 wint van CSW
De Ronde Venen - Deze zater-
dagmorgen stond de derby te-
gen de buren uit Wilnis op het 
programma. De mannen van Erik 
van der Horst schoten deze laat-
ste wedstrijd van het seizoen (in 
de eerste klasse) uit de startblok-
ken. De Vinkeveners wonnen di-
rect alle duels en met name Mats, 
captain Daan, Jaiden, Tibor en 
Sander kwamen steeds goed 
voor hun mannetje. 
Aanvallend waren Yanick (Vince), 
Sem en Mees de grote gangma-
kers. Niet alleen vanwege hun in-
dividuele acties en snelheid maar 
vooral ook door hun samenspel 
en het opjagen van de tegen-
stander! En direct daar achter ook 
nog de verbindingsmannen op 
het middenveld: Nick, Ciaran, Mi-
chel en Rens voor de combinatie 
en… om aan de bal te blijven. Al-
lemaal met de absolute wil om te 
winnen en daar is geen onkruid 
tegen gewassen. Het tempo was 
enorm en het begon al snel kan-
sen te regenen. Tot de 12e mi-
nuut, toen kreeg Sem Werneke 

een vrije trap van zeker 22 meter 
en joeg deze streekrechts in de 
kruising. 1-0!
Hertha voerde de druk nog ver-
der op en na een prima aanval 
was het opnieuw Werneke die 2-0 
liet aantekenen. En daarmee was 
de koek voor rust nog niet op. De 
spits van Hertha toonde zich heel 
“boelkoelig” toen hij alleen voor 
de keeper de bal snoeihard in de 
lange hoek joeg. 3-0. Een ouder-
wetse hattrick en Rust.

Druk
Direct na rust een prima aanval 
die door Michel Passet werd af-
gerond: 4-0. De tweede helft kon 
Hertha het echter niet volhouden 
om CSW onder druk te houden. 
Wilnis prikte nog een keer terug. 
4-1 en daarna kwam CSW nog 
een paar keer door. Maar keeper-
goalie Cooper wist verdere scha-
de  te voorkomen. De wedstrijd 
werd besloten met een uitge-
speelde Vinkeveense aanval. Nick 
Verweij mocht afronden en be-
paalde de eindstand op 5-1.

Hertha MO11 kampioen
Vinkeveen - Hertha MO11 is 
kampioen geworden door met 
2-7 te winnen van Overbos MO11 
in Hoofddorp. Spannend was het 
niet want na vijf minuten spelen 
stonden de Hertha meiden al met 
0-3 voor. Daarna werden ze een 
beetje overmoedig en probeer-
de Overbos wat terug te doen. 
Uiteindelijk lukt dit, door vlak 
voor de rust 1-3 te maken. Echter 
na de limonade gaf Hertha weer 
gas en liepen ze uit tot 1-7. Over-
bos maakte net voor tijd 2-7 en 
na het laatste fluitsignaal kon het 

feest beginnen. Het team bestaat 
uit Lisa Vousten, Sara Scherphuis, 
Kelly Kools, Maddie v.d. Wilt, Am-
ber Verlinden, Gijsje Epke, Dina 
Yahia, Elif Uysal en Yasmin van Es. 
De laatste drie namen tevens af-
scheid van dit Hertha team en 
gaan hun weg elders bewande-
len. Na de wedstrijd werden de 
meiden gehuldigd op het balkon 
bij Hertha in Vinkeveen. Er werd 
een echte kampioenschaal uitge-
reikt en alle meiden kregen een 
medaille en een oorkonde uitge-
reikt door de leiding van dit team. 

han Kuijper. In de B-klasse ging 
de winst naar Jan van Zijl. Op 
de tweede plaats kwam Ab van 
Goor en derde werd Don Werle-
man. Winnaar in de C-klasse was 
Henk Kooijman, gevolgd door 
Ger Raadschelders en Wim Ver-
meulen. De eerste drie in de D-
klasse waren respectievelijk Hans 
Bergkamp, Frans Plomp en An-
toon Peek.

Nieuwe leden zijn welkom
Er is nog volop plaats voor nieu-
we leden. De bowlingroep speelt 
vanaf de laatste dinsdag in au-
gustus elke week op dinsdagmid-
dag. Men kan kiezen uit twee tijd-
stippen: van 13.00-15.00 uur of 
van 15.00-17.00 uur. Men betaalt 
wekelijks een kleine bijdrage voor 

de baanhuur en een kopje koffie 
of thee. Het plezier van het bow-
len staat voorop. De prestaties ko-
men vanzelf en voor de beginne-
lingen is er begeleiding om de fij-
ne kneepjes onder de knie te krij-
gen. Bowlen kan tot op hoge leef-
tijd getuige het feit dat afgelopen 
voorjaar drie leden hun negen-
stigste verjaardag hebben ge-
vierd. Leeftijd behoeft dus geen 
belemmering te zijn. Om lid te 
worden kan men in het nieuwe 
seizoen gewoon op dinsdagmid-
dag binnenlopen en zich aanmel-
den. Men kan ook contact op-
nemen met de voorzitter van de 
bowlingcommissie Peter Hartog, 
telefoon 0297-257653. Men kan 
hem ook een mailtje sturen: pe-
ter@pchartog.nl.    

meiden toch parten en de hoge 
temperatuur maakte het er niet 
makkelijker op. Gelukkig waren er 
een aantal extra drinkpauzes in-
gelast waarbij dan ook gelijk de 
tactiek wat aangepast kon wor-
den. Halverwege de eerste helft 
werd dan gelukkig het eerste 
doelpunt een feit, na een mooie 
combinatie op de rand 16 kon 
de bal hard en hoog ingescho-
ten worden. Daarna waren er nog 
een aantal kansen om wat lucht 

te geven en de zenuwen (ook bij 
de coaches en meegereisde ou-
ders) te bedaren. Helaas bleef het 
bij de 0-1.

Rommelig
Na het fluitsignaal voor de twee-
de helft probeerde de meiden 
weer druk te zetten om die meer 
dan welkome 0-2 te scoren. Je zag 
dat de energie uit alle speelsters 
aan het vloeien was. Rode en be-
zweette koppen bij iedereen. Er 
waren weinig kansen en het werd 
wat rommelig. Gelukkig kon de 
tegenstander ook niet veel gevaar 
stichten maar een foutje is zo ge-
maakt. Op ongeveer een kwartier 
voor het einde belande een voor-
zet voor de voeten van een CSW 
speelster die rustig in kon tikken. 
Na deze 0-2 was het helemaal ge-
daan met het verzet van Alme-
re, de scheidsrechter floot geluk-
kig af en het kampioenschap was 
een feit. Na een fotosessie, Jip en 
Janneke champagne en bloemen 
gingen we terug naar CSW. Hier 
wachtte het ‘We are The Champi-
ons’, de traditionele patat en wat 
te drinken en als afsluiter een ritje 
op de platte kar door Wilnis.

Via 2-2 werd het 4-2. Bij 4-4 werd 
de sfeer onnodig grimmig. Na 
een nogal onbesuisde actie tegen 
Annick Stokhof, mocht Vinken’s 
aanvoerster aanleggen vanaf de 
stip: 5-4. Fenne Claassen tipt van-
uit de rebound 6-4 door de mand. 
Dorien Verbruggen tekende voor 
7-5 en na een gele kaart voor een 
van de Luno-heren maakte Jerom 
Stokhof vlak voor rust 8-7.
Na de thee was De Vinken nog 
weer trefzekerder en langzaam 
maar zeker werd de voorsprong 
groter. In het eerste kwartier 
scoorde Dorien Verbruggen vier-
maal van afstand en de doel-
puntjes van Gideon en Annick 

leverden een 14-10 tussenstand 
op. Het leek er veel op dat Lu-
no de strijd opgegeven had. Vin-
ken’s coach Dirk van der Vliet zet-
te steeds meer zijn trouwe reser-
ves in. Mark de Haan, Eva Heme-
laar en Emese Kroon kwamen 
in het veld. Niet daardoor, maar 
vooral door de veelvuldig uitge-
deelde strafworpen kwam Lu-
no toch weer dichterbij. Mark de 
Haan maakte 15-11, Gideon Leef-
lang 16-13, Jerom Stokhof 17-14 
en zus Annick 18-15. In de laatste 
minuut mochten de bezoekers 
nog tweemaal scoren, maar de 
punten bleven uiteindelijk toch 
in Vinkeveen: 18-17.
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Super prestatie van een echt vriendenteam

In sidderende fina e pa t 
r on  de NV  be er

Mijdrecht - Zaterdag 2 juni om 
19.30 uur stond voor de man-
nen van Argon 8 de wedstrijd der 
wedstrijden op het programma. 
Als 8e vriendenteam de KNVB-
bekerfinale halen is natuurlijk 
een prestatie van bijzondere klas-
se. Menig speler had er niet van 
kunnen slapen of had gedroomd 
van een droomfinale waar aan 
het eind de beker op het podium 
omhoog zou gaan. De spelers lie-
ten dan ook niets aan het toeval 
over en alles wat goed georga-
niseerd in de voorbereiding naar 
de wedstrijd toe. De spelers kwa-
men al om 15.30 uur bij elkaar om 
gezamenlijk een pastamaaltijd te 
nuttigen.
Daarna stond de spelersbus voor 
de deur die de spelers veilig naar 
Uithoorn zou vervoeren. Aange-
komen op het complex van de 
Legmeervogels in Uithoorn wer-
den de mannen toch wel wat ge-
spannen want er was heel veel 
publiek op de wedstrijd afgeko-
men. De tegenstander VSV 2 had-
den ook heel veel aanhang mee-
genomen uit Velsen. De sfeer 
was geweldig en toen de spelers 
heel officieel achter het arbitra-
le trio van de KNVB het veld op 
kwam lopen liet de VSV aanhang 
zien dat ze er waren door een ro-
de rookwolk de lucht in te blazen 

van Bengaals vuur. De blauwe Ar-
gon aanhang die in grote getalen 
vanuit Mijdrecht aanwezig was, 
gaf vocaal daarentegen een goed 
tegengeluid. De wedstrijd begon 
en de ploegen tastte elkaar in 
het begin af. Een gelijk opgaan-
de strijd waarin Argon heel lang-
zaam de wedstrijd onder controle 
leek te krijgen.

Terug knokken
Maar zoals het in voetbal zo vaak 
gaat kan het plotseling helemaal 
omslaan en dat gebeurde ook 
toen VSV eigenlijk uit het niets de 
0-1 scoorde. De mannen van Ar-
gon knokte zich terug na deze te-
genvaller en via een afstand schot 
die via de paal tergend langzame 
over de lijn rolde kwam de 1-1 op 
het scorebord.
Vlak voor rust werd de stand door 
een zeer terechte toegekende 
penalty nog omgebogen voor de 
blauwhemden in een voorsprong 
van 2-1 en konden de mannen 
opgelucht en naar lucht happend 
de rust in. De tweede helft zou er 
absoluut één worden voor in de 
boeken. Wat er de tweede helft 
allemaal is gebeurd is eigenlijk 
met geen pen te beschrijven. De 
spanning was groot het werd he-
roïsche strijd tussen rode en de 
blauwe helden. VSV kwam door 

t antis  int derb  
van Vin en 
De Ronde Venen - In de laatste 
wedstrijd van het seizoen en na 
het eerdere teleurstellende ver-
lies in Vinkeveen kon het door Ar-
chitekten- en ingenieursbureau 
H.W. van der Laan gesponsor-
de team van Atlantis 3 thuis nu 
wel twee punten bijschrijven in 
een spannende derby tegen De 
Vinken 3: 15-14. Aan de hoofd-
weg in Mijdrecht begon Atlan-
tis met Arjen Markus, Carel Be-
ijeman, Kim Stolk, Anita Wolvers, 
Mark Kruiswijk, Jelle van Wermes-
kerken, Nathalie Valentijn en San-
dra Pronk. Harold Taal, Martijn de 
Horde, Wilma Kranenburg en Pa-
tra Taal waren afwezig. De door 
de afzwaaiende trainer Jeroen 
Korver zag zijn ploeg snel ach-
terkomen, maar wist via schoten 
van Arjen, Jelle (2x), Sandra en 
Kim op een voorsprong van 5-3 
te komen, waarna De Vinken krap 
voor rust toch langszij wist te ko-
men: 5-5. Na rust kwamen Lisan-
ne Reurings en Barry van der Waa 

in het veld. Via meerdere mooie 
afstandsschoten van onder an-
dere Mark Kruiswijk en Jelle van 
Wermeskerken kwam de ploeg 
op een tussenstand van 14-12, 
maar toch wist De Vinken weer 
gelijk te komen met twee korte 
kansen: 14-14.
Het pleit leek beslecht met een 
puntendeling in deze walgelijk 
spannende slotfase, maar via een 
laatste krachtsinspanning van 
de ingevallen Lisanne Reurings 
kon de Mijdrechtse formatie in 
de laatste seconden van de wed-
strijd toch de volle buit binnen 
harken. Chapeau! Na een eerdere 
misstap tegen ESDO diende At-
lantis het kampioenschap in de 
poule van deze 4e klasse al eer-
der aan De Vinken laten.
Maar door deze overwinning op 
de nieuwe kampioen kon Atlantis 
toch met opgeheven hoofd van 
het veld stappen voor een wel-
verdiende versnapering op het 
dakterras.

on ens  t m  van V 
i nis ampioen

Wilnis - Wat een talenten bij 
TV Wilnis. Al een paar jaar spe-
len ze met elkaar de voor- en na-
jaar competitie. Elk jaar stegen ze 
weer een plaatsje maar dit jaar 
stonden ze na 5 (van de 7) ron-
des bovenaan. De laatste wed-
strijd speelden ze tegen de num-
mer 2 in IJburg. Een gelijkspel zou 
al voldoende zijn om de Wilnis-
se boys kampioen te maken. Met 
lichte spanning, haar netjes in 
model en het zonnetje mee gin-
gen ze op weg naar Amsterdam. 
Na de eerste twee zeer spannen-
de enkel wedstrijden stond het 

1-1. De volgende enkels gingen 
de baan op. Na twee slopende 
potten van weer twee uur won-
nen de Wilnissers nipt en stond 
het dus 3-1 en waren ze in princi-
pe al kampioen.
Maar de dubbels moesten nog 
beginnen. Ook deze wedstrijden 
waren de jongens erg aan elkaar 
gewaagd maar werd het uitein-
delijk 4-2 voor Wilnis. Het kam-
pioensfeest kon beginnen. Ren-
ze Goossens, Bart Roling, Lars 
Pothoff, Richard Gaiser, Chris 
Dressel en Timo Vossestein gefe-
liciteerd

een uitval op 2-2 en daardoor 
werd de strijd ook wat harder en 
knokte de mannen als echte ke-
rels. En zoals dat soms dan gaat 
worden de kaders van het toe-
laatbare dan wel eens overschre-
den wat uiteindelijk een speler 
van VSV op een rode kaart en uit-
sluiting van de wedstrijd kwam 
te staan. Maar met tien man te-
gen elf wisten de Velsenaren ver 
in de tweede helft toch op 2-3 
voorsprong te komen en leek het 
sprookje voor Argon te eindigen. 

Opluchting
Leek schrijf ik want vlak voor tijd 
kwam de opluchting bij iedereen 
die voor de blauwhemden wa-
ren. Langs de kant was de span-
ning te voelen onder het publiek 
en in het veld voelde men vooral 
de vermoeidheid want de kramp 
aanvallen waren her en der op 
het veld te zien. Toch moesten 
de spelers nog een half uurtje ex-
tra aan de bak want er is nu een-
maal maar één beker en die moet 
aan één ploeg gegeven worden. 
Wat was het spannend en het kon 
echte alle kanten op.
Gele kaarten en vijf minuten 
straftijd zorgde er voor dat het 
soms in het veld 8 tegen 10 was. 
De spelers van Argon die in man-
kracht in de meerderheid wa-

ren, omdat VSV nogmaals tegen 
een rode kaart opliep, knokte 
voor de overwinning en het wil-
de maar niet lukken. De bal ging 
tegen de paal en bovenlat maar 
niet over de doellijn. Toen ieder-
een al aan het aftellen was en 
zich het opmaken was voor de al-
tijd zenuwslopende penaltyreeks 
die de beslissing zou moeten for-
ceren kwam het alles beslissende 
moment. Argon scoorde met een 
schot net buiten de zestienmeter 
3 minuten voor tijd de 4-3. In nog 
fysiek en mentaal slopende minu-
ten knokte de mannen zich naar 
de definitieve winst. 

Beker weg
De bekerwinst was dus geen 
droom meer want al de voor-

gaande dromen van de nacht ble-
ken geen bedrog want de man-
nen waren klaarwakker en had-
den de beker echt gewonnen! 
Het sprookje was uitgekomen. Ar-
gon 8 wint de bekerfinale in een 
zenuwslopende wedstrijd.
De ontlading was groot en het 
bier en champagne vloeide rij-
kelijk. Op een echt KNVB podi-
um werd de beker in ontvangst 
genomen in een overvolle kanti-
ne. Het werd een mega feest en 
het ‘sweet caroline’ galmde me-
nig keer uit de kelen van spelers 
en supporters. De terugreis met 
de bus kon aangevangen worden 
naar Mijdrecht. Maar paniek want 
waar was de beker gebleven? In 
al het feestgeruis was deze even 
uit beeld geraakt bij de spelers. 

Een aantal spelers gingen strom-
pelend terug naar de kantine om 
de gewonnen beker die nu verlo-
ren was te zoeken. Grote hilariteit 
echter op dat moment in de bus 
toen een vriendin van één van de 
spelers de cup uit haar tas haalde 
en hem in de lucht stak. Zij had de 
beker bewaakt voor het geval de 
spelers van VSV hem op een an-
dere manier zouden kunnen ver-
overen.
De beker was dus echt binnen en 
de terugreis naar Mijdrecht kon 
aangevangen worden. Het was 
een rit die te leuk was om te be-
schrijven en het feest wat in een 
Mijdrechtse kroeg tot laat in de 
nacht werd gevierd blijft intern 
en zal niet in detail beschreven 
zal worden.

ertha aa   int 
be erfina e
Vinkeveen - Tijdens het traditi-
onele slot van het seizoen wor-
den op 1 avond alle bekerfina-
les gespeeld op vrijdag 1 juni in 
Purmerend. Het toetje dit jaar de-
ze avond was voor Hertha Zaal 
1, want zij speelden de bekerfi-
nale in de hoogste categorie. Te-
genstander was Kondo Budjang 
uit Zaanstad. Op papier een zeer 
lastige opgave voor Hertha dat 
2e klasse speelt, terwijl de te-
genstander vorig jaar nog Eredi-
visie speelde maar nu in de Top-
klasse. Hertha 1 is met grote af-
stand kampioen geworden in de 
2e klasse F en heeft tijdens het 
bekertoernooi o.a. de kampi-
oen van de topklasse, Os Lusita-
nos 1, uitgeschakeld. Kondo Bud-
jang wist dus dat het geen ge-
makkelijke avond gaat worden. 
Hertha heeft afgelopen seizoen 
een doorstart gemaakt, want het 
team werd versterkt met 6 nieu-
we spelers. Volgens aanvoerder 
Nabil Bardan speelde het team 
in de tweede klasse eigenlijk on-
der niveau. Alle spelers zijn ei-
genlijk van Hoofdklasse niveau. 
Dat bleek ook uit de statistieken, 
want in de competitie werd Hert-
ha glansrijk kampioen zonder 
ook maar 1 duel te verliezen. Met 
volle tribunes begon de wedstrijd 
begon met nerveuze spelers en 
voorzichtig aanvalspel. Hertha 
mistte meerdere grote kansen 
of de goed spelende keeper was 
een sta in de weg. Kondo kwam 
op voorsprong door een schot op 
doel die toevallig belandde bij de 
2e paal waar een speler geheel 
vrij stond en makkelijk kon sco-
ren. Matig verdedigen en slor-

dig balverlies door Kondo leidde 
tot een voorsprong van Hertha 
met 1-2. De gelijkmaker van Kon-
do was bijna identiek aan de eer-
ste goal. Wederom kon een spe-
ler van Kondo bij de tweede paal 
scoren. Toch was het Hertha die 
met een voorsprong van 4-2 kon 
gaan rusten. Binnen een paar mi-
nuten scoorde Hertha 2 keer. Na 
rust lokte Hertha de tegenstan-
der naar voren en profiteerde van 
de geboden ruimte. Spelverdeler 
Laurens van der Greft vond con-
stant de diepe speler Epi Krae-
mer waarna de andere snelle en 
sterke spelers van Hertha konden 
aansluiten. Binnen no time stond 
Hertha op een verassende, doch 
volledig terechte voorsprong van 
2-7. Zou Hertha de bekerfina-
le kunnen winnen van een top-
klasser? Kondo nam maatregelen 
door veelvuldig de keeper te wis-
selen voor een extra veldspeler. 
Dit wierp vruchten af, want Kon-
do kon 3 keer tegenscoren. 5-7.
Toen Hertha wederom via snel 
spel de 5-8 maakte was de te-
genstander geknakt. Via fabuleus 
spel werd uiteindelijk gewon-
nen met 6-11. De doelpuntenma-
kers aan Hertha zijde waren: Lilin-
ho Martins (4x), Laurens van der 
Greft (1x), Lulinho Martins (1x), 
Jordi (1x), Deho Sinduhije (1x), 
Bernio Dap (1x) en Epi Kraemer 
(2x). Na het laatste fluitsignaal 
werd het veld overspoeld door 
supporters van Hertha en kreeg 
het team de beker uit handen 
van de KNVB voorzitter uitgereikt. 
Doel is om volgend jaar weer 
kampioen te worden en door te 
stromen naar de Hoofdklasse.

averjassen de ere
Vinkeveen - Prijsklaverjassen 
op vrijdag 8 juni 2018 om fraaie 
prijzen in Café de Merel, Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen. 
Tel. 0297-263562. E-mail thcw@
xs4all.nl.
Er worden vier ronden van zes-
tien giffies gespeeld en dan wor-
den  de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winna-
res is bekend, aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen.

Hier volgen de datums voor de 
prijsklaverjas-avonden voor  2018  
8, 22 juni en 6 juli. Alle datums on-
der voorbehoud. 
De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. Greet v. Scheppingen 7315 pnt
2. William Maijenburg 7295 pnt
3.  Cees Wijngaarden  7088 pnt
4.  Cock Meijer  6823 pnt
5  Pleun Vis  6526 pnt

En de poedelprijs was deze avond 
voor Herman v.d. Waa met 5003 
punten.

ampioenschap voor
De Vin en 
Vinkeveen - De Vinken E1 had 
het (gedeelde) kampioenschap 
afgelopen zaterdag zelf in de 
hand. De Jumbopupillen van De 
Vinken moesten dan wel win-
nen van de concurrent, Fiducia. 
Uit in Vleuten was er ruim verlo-
ren (14-9), dus het team was ge-
waarschuwd voor deze goede te-
genstander.  Door coach Mark de 
Rooij was er flink gepuzzeld aan 
de opstelling en waren de spe-
lers op de belangrijke punten 
gewezen. Vanaf de start pakte 
dit goed uit. Er werd al snel een 
voorsprong genomen van enkele 
doelpunten verschil. Fiducia liet 
echter duidelijk zien dat het een 
goede ploeg was en vlak na rust 

kwamen ze terug en namen zelfs 
een voorsprong: 9-10. Zou het 
dan toch nog mis gaan? 
Er werd niet opgegeven en door 
de tweede coach van vandaag, 
Jurriën de Pijper, werd extra aan-
dacht gelegd op het verdedigen. 
Dit pakte perfect uit. Door het 
goede verdedigende werk werd 
er bijna niets meer weggege-
ven. Zelf bleef de thuisploeg lek-
ker scoren, zoals ze dat al het he-
le seizoen doen. Gelukkig voor 
het team en enthousiaste pu-
bliek werd het “erop en erover” 
voor de E1. Na het laatste fluitsig-
naal stond de winst op het bord: 
14-11. Een verdiend kampioen-
schap!

Op de foto het kampioensteam De Vinken E1: Staand v.l.n.r.: Lotte Kortz, 
Valentina van Eenennaam, Indy Spiering en Maggie de Pijper
Gehurkt: v.l.n.r. Sem Berkelaar, Sam Hurkmans en Jeroen de Rooij.
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Swing Masters duo op 
de Weekmarkt
Mijdrecht - De Weekmarkt van 
donderdag 6 juni a.s. zal worden 
opgeluisterd door twee professi-
onele musici, het Swing Masters 
Duo, dat garant staat voor ge-
zellige muziek tijdens het bood-
schappen doen. Als geen ander 
brengen zij heerlijk swingende 
dixieland ten gehore en leggen 
daarbij vooral het accent op de 
communicatie met u als bezoe-
kers van de markt op het Raad-
huisplein. De gespeelde songs 
zijn dan ook tijdloos en worden 
door vrijwel iedereen herkend 
en/of meegezongen, waardoor 
er als het ware een ‘samenspraak’ 
ontstaat tussen de toehoorders 
en de muzikanten.
Ook kinderen die meegaan met 
hun ouders/verzorgers naar de 
markt en de winkels in koopcen-
trum Mijdrecht worden zeker niet 
vergeten: de Swing Masters spe-
len ook voor hen bekende kin-

derliedjes, wat door de ouders 
zeer op prijs zal worden gesteld. 
De Swing Masters maken van elk 
evenement een muzikale happe-
ning! Een extra stimulans om naar 
het centrum en de Weekmarkt in 
Mijdrecht te gaan!

Twee gewonden bij 
ongeval Anselmusstraat
Mijdrecht - Maandagmiddag 4 
juni zijn bij een vrij ernstig on-
geval op de kruising Anselmus-
straat met de Gosewijn van Aem-
stelstraat twee mannen gewond 
geraakt en zijn met ernstige nek-
klachten overgebracht naar het 
ziekenhuis.
Het ongeval gebeurde doordat 
een automobilist, die over de An-
selmusstraat reed richting Hoofd-
weg, geen voorrang verleen-
de aan een BMW die van rechts 
kwam en de Anselmustraat wilde 
opdraaien. De auto’s klapten op 
elkaar, waarbij een van de auto 

over de kop sloeg. Deze bestuur-
der kon zelf uit zijn auto komen, 
maar de twee inzittenden van 
de auto die voorrang had klaag-
den dusdanig over hun nek dat 
zij door het ambulance personeel 
uit de auto moesten worden ge-
haald.
Er moet aardig hard zijn gereden, 
waardoor remmen niet meer mo-
gelijk was. De politie heeft het 
kruispunt geruime tijd afgeslo-
ten gehad voor sporenonder-
zoek. Wat precies de verwondin-
gen zijn van de inzittenden van 
de BMW is niet bekend.(foto JWK)

Veel belangstelling voor zonnepanelen 
op woningen en bedrijfsdaken
De Ronde Venen - Ruim 160 in-
woners hebben dinsdag 29 mei 
de eerste informatieavond over 
de groepsaankoop van zonnepa-
nelen bezocht. Woensdag 30 mei 
waren twintig ondernemers aan-
wezig bij een bijeenkomst van 

het project ‘Zon op bedrijfsda-
ken’ in hotel Mijdrecht Maricken-
land. Daar werd het startschot ge-
geven voor het volleggen van al-
le bedrijfsdaken in De Ronde Ve-
nen met zonnepanelen. Met bei-
de projecten wordt een belang-

Een bomvolle raadzaal in het gemeentehuis tijdens de eerste informatie-
avond op dinsdag 29 mei over de groepsaankoop van zonnepanelen

rijke stap gezet naar een energie-
neutrale gemeente. 
Wethouder Kiki Hagen is enthou-
siast over de belangstelling van 
inwoners en ondernemers en 
het feit dat ze het opwekken van 
duurzame energie serieus ne-
men. “Vorig jaar hebben we voor 
het eerst samen met het regio-
naal energieloket een groeps-
aankoop voor inwoners geor-
ganiseerd. Ook toen was er veel 
animo en hebben veel mensen 
zonnepanelen op hun daken la-
ten monteren. Dat enthousiasme 
zien ik nu opnieuw, ook bij bedrij-
ven. Voor de verduurzaming heb-
ben wij het bedrijfsleven hard no-
dig. Het liefst willen wij natuurlijk 
dat alle daken en dus ook de be-
drijfsdaken vol met zonnepane-
len komen te liggen. Maar duur-
zame energie is nog maar het be-
gin. Daarna komt energiebespa-
ring en zoeken naar manieren om 
te ondernemen zonder gas. Be-
drijven en gemeente gaan daarin 
nauw samenwerken.” 

Ook profiteren van 
zonnepanelen?
Voor inwoners worden er in juni 
nog twee informatieavonden ge-
organiseerd over de groepsaan-
koop zonnepanelen.
De gemeente heeft samen met 
het Regionaal Energieloket een 
selectie gemaakt uit verschillen-
de leveranciers en installateurs.
Als inwoners zich aanmelden 
maakt de installateur een af-
spraak om langs te komen en de 
situatie in de woning te bekijken.
Vervolgens wordt een persoonlij-
ke offerte gemaakt.
Op basis daarvan kan worden be-
sloten al dan niet deel te nemen. 
Wilt u meedoen?
Meld u dan aan op: www.regio-
naalenergieloket.nl/de-ronde-ve-
nen. Inwoners zijn van harte uit-
genodigd een van de avonden 
te bezoeken. Zij kunnen daar al-
le vragen stellen die met de aan-
koop te maken hebben. Inloop is 
vanaf 19.15 uur, de avond begint 
om 19.30 uur. De avonden staan 
gepland voor:
•	 woensdag	6	juni	in	De	Boei,		 	
 Kerklaan 32 in Vinkeveen 
•	 dinsdag	26	juni	in	de
 Dorpskerk, Kerkplein 45 in
 Abcoude 

Op de foto staand v.l.n.r.: Stijn van Bemmel, Abel van Kreuningen, train-
ster-coach Helene Kroon, Jet Haveman en Sifra Kroon. Gehurkt v.l.n.r.: 
Sanne Fokker, Isabella Bouwmeester, Julia Vis en Tessa Fokker.

De Vinken B2 
voorjaarskampioen
Vinkeveen - De aspiranten van 
de B2 speelden afgelopen zater-
dag hun laatste wedstrijd tegen 
angstgegner Gemini B1. In de uit-
wedstrijd had De Vinken roem-
loos met 12-4 verloren. Alle ande-
re wedstrijden werden evenwel 
gewonnen en ook zaterdag bleek 
de Vinkeveense Jumbojeugd de 
sterkste. Al snel kwam de thuis-

ploeg op 2-0 en ook 3-0 volgde. 
Daarna bleef de wedstrijd heel 
lang doelpuntloos. Pas ver in de 
tweede helft toen Gemini uit het 
niets 3-1 scoorde veerde de B2 
weer op. Het werd direct 4-1 en in 
de laatste minuut zelfs 5-1 waar-
door terecht het kampioenslied 
voor de Vinkenjeugd uit de luid-
sprekers schalde.

De Vinken 4 ook 
voorjaarskampioen

Vinkeveen - Afgelopen donder-
dagavond speelde het vierde se-
niorenteam van KV De Vinken een 
inhaalwedstrijd tegen het Woer-
dense Reflex. Bij winst zouden de 
Vinkeveners de kampioensvlag 
kunnen hijsen. Op de bewuste 
zwoele zomeravond was er voor 
de Vinkeveense korfballers geen 
vuiltje aan de lucht. Reflex mocht 
in de beginfase tweemaal op 
voorsprong komen. Johan Hui-
zinga nivelleerde vanaf de stip 
de 0-1 en Patrick Mur scoorde uit 
de rebound de 2-2. Daarna kwam 
de thuisploeg op stoom. Clemens 
Verlaan knalde op zijn eigen wijze 
van heel ver de bal door het ge-
le plastic. Ria Bos kreeg een stip 
mee, die Johan Huizinga keurig 
verzilverde. Jet van der Linden 
maakte van afstand 5-2 en vlak 
voor rust bepaalde Reni Lommers 
met een bekeken kansje onder 

de korf de ruststand op 6-3. Net 
als in de najaarscompetitie lag 
De Vinken 4 dus op kampioens-
koers. In de tweede helft kwamen 
de reserves in de ploeg. Clemens 
Verlaan herhaalde zijn kunst-
stukje kort na rust, hetgeen ook 
Jet vd Linden deed. Daarna ging 
het snel… Binnen een minuut 
was het 8-4, 9-4 door Johan Hui-
zinga, 10-4 door Ria Bos, 10-5 en 
11-5 door een fraai benutte vrije 
bal van Demi vd Linden. Op 11-6 
schoot Johan Huizinga alle Woer-
dense hoop aan flarden. Het ver-
schil zou ondanks regelmatig te-
genscoren door Reflex zes doel-
punten blijven. 13-7 was voor Pa-
trick Mur, 14-8 een benutte vrije 
bal van Johan Kroon en Henriette 
vd Linden bekroonde haar optre-
den met opnieuw een afstands-
treffer, hetgeen de eindstand op 
15-9 bracht.

CSW MO15 wint op 
Jasmin Peters toernooi
De Ronde Venen - Meer dan 40 
meidenteams streden afgelopen 
zaterdag op het uitstekend ge-
organiseerde Jasmin Peters mei-
denvoetbaltoernooi in Vinke-
veen. CSW MO15-2 moest het op-
nemen in een sterke poule. Aller-

eerst de derby tegen Hertha. Was 
dat team in de voorbereiding van 
het seizoen nog veel te sterk voor 
CSW, nu was duidelijk dat op een 
toernooi  veel mogelijk is.
Hertha drong sterk aan, maar 
CSW verdedigde stug en succes-

HVM MB2 verdiende 
tweede plaats
Mijdrecht - Team MB2 van HV 
Mijdrecht is in de competitie ge-
eindigd op de tweede plaats met 
slechts 2 punten afstand van 
kampioen Hisalis MB3 (Lisse). Ge-
durende de afgelopen competitie 
heeft het team slechts 2 wedstrij-
den verloren, maar ook één ge-
lijk gespeeld. Desondanks heeft 
MB2 wel de wedstrijden gewon-
nen van Hisalis MB3, dus mogen 
ze met trots terugkijken op een 
spannend en ook fantastisch sei-
zoen. Ondanks de sterk wisselen-
de weersomstandigheden gedu-
rende het seizoen (van gevoels-

temperatuur minus 10 tot druk-
kend warm met 30 graden), zijn 
de meiden in staat gebleken om 
het tot het laatst aan toe span-
nend te houden en er hard voor 
te knokken.
De laatste wedstrijd van zowel 
Mijdrecht als Hisalis waren voor 
beide partijen van belang om te 
winnen. Mijdrecht speelde thuis 
tegen Purmerend, een altijd las-
tige tegenstander door met na-
me het fysiek harde en verbale 
spel. Desondanks lieten de mei-
den van Mijdrecht zich niet uit 
het veld slaan en sloten de wed-

vol. Hertha drukte CSW steeds 
verder naar achteren, maar met 
een scherpe en pijlsnelle coun-
ter kwam CSW eruit en uiteinde-
lijk alleen voor de keeper.
Deze moest buigen voor het be-
keken schot en zo kwam CSW op 
1-0. Hertha drong nog wel aan, 
maar kon de schade niet meer 
goed maken.
De winst op Hertha was daarmee 
een onverwacht cadeautje. In de 
volgende wedstrijd tegen Bre-
derodes uit Vianen werd de eu-
forie omgezet in bij vlagen uit-
stekend combinatiespel. Daarbij 
werd in een perfecte aanval over 
5 schijven de bal bij een vrije spe-
ler voor het doel bezorgd die de-
ze kans prima verzilverde en CSW 
wederom op een 1-0 voorsprong 
zette. Brederodes drong nog aan, 
kreeg ook nog kansen, maar CSW 
wist het doel schoon te houden.
Doordat alle andere teams ge-
lijk speelde, wist CSW zich na 2 
wedstrijden al zeker van de pou-
lewinst.
De laatste poulewedstrijd tegen 
FC Almere ging gelijk op, maar de 
beide verdedigingen gaven geen 
krimp en deze wedstrijd eindigde 
in gelijkspel : 0-0. 

Almere
In de finale moest CSW het we-
derom tegen FC Almere opne-
men  voor de toernooiwinst . 
Wederom een spannende wed-
strijd kwam CSW halverwege op 
voorsprong door wederom een 
mooie en snelle aanval. Deze 
werd weergaloos afgerond,  met 
een schitterende knal in de krui-
sing kwam CSW  op een 1-0 voor-
sprong.  Even daarna ging de zoe-
mer voor het einde van de wed-
strijd en CSW vierde reeds de 
toernooiwinst. Bij het verlaten 
van het veld, bleek echter dat er 
te kort was gespeeld en werd de 
wedstrijd hervat. Deze extra kans 
werd door FC Almere gepakt en 
drong CSW steeds meer terug. In 
een drukte kregen ze vlak voor 
tijd een penalty en wisten deze 
buitenkans te verzilveren: 1-1.  In 
de laatste minuten werd en niet 
meer gescoord en moesten pe-
nalty’s de beslissing brengen om 
de toernooiwinst. Hierin was CSW 
oppermachtig en pakte met 3-1 
uiteindelijk de verdiende  toer-
nooiwinst. Hiermee werd een pri-
ma seizoen afgesloten met een 
prachtige 1e plaats op het Jasmin 
Peters meidenvoetbaltoernooi.

strijd keurig af met een 2-0 over-
winning.
Later op de middag speelde Hi-
salis thuis tegen Alkmaar. Een be-
laden wedstrijd omdat de vorige 

wedstrijd verloren was gegaan. 
Uiteindelijk bleek Hisalis toch 
sterker te zijn, wonnen met 8-2 
en sloten daarmee de competitie 
af als kampioen.
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De Vinken D1 opnieuw kampioen
Vinkeveen - De laatste wedstrijd 
moest voor De Vinken D1 de be-
slissing brengen. Winst tegen de 
medekoploper was nodig om al-
leen kampioen te worden. De te-

genstander van zaterdag, OVVO 
uit Maarssen, was de enige waar-
tegen de Jumbo D1 een punt had 
laten liggen in de heenwedstrijd 
(9-9), dus het zou erom spannen.

Op de foto De Vinken D1: Zittend 
v.l.n.r. Emese Kroon (trainster), Jar-
ne vd Wijngaard, Zianna Zoomer, 
Jasmijn Tabor, Sofie Kortz, Amber 
van Es, Emily Alden, gehurkt: Sam 
Hurkmans, Kater Baartmans, Me-
ru van Langen en Jelle Mul (coach). 
Liggend: Jeroen de Rooij en Ilse Vis.

Regio - Het Nederlandse topta-
lent Lorena Wiebes heeft zater-
dag 2 juni in de Salverda Omloop 
van de IJsseldelta haar tweede 
UCI-zege geboekt. De Mijdrecht-
se sprintster van Parkhotel-Val-
kenburg was na een koers van 
meer dan 130 kilometer net iets 
rapper dan Mitchelton-Scott-ren-
ster Sarah Roy en Lotto Soud-
al-renster Annelies Dom. (bron: 
wielerflits.nl) En op zondag reed 
Lorena naar de tweede plaats in 
België. In Dwars door de West-
hoek sprintte ze op de kasseien 
naar een mooie tweede plaats. 

De winst ging naar de Vietname-
se Thi That Nguyen. Lorena is al-
tijd lid geweest van UWTC en 
gaat nog regelmatig mee met de 
duurtrainingen van UWTC.
Joop van Nimwegen klassement
John Tromp is afgelopen don-
derdag weer 5e geworden in 
Nieuwegein. Er reden halver-
wege de wedstrijd twee ren-
ners weg, Ron Pfaffen(1e) en 
Robin Schumann(2e). De laat-
ste twee ronden reed Jan Willen 
van Soest weg uit het peloton en 
werd dus 3e. In de eindspurt die 
Tromp aanging werd hij geklopt 

Na slot het Zomerbridge 
bij Bridgeclub De Legmeer
Regio - Gewoonte getrouw ein-
digde het bridgeseizoen met een 
avond van gehusselde lijnen en 
de zelfde spellen, in vak jargon, 
topintegraal!
Het beste paar van de 45 werd 
dat van Stenny & Herman Lim-
burg, die met maar liefst 71,03% 
natuurlijk een donderend ap-
plaus oogsten. Op twee volg-
den Marjan & Jan Wille die met 
67,46% ook op een uitstekend 
resultaat kunnen bogen. Als der-
de dan het eerste paar uit de A- 
lijn, Cees Bergkamp & Ruud Les-
meister hielden die eer hoog 
met 63,99%. Bep de Jong & Co-
ra de Vor zaten hier vlak achter 
met 63,39% als vierde en Joop 
van Delft & Frans Kaandorp slo-
ten met een laatste zestiger van 
60,02% hier als vijfde bij aan. Cora 
de Vroom & André van Herel voer-
den met 59,72% als zesde het vijf-
tiger echelon aan. Daar achter 
kwamen Gerda Schavemaker en 

Jaap Kenter als zevende door met 
57,74% en Sonja & Hans Selman 
deden het ook prima als achtste 
met 57,14%. De verrassing van 
de avond waren echter ongetwij-
feld Wim Harding en Debora van 
Zantwijk. Met hun 57,02% als ne-
gende paar van de gehele club 
kunnen ze zich een hele zomer 
laven aan dit succes. De beste 
tien werden afgesloten door Ire-
ne Hassink & Henriëtte Omtzigt 
die met hun 56,85% ook met een 
goed gevoel kunnen over zome-
ren. En dan nu het Zomerbridge 
vanaf woensdag 6 juni elke week 
tot en met 29 augustus. Gehou-
den op de zelfde locatie, Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Aanmel-
den kan per e-mail: gerdascha-
vemaker@live.nl, per telefoon 
06-83371540 of tussen 19.15 en 
19.30 uur in de zaal. De aanvang 
is om 19.45 uur en de kosten be-
dragen €6,- per paar.

Rondje Zijdelmeer
Regio - Het Zijdelmeer vormt het 
groene hart van Uithoorn. Vrijwil-
ligers van atletiekclub AKU heb-
ben rond dit fraaie natuurgebied 
een hardloopparkoers uitgezet, 
dat toepasselijk Rondje Zijdel-
meer is gedoopt.
Op 15 juni zal het startschot klin-
ken voor een recreatieve hard-
loopwedstrijd rond de oeverlan-
den. Een prima gelegenheid om 
aan de conditie te werken en het 

gebied beter te leren kennen. Af-
standen: 3 en 6 kilometer (respec-
tievelijk een of twee rondjes om 
het meer) Start en inschrijving: 
bij Hotel Lakeside Inschrijfkos-
ten: €2,50. Startschot: om 20.00 
uur. Parkeren: bij het gemeente-
huis of parkeergarage Amstel-
plein. Op de fiets komen is aan te 
bevelen. Herinnering: aan de fi-
nish ontvangt iedere deelnemer 
een medaille.

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ron-
de Venen en Uithoorn organi-
seert dit jaar voor de 6e keer zo-
meravondfietstochten. De eer-
ste fietstocht zal zijn op dinsdag 
19 juni. We vertrekken om 19.15 
uur vanaf het Raadhuisplein in 
Mijdrecht. De afstand is circa 25 
kilometer. Al fietsend genieten 

we van de prachtige natuur. 
Ook deze avond weer een fraaie 
route in de omgeving van ons 
mooie veenweidegebied. Ontdek 
samen de bijzonderheden van dit 
unieke landschap o.l.v. IVN-na-
tuurgidsen.
Opgave niet nodig. Info: Anja de 
Kruijf 06-58924521.

Dorpentocht fietsers 
fieten €4500,- bijeen
Regio - Afgelopen zondag 3 ju-
ni organiseerde de Stichting Dor-
pentocht de alom bekende Dor-
pentocht – fietstocht.. Ruim 1.700 
deelnemers meldden zich op één 
van de vele startposten. Ruim 
vóór de officiële starttijd van 
09.00 uur stonden de eerste deel-
nemers al ongeduldig te wachten 
om te mogen vertrekken. 
De startposten van de Dorpen-
tocht waren dit jaar: Amstel-
veen, Amsterdamse Bos, Sloten, 
Badhoevedorp, Schiphol-Noord, 
Aalsmeer en Uithoorn. Omdat het 
mooi fietsweer was, kozen veel 
deelnemers voor de traditionele 
afstand van 55 kilometer. En voor 
wie dat toch te lang was, koos de 
35-kilometer afstand. 
Voor het geld hoefde men het 
in ieder geval niet te laten. Voor 
een bedrag van slechts € 4,50 kon 
men al deelnemen. Ook deze 41e 
editie startte in Amstelveen. De 

55-km afstand ging dan via het 
Amsterdamse Bos en de Haarlem-
mermeerse Ringvaart naar Sloten 
en Badhoevedorp. Vandaar via de 
fietstunnel onder de snelweg A4 
langs de vliegtuigspottersplaats. 
Daarna via Aalsmeer en de Bo-
venkerkerpolder weer terug naar 
het Keizer Karel College in Am-
stelveen. De 35-km afstand was 
een ingekorte versie van de 55-
km afstand.  

Uitgepijld
De fietstocht moest met een rou-
tebeschrijving worden gefietst. 
Maar de organisaties had de hele 
route ook ‘uitgepijld’ met bordjes 
met het bekende Dorpentochtlo-
go. Er waren op grote kruisingen 
zelfs waarschuwingsborden voor 
het autoverkeer geplaatst. Mede 
hierdoor zijn er geen ongelukken 
gebeurd. Een enkeling had pech 
met een lekke band. Sommigen 

Bingo bij Argon
Regio - Op 8 juni is er de laatste 
Bingo van het seizoen, hoofdprijs 
is een dames- of herenfiets.
Zaal open 19.15 uur aanvang Bin-
go 20.00 uur.
Het eerste kopje koffie of thee is 

gratis. Met meedoen steunt u de 
jeugd van Argon.
Dit kunt u natuurlijk ook doen 
door uw oudpapier neer te zet-
ten bij de container op het Argon 
parkeerterrein.

Winst voor Lorena Wiebes in de 
omloop van de IJsseldelta

Tromp uit De Kwakel spurtte zich 
naar een 5e plaats. Ben de Bruin 
eindigde als 16e.

NK jeugd
Op 17 juni wordt het NK jeugd-

wielrennen verreden in Steenber-
gen.
Twee jeugdrenners van UWTC 
hebben zich geselecteerd. Mike 
Derogee (cat 6) en Emilie Fransen 
(cat 3).

door Arie Blomberg(4e) en John 
tromp(5e) voor Hans Lap die 6e 
werd. John blijft in het Joop van 
Nimwegen klassement op de 
4e plaats staan en er zijn nog 2 
wedstrijden te gaan.

Interclub bij WTC de Amstel
Zondag 3 juni was er weer een 
interclub wedstrijd en ditmaal 
weer lekker dicht bij huis. Tom 
(cat 1&2) reed zoals gewoonlijk 
zijn ronden en keek weer lekker 
om hem heen, hij had wel lekker 
gereden en had er van te voren 
al veel zin in.Tom werd 8e. Siem 
van Smoorenburg startte bij cat 4 
en reed goed mee en probeerde 
zelfs nog een keer weg te rijden, 
maar ze zaten al snel bij hem in 
het wiel. In de eindsprint was het 
een beetje op en viel hij buiten de 
prijzen. Mike, Lars en Rens starten 
in cat 5&6. De renners van de Am-
stel hadden het plan om de beurt 
weg te rijden en de eerste renner 
werd terug gehaald door Mike en 
hij moest dit alleen doen want de 
renners van de Amstel hielden de 
benen stil. De tweede keer ging 
het wel wat meer gezamenlijk om 
de renner terug te halen. Maar de 
derde keer waren er twee renners 
van de Amstel echt los. Mike reed 
uiteindelijk weg met een renner 
van de Amstel maar ze werden 
terug gehaald door het peloton. 
Ze moesten dus sprinten om plek 
3 t/m 5 want er waren 5 eindprij-
zen. Mike werd 4e in de sprint en 
had een mooie beker. Lars werd 
7e en Rens 8e.

Veteranen
Zaterdag 2 juni stonden de UWTC 
renners Leen Blom, Ben de Bruin, 
Piet Rewijk, John Tromp en Guus 
Zantingh aan de start van vete-
ranen wedstrijden in Rijswijk. In 
de wedstrijd voor 69+ vormde 
zich al snel een kopgroep van 9 
renners met daarbij Leen Blom 
en Guus Zantingh en zij namen 
een ruime voorsprong. Met nog 
15 ronden te gaan demarreer-
de 2 renners uit de kopgroep en 
werden niet meer ingelopen. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
John Martin uit Hoek van Holland 
voor Piet Gruteke uit Rotterdam 
en 3e werd Guus Zantingh uit 
Mijdrecht. Leen Blom eindigde 
8e. Bij de 60+ werd vanaf de start 
volop gedemarreerd en er waren 
diverse ontsnappingen maar nie-
mand kreeg de ruimte om weg te 
komen. In de laatste ronde wisten 
toch drie renners een kleine voor-
sprong te nemen en het was Hans 
Lap uit Hendrik Ido Ambacht 
die de wedstrijd won voor Mar-
tin Pruijsers uit Pijnacker, John 

De Vinkenpupillen begonnen ge-
spannen en speelden op een te 
laag tempo om het de tegenstan-
der echt moeilijk te maken, maar 
gelukkig kwam ook OVVO niet 

tot echte kansen. De eerste voor-
sprong was wel voor De Vinken, 
maar de bezoekers kwamen bin-
nen de minuut terug: 1-1. Voor 
rust lukt het De Vinken nog eens 
om tot scoren te komen, maar dit 
gold ook voor OVVO: 2-2 bij rust. 
Het in groten getale aanwezige 
publiek werd nerveus, zou dit wel 
goed gaan?
Na de juiste woorden van de coa-
ches Emese en Jelle bleek de Vin-
kenjeugd duidelijk geconcen-
treerder en beter na de rust. De 
Vinken liep dan ook gestaag uit 
en door het sterke verdedigen-
de werk kon OVVO nog maar één 
keer te scoren. Alle goede aanval-
len van de thuisploeg leverden 
nog zeven doelpunten en net zo-
veel enthousiast gejuich van het 
gerustgestelde publiek op, zo-
dat de mooie eindstand van 9-3 
op het bord kwam! Net als in het 
najaar en in de zaal een verdiend 
kampioenschap voor De Vinken 
D1! 

van hen zijn geholpen door één 
van de ‘bezemwagens’ die door 
De Dorpentocht waren ingezet. 
Om de zoveel kilometer was er 
een start- of controlepost, waar 
men als bewijs van deelname een 
stempel met een letter ontving. 
Alle letters op een rij vormden 
het codewoord van de dag “JA-
RIGEJOB” (55 km) of “JARIGE” (35 
km). Een volle stempelkaart gaf 
na afloop bij inlevering recht op 

het fel begeerde erelint; geel-wit 
met goudkleurige opdruk.
Op zondagavond, direct na de 
fietstocht, kon het bestuur van 
de Stichting Dorpentocht in aan-
wezigheid en onder luid applaus 
van alle vrijwilligers -symbolisch- 
een bedrag van €4.500,- overhan-
digen aan de bestuurder van de 
Stichting Jarige Job, die deze gift 
met veel plezier en dank in ont-
vangst nam.
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Druk weekeinde voor 
Boule Union Thamen
Uithoorn - Een aantal spelers van 
Boule Union Thamen hadden een 
weekeinde vol boule wedstrijden. 
Op zaterdag trad het team van 
BUT aan in Lisse voor de derde 
ontmoeting in de zaterdagmid-
dagcompetitie van District West 
van de Nederlandse Jeu de Bou-
les Bond.
De tegenstander was het tweede 
team van MIDI uit Delft. Een ge-
renommeerde tegenstander, die 
nog geen partij verloren hadden 
om deze competitie. In de eer-
ste speelronde werden de resul-
taten gedeeld. MIDI won de tri-
plettenpartij , maar BUT won de 
tête-à-tête. Ook in de doublet-
tenronde werd de winst gedeeld. 
Andries Petersen en Henk van 
Rekum wonnen hun partij, maar 
Ina Hoekstra en Joan van Rekum 
moesten hun meerdere erken-
nen in de twee trainers van o.m. 
de nationale jeugdselectie, Fred 
Lagerwaard en Joop Pols. MIDI 
had dus al twee partijen verloren 
en werd geconfronteerd met een 
mogelijk verlies. Zover kwam het 
echter niet, want de derde ronde 
werd afgesloten met tweemaal 
winst voor MIDI. Het werd dus 
een 3-4 nederlaag voor BUT. 
De afsluitende speelronde van 
deze competitie vindt plaats op 
16 juni in Gouda. Het team van 
BUT ontmoet dan het onderaan 
staande Les Francophiles uit Rot-
terdam.

Kwintettentoernooi 
Op de zondag trok een team van 
vijf spelers, Joan en Henk van 
Rekum, Ina Hoekstra en Wilma 
en Michiel Buchner naar Nieuw-
Vennep om deel te nemen aan 
het kwintettentoernooi. Dit toer-
nooi met twintig deelnemende 
teams bestaat uit vijf speelron-
den. In elke speelronde speelt elk 
team een doubletten- en een tri-

plettenpartij. Per speelronde is de 
samenstelling van de doublette 
en de triplette verschillend vol-
gens een door de wedstrijdlei-
ding vastgesteld schema. Winst 
met de doublette levert twee 
wedstrijdpunten op en met de 
triplette driewedstrijdpunten. In 
de eerste speelronde kwam het 
team van BUT uit tegen team 2 
van De Spaanse Ruiter. De dou-
blette werd vrij eenvoudig ge-
wonnen, maar de triplette ken-
de een spannende einde met een 
13-12 overwinning. Ook de twee-
de ronde, nu tegen Vlaardingen 
2, werd een dubbele overwin-
ning en weer moest de triplette 
terugkomen van een 9-12 achter-
stand om met een goede slotwer-
pronde van vier punten. De derde 
speelronde tegen De Hakhorst uit 
Leusden bracht een eerste verlies. 

Verloren
De doublettenpartij ging verlo-
ren, maar de triplettenpartij lever-
de weer drie wedstrijdpunten op. 
Ronde vier werd gespeeld tegen 
De Spaanse Ruiter 1. Wederom 
werd er een partij gewonnen en 
een partij verloren. De winst ging 
naar de triplette. In de afsluitende 
speelronde was De Boel de Bou-
le de tegenstander. De triplette 
bestaande uit Ina, Joan en Wilma 
moest er flink tegenaan om een 
grote nederlaag te ontlopen. Ze 
kwamen sterk terug naar 9-11 
maar konden de winst niet bin-
nenhalen. Michiel en Henk maak-
ten op een stand van 8-8 in twee 
werpronden de partij uit. Met ze-
ven overwinningen in tien partij-
en en 18 wedstrijdpunten eindig-
de het team op de vijfde plaats en 
waren de laatste die cadeaubon-
nen in ontvangst mochten ne-
men. Al met al was het een goed 
weekeind voor BUT met welhaast 
Franse temperaturen.

Triomftocht Loes en 
Anneke bij BVK
De Kwakel - Toen op de 1e speel-
avond van het seizoen 2017/2018 
werd afgetrapt met de ladder-
competitie bij Bridgevereniging 
De Kwakel in het altijd sfeervol-
le Dorpshuis De Quakel kon nie-
mand bevroeden dat na de laat-
ste speelavond de namen van 
Anneke Karlas en Loes Schijf ge-
noemd zouden worden als win-
naressen van die competitie, die 
8 speelavonden besloeg.
Op die 1e speelavond op don-
derdag 7 september 2017 scoor-
den de dames immers een ma-
gere 45,83% en mochten zij dus 
de 2e avond in de C-lijn begin-
nen. Toen scoorden zij 61,98% en 
schoven gelijk door naar de A-lijn. 
6 speelavonden later noteren zij 
een gemiddelde van 56,75% en 
daar kon dus niemand tegenop.
Iedereen in de zaal gunde het 
Loes en Anneke van harte en 
vond het leuk dat er eens ande-
re namen kwamen boven drij-
ven dan die van ‘de gevestigde 
orde’. Ook die kon hiermee echter 
prima leven en feliciteerde hen 
sportief. In de totaalstand wer-
den Marion en Wim Noom 2e met 
56,29% en Christa Leuven en Rita 
Ritzen 3e met 56,17% 

Strijd
Er ging natuurlijk nog wel wat 
strijd aan vooraf, maar voor het 
zover was werden de aanwezigen 
verrast met een zeer gewaardeer-
de  lekkernij bij de koffie, die was 
geschonken door Dorpshuis De 
Quakel.
Later op de avond kwamen daar 
nog wat hapjes tussendoor bij.
Het Dorpshuis is dus blijkbaar blij 
met ons, wij zijn dat elke donder-
dagavond weer met hun vriende-
lijke en prettige bediening.

De uitslagen van deze avond:
A-lijn:
1 Christa en Rita met de hoogste 
score van de avond: 64,58%.
2 Marion en Wim met 63,75%
3 Loes en Anneke met 59,17%
B-lijn:
1 Rees en Gerard van der Post met 
61,25%, 2 Marianne en Hub Kamp 
met 60,83% en 3 Paula Kniep en 
An v.d. Poel met 60,42%.
C-lijn:
1 Toos Boerlage en Annie Lau-
wers 57,63%
2 Greet Rahn en Janny Snabel 
53,75%
3 Addie de Zwart en Hennie Kes-
ting met 52,94%.

BVK gaat weer 
zomerdrive spelen
De Kwakel - In de zomer van 1986 
werd door een aantal enthousias-
te bridgeliefhebbers in De Kwakel 
een aantal ‘open bridgedrives’ ge-
organiseerd.
Dat bleek een prima initiatief en 
leverde een behoorlijk aantal 
deelnemers op uit De Kwakel en 
omgeving.
Geïnspireerd door dit succes 
werd vervolgens op 1/8/1986 
de Bridge Vereniging De Kwa-
kel (kortweg B.V.K.) officieel op-
gericht en t/m 1997 werden aan-
sluitend aan de reguliere compe-
titie jaarlijks ook zomerdrives ge-
houden, die in een behoefte ble-
ken te voorzien er zeer succesvol 
waren. Toch kwam daar om niet 
meer te achterhalen redenen  na 
dat jaar een eind aan.

Dit jaar is besloten te proberen 
die zomerdrives weer nieuw le-
ven in te blazen. Op de donder-
dagen 7, 14, 21 en 28 juni en 5 ju-
li 2018 zijn liefhebbers van harte 
welkom om op sportieve wijze de 
bridgedegens te kruisen met mo-
gelijk tegenstanders die men op 
de eigen clubavonden niet tegen 
komt. .
De organisatoren vertrouwen er 
graag op dat daarbij de gemoe-
delijke sfeer die de vaste speel-
avonden van de B.V.K. kenmerkt 
ook op deze zomerdrives de bo-
ventoon zal voeren.
Inschrijving staat open voor zo-
wel de ‘gevorderde’ als de ‘begin-
nende’ bridger. Bij de indeling 
wordt daarmee uiteraard reke-
ning gehouden.

Rolstoelvierdaagse verdwijnt uit het straatbeeld
Uithoorn - De door het Rode 
Kruis gefinancierde en samen 
met Het Hoge Heem georgani-
seerde rolstoelvierdaagse zult u 
eind juni niet meer in de lanen 
van Uithoorn tegenkomen. In ie-
der geval dit jaar niet meer. Jam-
mer, heel jammer, zowel voor de 
deelnemers/gasten als voor de 
vrijwilligers. Al tien jaar lang zag u 
de enthousiaste vrijwilligers van 
het Rode Kruis met de deelne-

mers op diverse routes door Uit-
hoorn gaan. De deelnemers, gro-
tendeels bewoners van Het Ho-
ge Heem, genoten volop van de-
ze dagen. De laatste dag, vrijdag, 
werd altijd besloten met het uit-
reiken van een vaantje als bewijs 
van deelname aan de vierdaagse 
en de deelnemers kregen een bos 
bloemen bij de ‘Via Gladiola’ naast 
de bibliotheek. En niet te verge-
ten de pannenkoekenmaaltijd in 

Het Hoge Heem waar druk nage-
praat werd over de afgelopen da-
gen. Door het gebrek aan orga-
nisatorische kracht(en), zowel in 
Het Hoge Heem als bij het Rode 
Kruis is met heel, heel veel pijn in 
het hart besloten de organisatie 
van de rolstoelvierdaagse dit jaar 
niet door te laten gaan. Het Ro-
de Kruis heeft geprobeerd zoveel 
mogelijk vrijwilligers individueel 
op de hoogte te brengen van de-

ze beslissing. Mochten er onver-
hoopt vrijwilligers zijn die dit be-
richt niet ontvangen hebben dan 
spijt ons dat zeer. Mocht u zich, 
o.a. door het bovenstaande, ge-
roepen voelen ‘iets’ te willen gaan 
betekenen voor mogelijk een vol-
gende rolstoelvierdaagse, of an-
derszins binnen het Rode Kruis, 
neemt u dan contact op met An-
ke Nijland, tel. 0297 564834 of e-
mailadres: ag.nyland@planet.nl.

Legmeervogels Handbal D1 ongeslagen! Uithoorn - Op zondag 3 ju-
ni werd de laatste veldwedstrijd 
van de D1 handbalcompetitie ge-
speeld. Alle voorgaande wedstrij-
den waren reeds gewonnen dus 
na winst tegen Leidsche Rijn wa-
ren de Legmeervogels niet meer 
in te halen. De wedstrijd begon 
wat nerveus waardoor de D1 te-
gen een achterstand aan keek. 
Gelukkig wisten de Legmeervo-
gels de score snel om te buigen 
tot een 7-14 ruststand. Door de 
warmte en het felle spel van Leid-
sche Rijn liep de marge iets terug 
maar behielden de D1 genoeg 
marge om de ongeslagen status 
na afloop te vieren ! Met 16-21 
op het scorebord klonk het laat-
ste fluitsignaal en konden de Leg-
meervogels zich opmaken voor 
een feestje!

Legmeervogels Handbal 
E2 kampioen!

Uithoorn - Na wisselende suc-
cessen bleek dat de Legmeer-
vogels E2 uiteindelijk in de laat-
ste wedstrijd toch nog kampioen 
kon worden. Met deze informatie 
in het achterhoofd waren de vo-
geltjes gebrandt om er alles uit te 
halen wat erin zat.

Vanaf de kant gestuurd door Ria 
en Danielle (de coaches) lukte het 
om VOC uit Amsterdam te ver-
slaan met 7-5!
Na afloop van de wedstrijd wer-
den er medailles uitgedeeld en 
was het tijd voor de kampioens-
foto.

Voor degenen die zich willen aan-
melden is het volgende van be-
lang:
Locatie: Dorpshuis De Quakel, 
aanvang 19.30 uur, aanwezig 
graag om 19.15 uur
Inschrijving: uitsluitend per e-
mail op ‘bvdekwakel@yahoo.com’ 
tot uiterlijk 17.00 uur op de speel-
dag. Bij hoge uitzondering tele-
fonisch bij organisator Gerbrand 
van Nigtvegt: 06-46150243 

Bij aanmelding graag opgave van 
beide namen van het paar, lid-
maatschapsnummer NBB en ver-
melding van (vermeende) speel-
sterkte (A-, B-, C-lijn/beginner).  
Kosten: €6,- per paar, te voldoen 
in de speelzaal, bij voorkeur met 
gepast geld. Prijzen: in alle lijnen 
(wijn)prijzen voor de nummers 
1 en 2 en een nader te bepalen 
‘prikprijs’. Daarnaast zijn er mees-
terpunten te verdienen.






