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Hulp gezocht 
voor NLdoet

De Ronde Venen - Op zater-
dag 10 maart a.s. doen Ca-
reyn Maria-Oord, Vinken-
oord en Amerpoort mee met 
‘NL doet 2018’, een initiatief 
van het Oranje Fonds. De be-
woners kunnen deze dag in 
restaurant ‘Brinkzicht’ mee-
doen aan gezellige oud Hol-
landse spelletjes. Ook is het 
de bedoeling om de tuin op 
te knappen bij Vinkenoord/
Amerpoort. 

Wie wil hen komen 
helpen? 
Ze zoeken voor deze dag 
vrijwilligers die willen hel-
pen met het opknappen 
van de tuin of het begelei-
den van oud Hollandse spel-
letjes. Lijkt het u leuk om bij 
een van deze activiteiten een 
helpende hand te bieden, 
neem dan contact op met 
Anne Gelsing (a.gelsing@
careyn.nl of 0297-219306). 
U kunt zich ook aanmelden 
via de website van NLdoet: 
www.nldoet.nl.
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Verkeer(d) over Tweede Zijweg

Mijdrecht - “Wat is het e� ect van 
een bord ‘verboden in te rijden’ 
als er consequent niet wordt ge-
handhaafd? Je hoeft geen Ein-
stein te zijn om het antwoord 
te kunnen bedenken. Natuurlijk 
moeten de bewoners langs de 
Tweede Zijweg gewoon hun wo-

ning kunnen blijven bereiken. 
Het gaat slechts om enkele hui-
zen”, aldus CDA-raadslid Jan Rou-
wenhorst, die docent is aan het 
Veenlanden College. 

“In de verkiezingsprogramma’s 
van de diverse politieke partij-

en is uiteraard weer aandacht 
voor de veiligheid van kwetsba-
re verkeersdeelnemers. Ook als 
CDA willen we opnieuw knelpun-
ten en risico’s in kaart brengen en 
oplossen. Dat geldt vooral bij de 
� etsroutes naar scholen en ook 
om de veiligheid bij rotondes en 
zebrapaden. De gemeentelijke 
verkeersvisie, die geldt tot 2030, 
staat bol van woorden als “be-
staande � etsroutes verbeteren en 
veiliger maken”, maar die voorne-
mens moeten omgezet worden 
in beleidsuitvoering.“ 

Vervolg elders in deze krant.

De gemeente moet snel doortastend optreden om het autover-
keer over de smalle Tweede Zijweg onmogelijk te maken. “Het 
gaat om sluipverkeer van automobilisten die verkeersborden aan 
hun laars lappen en vanaf de Dukaton naar de N201 rijden en om-
gekeerd. Ongetwijfeld gebeurt het vanuit het zogeheten route-
keuze-proces van automobilisten: de Tweede Zijweg wordt be-
schouwd als de snelste of de kortste route, zeker als er veel lang-
zaam rijdend of stilstaand verkeer is op de N201.” 
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Aanleg rotonde najaar 2018

Extra verkeersmaatregelen 
bij De Maricken
Wilnis - Naarmate meer bewo-
ners hun nieuwe woning in de 
wijk De Maricken in Wilnis betrek-
ken, neemt de verkeersintensiteit 
op de Mijdrechtse Dwarsweg toe. 
Komend najaar wordt ter hoogte 
van de kruising met de uitrit van 
de woonwijk een rotonde aan-
gelegd om de verkeersveiligheid 

te bevorderen. Deze moet zor-
gen voor een veiligere in- en uit-
gang van de Maricken. Vanwege 
de voorbereidingstijd en afstem-
ming met de nutsbedrijven kun-
nen de werkzaamheden echter 
pas na de zomer beginnen. De 
nieuwe bewoners zullen dus nog 
even geduld moeten hebben. 

Om de veiligheid in die tussentijd 
te bevorderen heeft de gemeente 
besloten tot het nemen van extra 
verkeersmaatregelen. Onlangs is 
een permanente verkeersdrem-
pel aangelegd. Ter aanvulling 
hierop volgen op korte termijn 
extra maatregelen om de veilig-
heid en overzichtelijkheid te ver-

groten en de snelheid te vermin-
deren. Daaronder het aanleggen 
van een tweede drempel; het ver-
beteren van de openbare straat-
verlichting bij de twee uitritten; 
uitbreiding en aanpassing van 
de tijdelijke bebording om extra 
aandacht te vragen voor de uit-
ritten; aanpassen van ANWB be-
wegwijzering door actieve ver-
wijzing naar de N201 via de Veen-
weg en het plaatsen van een ‘smi-
ley paal’ om de snelheid te beper-
ken. Inwoners van de wijk zullen 
per brief worden geïnformeerd 
over de maatregelen.

Aanleg rotonde dit najaar
Uit onderzoek is gebleken dat de 
mogelijkheden voor versnelde 
aanleg van de rotonde beperkt 
zijn. Door de toepassing van gra-
nuliet als fundering hoeft er geen 
voorbelasting van de grond meer 
plaats te vinden. Daarmee is een 
aantal maanden tijdwinst ge-

boekt. De nutsbedrijven heb-
ben echter vijftien tot twintig 
weken(!) voorbereidingstijd no-
dig. Tegelijk met de aanleg van 
de rotonde vinden (vervangings)
werkzaamheden plaats aan ka-
bels en leidingen en worden ex-
tra duikers aangelegd. Dit kan he-
laas niet in de periode april-sep-
tember, omdat een belangrijke 
leiding van watertoevoer voor 
Mijdrecht in het gebied ligt waar 
de rotonde zal worden aange-
legd. In Mijdrecht wordt gedu-
rende de zomerperiode meer wa-
ter dan anders verbruikt en dan 
kan de leiding niet zomaar (tijde-
lijk) door werkzaamheden wor-
den afgesloten. Die dienen dus ‘in 
het laagseizoen’ plaats te vinden. 
De start van de werkzaamheden 
voor de rotonde is daarom voor-
zien na de zomerperiode. Ver-
wacht wordt dat de rotonde eind 
2018, begin 2019 gereed is en in 
gebruik genomen kan worden.

Wilnis – Ondanks het feit dat met 
de nieuwe dienstregeling het aan-
tal bussen die over de Padmosweg 
in Wilnis rijden, gehalveerd is, zijn 
de bewoners daar nog steeds niet 
tevreden. Het actiecomité pleit 
nog steeds voor een proef waarbij 
de Padmosweg volledig autoluw 
wordt. Deze proef kan heel makke-
lijk in 2019 worden uitgevoerd al-
dus de bewoners aangezien dan 

Waternet groot onderhoud gaat 
plegen aan de Padmosweg en de-
ze weg dan zeker vijf maanden zal 
worden gesloten. “Dan moeten 
de bussen zo en zo omrijden, dus 
kunnen de metingen heel mak-
kelijk worden uitgevoerd. Deze 
halvering in het aantal bussen is 
mooi, maar vergeet niet dat er mo-
menteel nog steeds 260 bussen 
over deze weg rijden.

Bewoners: Padmosweg 
volledig bus luw
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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.
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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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.800

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Nog tijd voor/zin in een cursus
De Ronde Venen – Er zijn nog en-
kele plaatsen vrij bij cursusproject 
De Ronde Venen: 

Cursus 23, Tekenen met houtskool 
en pen (4 donderdagen, 8-15-
22-29 mrt van 13.30 – 15.30 uur): 
Ontdek in deze workshop je eigen 
tekentalent en vooral het plezier 
in tekenen. Heerlijk ontspannen 
tekenen met houtskool en een 
pennetje. Landschap, perspectief 
en portret zijn onderwerpen die 
voorbijkomen. en met elkaar ver-
binden.

Cursus 24, Vilten kattenhuis (1 
donderdag 8 maart van 19.00-
21.30 uur): We gaan een heerlijk 
onderkomen voor de kat vilten. 
We kunnen kiezen uit verschil-
lende blauwtinten, aardetinten of 
grijstinten. 

Cursus 25, Een school visjes (1 za-
terdag 10 maart van 10.00-12.00 
uur): Maak je eigen schooltje vis-

sen van keramiek, je zult ver-
steld staan van het resultaat. Een 
schooltje vissen maak je in 1 bij-
eenkomst. We gaan 7 visjes klei-
en en meteen in zelf gekozen hip-
pe kleurtjes, die in je interieur pas-
sen, glazuren. Na de bijeenkomst 
worden ze goed voor je gedroogd 
en gebakken in een keramiek-
oven. Op de workshop zelf wordt 
de dag bekend gemaakt wanneer 
je het werkstuk op kan halen. 

Cursus 27, Instock Amsterdam (1 
woensdag 14 maart van 11.00-
13.00 uur): Het restaurant dat 
we gaan bezoeken wil verande-
ring brengen in de verspilling van 
voedsel. Zij halen voedsel op bij 
de AH's. Denk aan groenten en 
fruit met een schoonheidsfoutje. 
Zo wordt een bruine banaan ba-
nanenijs of wordt gebruikt voor 
een bananencake; brood van een 
dag oud wordt een wenteltee�e. 
Of vlees of vis, simpelweg omdat 
er een overschot is. De koks ma-

ken hier heerlijke gerechten van. 
Elke dag is het een verrassing 
wat er binnenkomt en dan komt 
het op de creativiteit van de kok 
aan wat hij die dag als “OOGST 
VAN DE DAG” kan aanbieden om 
er een mooi gerecht van te ma-
ken. Een derde van de voedsel-
productie wordt verspild. We-
reldwijd is dat 1,3 miljard ton per 
jaar!!!!!! We worden ontvangen 
met een kopje ko�e, daarna een 
presentatie over hoe INSTOCK is 
ontstaan. Na de presentatie zal 
ons een lunch met een glas vers 
sap en ko�e/thee worden geser-
veerd. Alle informatie over de cur-
sussen en inschrijven vindt u op 
de website www.cursusproject.nl/ 
rondevenen.htm

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - A.s. zaterdag 24 fe-
bruari is het weer zover: de maan-
delijkse verzamelaarsmarkt. Van 
9.30 tot 13.00 uur  bent u van 
harte welkom in 't Oude Paro-
chiehuis, Bozenhoven 152 te 
Mijdrecht. U kunt er van alles vin-
den zoals postzegels, munten en 
nog veel meer. Ook zijn er onze 
stuiverboeken  waar u voor wei-
nig geld uw verzameling kunt 
aanvullen. Tevens zijn er verschil-
lende handelaren aanwezig. En 
natuurlijk is de toegang gratis. 
Voor meer informatie tel. 0297-
289322 en onze website  www.
verzamelaarsrondevenen.nl.

Lentekriebels bij 
St. Tjitze Hesselius
De Ronde Venen - Met een le-
zing en een lentefeest starten 
de activiteiten voor de Stichting 
Tjitze Hesselius dit jaar. Na een 
succesvol 2017 waarin bijna 500 
deelnemers genoten van èèn 
van de activiteiten is er ook voor 
dit jaar weer een uitgebreid pro-
gramma opgesteld. 

Lentekriebels krijg je zeker bij 
Tjitze’s Lentefeest dat de stich-
ting op 15 maart a.s. organiseert. 
Een feestje met zang en dans en 
heerlijke hapjes en drankjes ge-
heel in lentesfeer. Op verzoek 
start de stichting dit jaar met een 
lezing van Jenneke van Wijngaar-
den met de titel “Reisgids voor 
Woelige Tijden” op 9 maart a.s. De 
vraag of alles vroeger beter was is 
het vertrekpunt.

Weldoener
De stichting is vernoemt naar 
Mijdrechtenaar Tjitze Hesselius 
die in november 2015 vrij plot-
seling overleed. Hij is altijd al-
leen gebleven en ontdekte na 
zijn pensionering dat dat best 
eenzaam kan zijn. Hij wilde zijn 
nalatenschap inzetten zodat an-
dere mensen die eenzaamheid 
niet zouden hoeven ervaren. In-
middels heeft de stichting, die in 
april 2016 van start is gegaan, bij-
na 25 activiteiten georganiseerd 
uiteenlopend van feesten tot 
museumbezoek en een BBQ aan 
de plassen. Organisator Simone 
Borgstede is nog steeds verbaasd 
over het overweldigende succes 
van de activiteiten: “bijna alle ac-
tiviteiten zijn binnen een paar 
dagen helemaal vol. Daaruit ma-
ken we op dat de activiteiten ook 
echt aansluiten op de doelgroep, 
gaat Borgstede verder. “Regelma-
tig krijg ik telefoontjes of mailtjes 
of we al weer iets gepland heb-
ben kortom er is echt behoef-
te aan meer activiteiten voor al-
leengaande ouderen. 

Succesvolle activiteiten
Het meest succesvolle feest tot 
nu toe lijkt het laatste, een bezoek 
van Sinterklaas en zijn pieten, bij-
na 160 ouderen genoten van een 
hele gezellige middag in het nieu-
we hotel in Vinkeveen. Uit de reac-
ties die de stichting na a�oop via 
de mail kreeg blijkt dat het feest 
zeer werd gewaardeerd. Maar ook 
het bezoek aan museum Beelden 
aan Zee in Scheveningen is voor 
velen een waardevolle herinne-
ring. “Als afsluiting van het bezoek 
werd dronken we op het naast-
gelegen strand een drankje. Ver-
schillende ouderen wilden graag 
even naar de zee lopen. Niet ieder-
een was even goed ter been dus 
liep ik mee met een mevrouw die 
vertelde dat ze in geen 20 jaar de 
zee had gezien en zo blij was dat 
ze dankzij ons nu zo maar op het 
strand stond. Het verhaal maakte 
diepe indruk op mij” zegt Borgste-
de, het motiveert mij om te zorgen 
dat deze mensen elke keer weer 
een geweldige dag te bezorgen”. 
Tijdens de activiteiten is het daar-
om een traditie geworden om al-
tijd even het glas te he�en op die 
fantastische weldoener Tjitze Hes-
selius die vast van boven meekijkt!

Aanmelden voor activiteiten
De lezing op 9 maart om 13.30 
uur in het Oude Parochiehuis in 
MIjdrecht. Op 15 maart a.s. orga-
niseren we Tjitze’s Lentefeest van-
af 14.00 uur. Aanmelden. kan via 
de mail info@tjitzehesselius.nl of 
loop even bij een servicepunt bin-
nen, zij helpen u graag met aan-
melden. Uiteraard kunt u ook voor 
deze activiteiten weer opgehaald 
worden, vergeet dit niet te mel-
den bij de aanmelding. De activi-
teiten zijn voor alleenstaande ou-
deren uit De Ronde Venen, let op 
vol = vol. Blijf op de hoogte van 
de activiteiten door ons te volgen 
via Facebook of te kijken op www.
tjitzehesselius.nl 

Met dank aan de gulle 
gevers van Jumbo Wilnis
Wilnis -Stichting JDRF Nederland 
is zeer dankbaar voor de donatie 
van klanten Jumbo Wilnis. Uw sta-
tiegeldbonnen gift bedroeg maar 
liefst €364,25 totaal! JDRF (Juveni-
le Diabetes Research Foundation) 
zal dit bedrag aanwenden voor 
onderzoek naar het behandelen, 
genezen en voorkomen van Type 
1 Diabetes (jeugddiabetes). Het 
gerealiseerde bedrag laat duide-
lijk zien dat u begaan bent met het 
lot van vaak zeer jonge patiënten! 
Veel patiënten hebben voldoende 

vertrouwen in JDRF dat er een de-
�nitieve genezing op termijn mo-
gelijk is. Op hun site www.jdrf.nl 
leest u meer over gerealiseerde 
resultaten welke wetenschappers 
zoal behaald hebben. 

Inschrijven nog mogelijk
Beursvloer De Ronde Venen 
De Ronde Venen - Op donder-
dag 8 maart is het zover; voor de 
achtste keer is er een bruisende 
Beursvloer in De Ronde Venen. 
De plaats van handelen is het ge-
meentehuis in Mijdrecht. Bedrij-
ven en maatschappelijke orga-
nisaties zijn van harte welkom 
om elkaar te ontmoeten én om 
mooie matches te maken. 
 
Hoe gaat 'de handel' in zijn werk?
Met een slag op de beursgong 
wordt de Beursvloer om 16.30 
uur geopend. Gedurende ander-
half uur zoeken vertegenwoordi-
gers van lokale stichtingen, ver-
enigingen en bedrijven elkaar op 
om te bespreken wat ze voor el-
kaar kunnen betekenen. Er wordt 
onderhandeld over vraag en aan-
bod van (tweedehands) materi-
alen, kennis of hulp.   Bedrijven 
kunnen daarmee iets waardevols 
betekenen voor lokale organisa-
ties en daarmee hun maatschap-
pelijke betrokkenheid tonen. De 
organisaties krijgen een steuntje 
in de rug en bieden op hun beurt 
een tegenprestatie. Het resul-
taat: matches die winst opleve-
ren voor iedereen!

Vraag & Aanbod
Er zijn weer hartverwarmende 
wensen ingestuurd door Ronde-
veense organisaties. Zo is basis-
school De Windroos op zoek naar 

hulp bij de aanleg van een moes-
tuin. Wil Stichting Thuis Sterven 
graag een uitje voor haar vrijwil-
ligers organiseren en zoekt De 
Merenhof uit Abcoude hulp bij 
activiteiten en bij rolstoelwan-
delen. De badmintonvereniging 
heeft nieuw drukwerk nodig en 
nog vele andere vragen zijn al 
aangemeld. Ook bedrijven heb-
ben al aangegeven graag iets 
te doen voor lokale goede doe-
len. Feka biedt kennis en advies 
voor websites, Handling Com-
pany Mijdrecht promotiemateri-
alen, Hotel Mijdrecht een verga-
derarrangement. De Rabobank 
haar kennis. Een overzicht van 
alle deelnemende bedrijven en 
organisaties staat op http://der-
ondeveenseuitdaging.nl/activi-
teiten/beursvloer/deelnemers-
beursvloer/

Bedrijven en verenigingen doe 
mee en meld u aan!
Bent u een bedrijf dat betrokken 
is bij de samenleving of bent u 
een maatschappelijke organisa-
tie met onvervulde wensen: doe 
dan mee! 

De Beursvloer wordt gehou-
den op donderdag 8 maart van-
af 16.30 uur in het gemeentehuis 
in Mijdrecht. Kijk op www.deron-
deveenseuitdaging.nl voor meer 
informatie en aanmelden.

Nieuwe betaalmogelijkheden 
gemeentebelastingen 
De Ronde Venen - Het betalen 
van de gemeentelijke belastin-
gen wordt vergemakkelijkt. Zo 
staat op de aanslag die eind 
deze maand wordt verstuurd 
een QR-code. Ook kan er di-
rect met iDEAL worden be-
taald via de berichtenbox van 
MijnOverheid of kunnen inwo-
ners een digitale incassomach-
tiging afgeven. 

Wethouder Alberta Schuurs 
(Financiën): “Met de nieuwe 
betaalmogelijkheden probe-
ren we de betaling voor in-
woners zo makkelijk mogelijk 
te maken. We gaan met onze 

tijd mee, maar houden wel re-
kening met inwoners die hier 
geen gebruik van willen ma-
ken. Daarom blijven de andere 
betaalmogelijkheden in stand.”

Betalen met de QR-code
De QR-code wordt op de aan-
slag geprint. Na het scannen 
met de bank app worden in-
woners doorverwezen naar 
een link in dezelfde omgeving 
als in de digitale variant van de 
betaallink. 

Op deze wijze kan snel en e�-
ciënt betaald worden met de 
juiste betalingskenmerken.

Mogelijkheden in de berich-
tenbox van MijnOverheid
Als inwoners hebben aange-
geven de aanslag digitaal te 
willen ontvangen via de be-
richtenbox van MijnOverheid 
kan er voor betalen met iDE-
AL worden gekozen. Een ande-
re mogelijkheid via de berich-
tenbox is de digitale incassom-
achtiging. Beide betaalmoge-
lijkheden bestaan alleen voor 
degene die zich hiervoor heb-
ben aangemeld via MijnOver-
heid. De andere betaalmoge-
lijkheden blijven in stand. Zo-
als het automatisch incasso op 
papier of telebankieren.
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Verloren
Mijdrecht – Dinsdag 13 februari is er een gouden horlo-
ge verloren tussen 17.00 en 17.30 uur op de Bozenhoven in 
Mijdrecht. (In of voor juwelier Swaab zou nog mogelijk zijn). 
Achterop staat een datum 11-12-96, dit horloge heeft emo-
tioneel onbeschrijfelijke waarde voor de eigenaresse. Heeft 
u het gevonden?  Of weet u waar dit horloge zich bevindt? 
Bel aub 0611129476

Bewoners krijgen een veelvoud aan 
verkeer voor hun deur
Ontsluitingsplannen De 
Maricken zaaien onrust
Wilnis - Onrust en verbazing was 
de teneur bij de infoavond in 
dorpshuis De Willisstee afgelo-
pen maandag. Daar werden in-
woners in  twee sessies door de 
gemeente bijgepraat over de 
plannen de nieuwe woonwijk De 
Maricken te ontsluiten op Wil-
nis. In eerste instantie via de Wet-
houder van Damlaan en later met 
een doorsteek op de Pastoor Kan-
nelaan. Het blijkt dat de nieuwe 
woonwijk veel extra verkeersbe-
wegingen met zich meebrengt. 
Zodanig dat de bewoners van 
de aantallen schrokken en zich 
danig ongerust maken. De twee 
nieuwe doorsteken, samen met 
de toegang via de nog aan te leg-
gen rotonde op de Mijdrechtse 
Dwarsweg, zijn op den duur als 
alle bouwfasen doorlopen zijn 
nauwelijks in staat het verkeer 
fatsoenlijk af te werken. Een ex-
tra ontsluiting via de Veenman – 
wat nu al zou kunnen – kan daar-
bij een oplossing zijn. “Maar dat 
willen de bewoners daar niet”… 
zo werd meegedeeld. Geen won-
der dat er na de presentatie �ink 
werd gediscussieerd met de aan-
wezige projectleiders. De plan-
nen om de nieuwe woonwijk De 
Maricken ook een (verkeers)ver-
binding te geven met de wijk 
Veenzijde dateert al vanaf 2012. 
In dat jaar laaiden de emoties 
hoog op omdat een deel van de 
nu nog steeds bestaande wonin-
gen aan de Wethouder van Dam-
laan het veld moest ruimen voor 
een brede verbindingsweg in het 

verlengde van de Pieter Joosten-
laan. Dat is toen allemaal niet 
door gegaan, maar heeft wel 
het nodige geld gekost. Nu is 
het plan om deze verbinding tot 
stand te brengen met de Veen-
weg via hetzelfde stukje Wethou-
der van Damlaan. Een tweede 
ontsluiting staat gepland aan de 
oostelijke kant van de Van Dam-
laan die uitkomt op de Pastoor 
Kannelaan. Inmiddels is men zo-
ver met de plannen dat men voor 
omwonenden en verdere be-
langstellenden afgelopen maan-
dag 19 februari een informatie-
avond organiseerde in dorpshuis 
De Willisstee aan de Pieter Joos-
tenlaan. In twee identieke sessies 
konden geïnteresseerden zich 
middels een presentatie over de 
voortgang van het nieuwbouw-
project, het aangepaste ontwerp 
van het straatbeeld, van de ver-
bindingen en de tijdsplanning la-
ten informeren. Er bleek veel be-
langstelling voor de avond te zijn. 
Vanzelfsprekend was er gelegen-
heid tot het stellen van vragen en 
men kon zelf ook ideeën inbren-
gen dan wel zijn mening weerge-
ven op reactieformulieren die in 
de zaal op de tafels lagen. Daar 
werd volop gebruik van gemaakt.

Uitleg
Projectleider van De Maricken, 
Roosmarijn Peet, gaf uitleg over 
de voortgang van de in fasen ge-
plande woningbouw in De Ma-
ricken waar in fase 1 vijfhonderd 
woningen zijn gepland, waar-

Pastoor Kannelaan wordt een hoofdontsluitingsweg

Op termijn tweede doorsteek Wethouder van Damlaan/Pastoor Kannelaan

Doorsteek Wethouder van Damlaan/Veenweg

van er inmiddels 200 zijn opge-
leverd. En er worden er nog meer 
gebouwd in fase 2. Zij gaf tevens 
aan dat het (nieuwe) college nog 
deze zomer een besluit wil ne-
men over de doorsteek van De 
Maricken naar de Van Damlaan 
waarvoor studies zijn verricht. Die 
hebben geresulteerd in een aan-
gepast ontwerp; beter gezegd: in 
ontwerpen, want ook voor een 
tweede ontsluiting is een plan en 
een ontwerp gemaakt. In 2016 is 
er ook al eens een inloopavond 
geweest over dit onderwerp met 
schetsvarianten. Die konden de 
toets der kritiek toen niet weer-
staan, waarna in juni vorig jaar 
een onafhankelijk second opi-
nion is gevraagd aan Mobycon 
over de te verwachten verkeers-
intensiteiten, het analyseren van 
de toenmalige ontwerpen van 
de Van Damlaan en de kruisingen 
waar de wegen op uitkomen, zij-
nde de Veenweg en (t.z.t.) de Pas-
toor Kannelaan. De gegevens en 
de schetsen werden op schragen 
getoond.

Verdeling verkeersdruk
Uitgangspunt van de avond was 
dat, nu er steeds meer woningen 
komen voor nieuwe bewoners 
van De Maricken, het verkeers-
technisch steeds moelijker wordt 
om de woonwijk veilig in en uit 
te komen via slechts één ontslui-
ting. Dat is nu nog de Mijdrecht-
se Dwarsweg waar eind van dit 
jaar een rotonde staat gepland. 
Reden genoeg om meerdere ont-
sluitingen voor alle verkeer te 
gaan ontwerpen en realiseren, 
waarvan die naar de Wethouder 
van Damlaan/Veenweg er een 
is. Een van de aanwezigen wees 
op de Veenman en vroeg zich af 
waarom ook die niet als een ont-
sluitingsweg wordt benut. Veel 
veiliger en men kan alle richtin-
gen uit. Nu is dat alleen voor �ets- 
en langzaam verkeer mogelijk. 
Tijdens een korte maar een hefti-
ge discussie met een van de be-
woners hebben naar zeggen des-
tijds persoonlijke belangen van 
een of meer bewoners aan de 
Veenman hierin een (verkeerde) 
rol gespeeld. Daar werd er wij-
selijk niet op in gegaan. Destijds 
hebben bewoners daar inder-
daad aangegeven zich zorgen te 
maken over de verkeerstoename 
zodra de nieuwe wijk zou worden 
gebouwd. Een gotspe want dat 
kunnen de bewoners van de Van 
Damlaan natuurlijk ook aanvoe-
ren… Roosmarijn Peet legde uit 
dat door meerdere ontsluitingen 
de verkeersdruk wordt verdeeld. 

Bewoners
Daarnaast is het van belang dat 
de bewoners ook voor de dage-
lijkse voorzieningen in Wilnis te-
recht moeten kunnen en dus 
niet helemaal hoeven ‘om te rij-
den’. Tot slot, maar niet in de laat-
ste plaats, dragen meerdere ont-
sluitingen ook bij aan de veilig-
heid doordat de wijk beter be-
reikbaar wordt voor hulpdien-
sten bij eventueel calamiteiten 
(ambulance, brandweer, politie, 
etc.). Uit verkeersstudies in ge-
bleken dat twee derde van de be-
woners de wijk via de noordelij-
ke route (Mijdrechtse Dwarsweg) 
verlaten en op die wijze weer te-
rugkeren. Een derde daarvan 
gaat zuidelijk via de Wethouder 

van Damlaan naar zijn bestem-
ming. Een aansluitring op de Wa-
genmaker is ook bekeken, maar 
daar is vanaf gezien vanwege de 
basisscholen die daar zijn gesi-
tueerd. Bleef over de aansluiting 
met de Wethouder van Damlaan 
die door de projectleider ‘als de 
meest logische en directe rou-
te’ kan worden gezien. Overigens 
niets nieuws want deze construc-
tie was jaren geleden al in beeld 
en toen moest de eerste paal nog 
worden geslagen. Richting Wilnis 
Veenzijde zijn drie �ets- en voet-
gangersbruggen gepland aan de 
kant van de Spoordijk/Van Dam-
laan. Het plan is die zo snel mo-
gelijk te realiseren.

2.200 tot 4.100 voertuigen
Verkeerskundige Mark Mallens 
van Mobycon gaf op zijn beurt in 
de presentatie aan dat een �ets-
straat met de auto te gast als eer-
der voorkeursvariant in 2016 niet 
haalbaar is vanwege het hoge 
aantal auto’s in verhouding tot 
�etsers. Voorts dat de Van Dam-
laan tijdens fase 1 van De Maric-
ken fungeert (met de nodige aan-
passingen) als een erftoegangs-
weg. Maar dat dit niet meer het 
geval is zodra er in de volgende 
fase meer woningen zullen wor-
den gebouwd. Dan is een tweede 
ontsluiting vanuit de wijk richting 
de Van Damlaan nodig. Die komt 
uit op de Pastoor Kannelaan op 
50 meter afstand van de kruising 
met de Burgemeester de Voogt-
laan. Mallens gaf aan dat er naar 
verschillende scenario’s is geke-
ken en zijn doorgerekend. Daar-
bij heeft men de maximale waar-
den van verkeersbewegingen te-
gen het licht gehouden. Daaruit 
kwam onder meer naar voren dat 
in het ‘slechtste geval’ ongeveer 
2.200 voertuigen per dag gebruik 
zullen maken van de doorsteek 
via de Wethouder van Damlaan 
naar de Veenweg. Bij fase 1 en 2 
samen (2020/2021) komt men uit 
op bijna het dubbele, t.w. 4.100 
voertuigen! Die moeten dan alle-
maal over de Van Damlaan en de 
Pastoor Kannelaan! De vraag rijst 
of die dit vele verkeer wel kun-
nen verwerken. Op dit moment 
worden die aantallen bij lange 
na niet gehaald. Spreker merkte 
daarbij op dat de kruisingen met 
de Veenweg en de Pastoor Kan-
nelaan bij fase 1 het verkeer nog 
goed kunnen afwikkelen, maar 
samen met fase 2 wordt dit pro-
blematisch. Wachttijden bij de 
kruisingen zullen toenemen. Na 
a�oop van de presentatie lieten 
de meeste aanwezigen zich tij-
dens discussies in de ‘themahoek-
jes’ danig horen wat zij van de 
ontwerpen en het toenemende 
verkeer dachten. Men vroeg zich 
in het algemeen af of de doorste-
ken het verkeer wel aankunnen 
en vooral dat zij er als bewoners 
wel veel meer overlast van zullen 
gaan ervaren. Begrepen werd dat 
de nieuwe woonwijk De Maricken 
ontsluiting behoeft, maar doe dat 
zodanig dat alle opties bekeken 
en ingevuld worden (dus inclu-
sief de Veenman). Dat spreidt de 
verkeersdruk en daarbij de over-
last. Bewoners aan de Van Dam-
laan in het deel langs de voorma-
lige spoordijk vrezen dat dit een 
sluiproute gaat worden als de 
doorsteek naar de Veenweg ‘ver-
stopt’ raakt bij de kruising door 
wachtende voertuigen. Dan rijdt 
men gemakkelijker daarlangs 
om via de Pastoor Kannelaan zijn 
weg te vervolgen. Betrokken be-
woners krijgen volop de kans hun  
zienswijzen kenbaar te maken bij 
de gemeente als het wegontwerp 
dit voorjaar zes weken ter inzage 
wordt gelegd. Het college besluit 
medio deze zomer over het weg-
ontwerp Van Damlaan fase 1, de 
planning en geeft een reactie op 
de zienswijzen. Wordt vervolgd 
dus!

Hennepvondst
Bedrijfspand voor zes 
maanden gesloten
Mijdrecht - In opdracht van 
burgemeester Divendal is 
woensdag 14 februari een be-
drijfspand aan de Nijverheid-
weg in Mijdrecht voor een pe-
riode van zes maanden ge-
sloten. In het pand werd vori-
ge maand een hennepkweke-
rij aangetro�en. De politie trof 
11 januari na een tip op de eer-
ste verdieping van het pand 
vier ruimten aan waar in totaal 
1.290 hennepplanten stonden. 
Uit onderzoek bleek dat het he-
le pand was ingericht om hen-
nepplanten te kweken. Op ba-
sis van deze bevindingen heeft 
burgemeester Divendal beslo-
ten het pand voor een perio-
de van zes maanden te sluiten. 

Overlast en gevaar
Hennepplantages in woningen 
of bedrijfspanden leiden tot 
overlast en (levens)gevaarlij-
ke situaties. Hierbij moet wor-
den gedacht aan brandgevaar 
door elektriciteitsaansluitin-
gen, overlast door gebruik en 
opslag van chemicaliën en wa-
teroverlast. Hennepteelt gaat 
meestal gepaard met uitke-
ringsfraude, belastingontdui-
king, oneigenlijk woningge-
bruik, verzekering- en hypo-
theekfraude en stroomdiefstal. 
Niet alleen de gemeente, maar 
ook woningcorporaties, net-
beheerders, hypotheekbanken 

en verzekeringsmaatschap-
pijen worden hierdoor gedu-
peerd.

Risico
Als een huurder hennep teelt 
in een gehuurde woning of be-
drijfspand, dan loopt de ver-
huurder de kans ook verant-
woordelijk te worden gesteld. 
Ook als hij of zij van niets wist. 
De kosten kunnen oplopen 
tot tienduizenden euro’s. Het 
gaat om ontmantelingskosten, 
energiekosten en overige scha-
de aan woning of pand, maar 
ook verlies aan huurinkom-
sten. De huurder is meestal on-
vindbaar zodat de verhuurder 
voor alle kosten opdraait. Ge-
adviseerd wordt daarom onder 
andere de verhuur van woning 
of bedrijfspand bij voorkeur te 
laten regelen door een make-
laar die aangesloten is bij NVM, 
Vereniging Eigen Huis of ande-
re o�ciële organisaties.

Meld een hennepplantage!
Heeft u een vermoeden van 
een hennepplantage in uw 
verhuurde woning of bedrijfs-
pand? Blijf er niet mee lopen, 
maar meld wat u weet bij de 
politie, ook als u twijfelt. De 
politie is te bereiken via T 0900 
8844. Anoniem melden kan 
ook via Meld Misdaad Ano-
niem T 0800 7000.

Senioren soos in gevaar
De Ronde Venen - De senio-
ren soos in de Willisstee te Wil-
nis vormt een belangrijk terug-
kerend punt in de week van veel 
senioren in De Ronde Venen. De 
belangstelling is groot - gemid-
deld 75 enthousiaste deelne-
mers die zelf onderling hun ver-
voer naar de Willisstee regelen. 
Een zeer belangrijk deel van de 
soos is de ondersteuning van de 
gastvrouwen. Deze dames voor-
zien alle gasten van thee of ko�e 
en daarna een drankje - alles met 
een gewaardeerde korting van 
Ron en Brigitte de Groot. Tot zo 
ver gezellig en prima geregeld! 
De gastvrouwen zijn van dezelf-
de leeftijd als de gasten, d.w.z. 
tussen de 55 en 95 jaar. De afge-
lopen maanden is de leeftijd van 
onze gewaardeerde gastvrou-
wen helaas een rol gaan spelen. 
Wij draaien op dit moment met 
twee vaste vrijwilligsters en 3 in-
valsters en of je nou 17 of 70 jaar 
bent, het is duidelijk dat 2 gast-
vrouwen het alleen niet redden 

om 75 gasten te voorzien van 
consumpties.
 
Hulp
Wij zijn dus dringend en op kor-
te termijn op zoek naar vrijwil-
ligsters voor deze woensdag-
middag club. De soos begint 
om 13.15 uur en eindigt rond 
16.45 uur. De vrijwilligers mo-
gen eerder naar huis, maar blij-
ven meestal gezellig een wijntje 
drinken. Ook zijn we op zoek naar 
iemand die bereid is één woens-
dag in de maand te komen hel-
pen. Wij zijn nu helaas op een 
punt belandt waar de soos niet 
verder kan draaien zonder extra 
medewerksters. U bent natuur-
lijk welkom om eerst te komen 
kijken wat er zoal bij hoort. Stap 
de Willisstee, Pieter Joostenlaan 
24 te Wilnis,  gewoon binnen op 
een woensdagmiddag. Voor ver-
dere informatie kunt u ook con-
tact opnemen met Jenny Tonge, 
tel. 0621673020 of met Greet van 
Scheppingen tel. 0297-778424.

VAKANTIE IS...

...HET BESTE
 IN HEM 

NAAR BOVEN HALEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers 
om kinderen, jongeren en volwassenen 

met een beperking een 
onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 

Maak jij het mogelijk? 
www.wielewaal.nl/vrijwilligers www.wielewaal.nl/vrijwilligers 
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Groenten telen op het 
dak, drones die bood-
schappen thuisbezorgen 
en stroom opwekken met 
geluidsschermen. Toe-
komstbeelden die zomaar 
werkelijkheid kunnen 
worden, want technologi-
sche ontwikkelingen gaan 
razendsnel. 

Daarnaast is de bevolkings-
dichtheid erg hoog in onze 
provincie en het aantal 
mensen blijft groeien. Hoe 

zorgen we ervoor dat we 
goed inspelen op deze ont-
wikkelingen, zodat het hier 
ook in 2050 goed wonen, 
werken en leven is? 
De provincie werkt aan 
een Omgevingsvisie, met 
daarin keuzes voor een 
goede inrichting van de 
beschikbare ruimte. Ook 
in de toekomst. Aanleiding 
voor de visie is de komst 
van de Omgevingswet.
Tijd voor een gesprek 
met Sara Spano (27), 

inwoonster van de provin-
cie Utrecht. Eén van de 
punten die Sara aan-
stipt, is ruimtegebruik: 
“Nu hebben we nog veel 
ruimte nodig voor auto’s. 
Zelfrijdende auto’s rijden 
straks dichter op elkaar 
en parkeren niet of  verder 
weg. Dit biedt kansen voor 
het anders indelen van 
de schaarse ruimte. Meer 
plek voor fietspaden en 
groen.” Ook merkt Sara op 
dat robotisering iets posi-

tiefs kan zijn. “Stimuleer 
deze ontwikkeling, maar 
zorg er ook voor dat ieder-
een een zinnige bijdrage 

kan blijven leveren aan de 
maatschappij.”
Ben jij, net als Sara, tus-
sen de 18 en 30 jaar oud 
en wil jij jouw ideeën met 

ons delen over hoe wij 
om kunnen gaan met de 
schaarse ruimte? Meld je 
dan aan voor het Trends, 

Plans & Food-event op 
donderdag 15 maart van 
15.00 – 18.00 uur in het 
Huis voor de provincie. 
Aanmelden kan per e-mail 

omgevingsvisie-verorde-
ning@provincie-utrecht.nl. 
Je kunt je ideeën ook kwijt 
in de enquête. Doe je dat 
voor 1 april, dan maak je 
kans op één van de acht 
ballonvaarten voor twee 
personen.
Wil je weten hoe de 
provincie zich voorbe-
reidt op de komst van de 
Omgevingswet, of  wil je 
de enquête invullen? Ga 
naar www.omgevingswet 
provincieutrecht.nl. 

Omgevingsvisie: nu nadenken over de toekomst

Zelfrijdende auto’s rijden 
straks dichter op elkaar

ACTUEEL

In de wintermaanden houdt de provincie Utrecht het 
weer goed in de gaten. Nog voordat de weg glad is, 
worden de provinciale wegen en fietspaden gestrooid. 
De zoutvoorraad op de steunpunten in Huis ter Heide 
en De Meern zijn in de zomer al aangevuld naar 2200 
ton. En mocht het een hele heftige winter worden, dan is 
nalevering van zout gegarandeerd. Alle strooiwagens en 
sneeuwschuivers staan klaar om uit te rukken als er een 
seintje komt. Schuiven en strooien alléén is niet vol-
doende. Het zout werkt pas als de weg intensief  wordt 
bereden. Op de hoofdrijbaan gebeurt dat sneller dan op 
het fietspad.

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N227 Maarn: bouw ecoduct tussen Maarn en Doorn, 
werkzaamheden tot juni 2018
Zuidelijke randweg Woerden: aanleg- en afbouwwerk-
zaamheden tot 1 juni 2018
Aanleg fietsbrug Nigtevecht: werkzaamheden tot
medio 2018

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitter-
account @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en 
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl 
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een lo-
catie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie? 
Belt u daarvoor dan met 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook

Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed, 
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur, 
@RegiotramU, @Uithoflijn, @Utrecht2040 en 
@UtrechtLab. Facebook: facebook.com/provincieutrecht.

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provin-
cie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl  
en www.utrechtyourway.nl. Of  check de apps van 
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de 
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evene-
mentenagenda van de provincie Utrecht vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op:  

5 maart 2018, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen en 
Water 
5 maart 2018, 18.30 uur: Financiële Audit Commissie 
5 maart 2018, 19.30 uur: Commissie Bestuur, Europa 
en Middelen 
19 maart 2018, 14.00 uur:  Provinciale Staten

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzi-
gen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op: 
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale 
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

Wat vindt u van het openbaar vervoer in de provincie?

De verkeersdrukte neemt 
toe en meer reizigers 
maken gebruik van de 
bus. Syntus Utrecht – 
bekend van de rood witte 
bussen – werkt aan een 
nieuwe dienstregeling die 
in december 2018 ingaat. 
Uw mening als reiziger 
telt daarbij!  Daarom is 
de vervoerder samen met 
de provincie een enquête 
gestart. Tot 4 maart kunt 
u uw mening geven over 
wijzigingen in hoe vaak 

en waar de bussen vol-
gend jaar gaan rijden.  
Ga voor de enquête naar 

www.syntusutrecht.nl/
meedoen.

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Cultureel erfgoed helpt 
ons onze geschiedenis
beter te snappen en 
draagt bij aan het Europa 
van de toekomst. Daarom 
is 2018 door het Europe-
se Parlement uitgeroepen 
tot Europees Jaar van het 
Cultureel Erfgoed. Het 
doel van het themajaar 
is zoveel mogelijk men-
sen van alle leeftijden en 
achtergronden in contact 
te brengen met cultureel 
erfgoed.  En te laten zien 

hoe internationaal en 
divers onze geschiede-
nis eigenlijk is. Allerlei 
organisaties in Nederland 
organiseren gedurende 
het jaar activiteiten over 
de verbinding met Euro-
pa. De provincie Utrecht 
gaat in dit themajaar het 
Utrechts erfgoed in de 
schijnwerpers zetten. De 
provincie organiseert on-
der andere een prijsvraag 
en roept alle inwoners op 
om ideeën in te zenden 

om erfgoed onder de 
aandacht te brengen.
De provincie gaat ook
helpen met het organi-
seren van filmvertoningen
in de buitenlucht op his-
torische plekken

IN DE
PROVINCIE
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Nieuwe NAP-schaal in 
Vinkeveen onthuld
Vinkeveen - Op 18 februari 2018 
was het 200 jaar geleden dat het 
Amsterdams Peil (AP), later Nor-
maal Amsterdams Peil (NAP), lan-
delijk werd ingevoerd als referen-
tiepeil. Dit is afgelopen zondag-
middag in het oude Spoorhuis 
‘gevierd’ met een talkshow en re-
ceptie wat behoorlijke belang-
stelling trok. Tussentijds vond de 
feestelijke onthulling van een his-
torische peilschaal plaats in de 
polder naast de oude spoordijk 
achter de nieuwe woonwijk Vin-
keveld. De locatie ligt in de op-
een-na-diepste polder van Neder-
land, dat is 6,70 meter onder NAP. 
Zes centimeter minder diep dan 
de weilanden bij Nieuwerkerk aan 
den IJssel (Zuidplas). Die plaats is 
aangewezen als o�  cieel het laag-
ste punt van Nederland. Ook 
werd er stilgestaan bij de geschie-
denis van het NAP. Het NAP is het 
nulpunt van de waterstanden in 
ons land. Het is ongeveer gelijk 
aan de hoogte van de Noordzee. 
In Nederland liggen grote gebie-
den onder het gemiddelde wa-
terniveau die onder water zou-
den lopen als het Waterschap het 
waterpeil niet zou reguleren. Het 
NAP wordt gebruikt om de hoog-
te te bepalen van dijken en dui-
nen, maar ook het meten van bo-
demverzakkingen. Daarnaast ge-
bruikt de bouw NAP als referen-
tiepunt om de hoogte en diepte 
van terreinen te bepalen en even-
tuele verzakkingen door projec-
ten te voorkomen. Bij de onthul-
ling werd ook het belang van de 
regulatie van het waterpeil ge-
memoreerd wat zorgt voor dro-
ge voeten in Nederland, vroeger, 
nu en straks. In 1994 werd in Eu-
ropa werk gemaakt van een Eu-
ropees hoogtesysteem. Voor dit 
Europees Verticaal Referentie Sy-
steem (EVRS) is NAP als nulpunt 

gekozen. Nederland heeft ook 
landen als Japan, Botswana en In-
donesië geholpen met het aan-
leggen van een hoogtemeetnet. 
Met recht dus een Nederland-
se vinding van wereldformaat. In 
Nederland zijn er peilmarkerin-
gen door het hele land geplaatst 
die het NAP weergeven. Er zijn 
35.000 bovengrondse en 400 on-
dergrondse peilmarkeringen. Ze 
zijn op vrijwel alle locaties in het 
land binnen een afstand van 1 ki-
lometer te vinden.

Beveiligen
Het NAP is ontstaan uit de be-
hoefte het land beter te bevei-
ligen tegen hoog water. Om te 
achterhalen hoe hoog het wa-
ter kwam werd de gemiddelde 
vloed gemeten van het IJ. Deze 
gemiddelde stand werd het Am-
sterdams Peil (AP). Op 18 okto-
ber 1818 verklaarde Koning Wil-
lem I het Amsterdamse Peil (AP) 
tot referentiepeil voor de grote ri-
vieren, nodig voor het beheer van 
het waterpeil en de bouw van dij-
ken, kanalen en andere nationale 
projecten. In de loop van de 19de 
eeuw werden metingen ech-
ter nauwkeuriger en vanaf 1891 
werd het AP het Normaal Amster-
dam Peil genoemd. Het is een van 
de minder bekende, maar bijzon-
der fundamentele uitvindingen 
van de Gouden Eeuw. Maandag 
19 februari organiseerde de Stich-
ting NAP samen met Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht een mi-
nisymposium over 200 jaar NAP 
met verschillende sprekers en 
presentaties op het hoofdkantoor 
van het Waterschap in Amster-
dam. Ook is daarbij het boek ‘Van 
Amsterdams Peil tot Europees re-
ferentiepeil. De geschiedenis van 
het NAP tot 2018’ van Petra van 
Dam gepresenteerd.

Kids college groep 8 
naar tv opnamens 
Wilnis - Afgelopen jaren zijn de 
kinderen van kids college naar 
de BZT Show geweest. Dit pro-
gramma is gestopt daarvoor in 
de plaats is een nieuw program-
ma gekomen: Betreden op eigen 
risico. We hebben het voor elkaar 
gekregen dat de kinderen van 
kids college hierheen mochten. 
Vrijdag 16 februari was het zo-
ver en onder begeleiding van een 
paar moeders zijn we naar Hilver-

sum afgereisd. Wat hadden ze er 
zin in. Eenmaal in de studio keken 
ze hun ogen uit. Er werden zelfs 
verschillende kinderen uit groep 
8 betrokken in het programma. 
Met enthousiaste verhalen kwa-
men ze weer naar buiten. Weer 
een ervaring rijker zijn we weer 
teruggereden naar Wilnis. Aan-
komende zaterdag 24 februari 
op NPO 3 om 18.05 uur wordt het 
uitgezonden.

De Eendracht 
In de greep van de 
Olympische winterspelen!
Mijdrecht - De leerlingen van OBS 
De Eendracht hebben het er de he-
le dag over…’hebben we goud?’… 

en hoe is het met het medaille 
klassement? Voor veel kinderen is 
het de eerste keer dat ze de win-
terspelen meemaken, voor som-
migen is het de tweede keer. Hoe 
bijzonder is het als je zelf als leer-
ling ook enkele onderdelen mag 
uitproberen tijdens de ‘Eendracht 
Olympiade?’ Vijf onderdelen van 
de échte winterspelen werden op-
gesteld in de sporthal op de Een-
dracht, zoals curling met dé veeg-
stok, ijshockey, met glans van de 
skischans, olympische ringen wer-
pen en niet te vergeten skeleton! 
Wat is er genoten van deze specia-
le gymles: ‘juf, ik wil eigenlijk mor-
gen wéér, kan dat?’

De veel bekeken 
Weerkaart
Reeds lange tijd verschijnen er in 
de krant een Europees en Neder-
lands weerkaartje met tussentijd-
se aanpassingen. Waren het voor-
heen kaartjes met de weersge-
steldheid van rond het middag-
uur, die de volgende dag na de 
bezorging van de krant, al weer 
24 uur oud waren, tegenwoordig 
zijn het 1-daagse verwachtings-
kaartjes, die men dagelijks aan-
treft in de krant, op tv en internet. 
Dit roept nogal eens vragen op, 
zoals: hoe komen deze kaartjes 
tot stand en wat is de betekenis 
van al die lijnen op de Europese 
weerkaart? Dag en nacht vindt er 
een onophoudelijke stroom van 
waarnemingen plaats, die afkom-
stig is van weerstations, schepen, 
ballonnen, satellieten en radar. Bij 
de belangrijkste meteorologische 
instituten worden al deze gege-
vens, te weten: neerslag, lucht-
druk, wind, temperatuur, mist, 
luchtvochtigheid, type, hoogte 
en hoeveelheid bewolking, zicht, 
enz., ingevoerd in supercompu-
ters, die miljoenen berekeningen 
per seconde kunnen maken. Van 
hier uit worden de landelijke me-
teorologische instituten , zoals 
het K.N.M.I. in De Bilt, voorzien. 
Vanzelfsprekend is het onmoge-
lijk al deze informatie in gewo-
ne omgangstaal door te geven. 
De berichtgeving zou dan veel te 
lang worden. Daarom is er een in-
ternationale code vastgesteld. De 
rapporten van de weerstations 
worden door middel van symbo-
len en cijfers op een vaste plaats 
rond het waarnemingsstation ge-
plaatst. Dan worden de weerkaar-
ten gemaakt. Voorheen gebeurde 
dat met de hand en kleurpotlo-
den, wat heel tijdrovend was. Te-
genwoordig heeft men de veel 
snellere plotmachine ter beschik-
king. De weerkundigen bestude-
ren de kaart en voorzien ze, al-
vorens ze naar de media gaan, 
van eenvoudige symbolen, zoals 
een zon of regendruppels . Ech-
ter, de getrokken dunne en dik-
ke lijnen behoeven nadere uit-
leg. De dunne lijnen worden iso-
baren genoemd. Iso betekent ge-
lijk en bar staat voor druk. Lijnen 
dus, die punten van gelijke druk 

met elkaar verbinden. Deze wor-
den meestal om de vijf hectopas-
cal getrokken. Hoe dichter ze bij 
elkaar liggen, des te meer wind. 
Met lagedrukgebieden heb-
ben we meestal te maken als de 
luchtdruk in onze omgeving min-
der dan 1000 hPc bedraagt. Bo-
ven de 1020 hPc is er vaak spra-
ke van hoge druk en liggen de 
isobaren verder uiteen.De dikke 
lijnen zijn fronten. Zij vormen de 
scheidingslijn tussen twee ver-
schillende luchtsoorten die een 
eigen  temperatuur en vochtig-
heid hebben en doorgaans ge-
koppeld zijn aan depressies. 
Op het kaartje hebben we met 
warmte-, kou- en occlusiefronten 
te maken. Het voorste front met 
de bolletjes in de bewegingsrich-
ting is het warmtefront. Dat geeft 
veelal aanleiding tot wat regen of 
motregen. ‘s Winters betekent dat 
dooi. Het tweede front, het kou-
front, aangegeven met tanden in 
de bewegingsrichting, is in de re-
gel actiever. Niet zelden gaat ze 
gepaard met intensieve regen, 
mogelijk is daar hagel bij, met on-
weer, voorts veel wind en een da-
ling van de temperatuur. De zo-
ne tussen beide fronten wordt 
de warme sector genoemd. De 
naam geeft het al aan. Hierin be-
vindt zich zachte dan wel warme 
lucht. Deze is vaak van subtropi-
sche oorsprong en bovendien 
erg vochtig. Er is doorgaans veel 
bewolking aanwezig, waaruit re-
gen of een bui kan vallen. ‘s Zo-
mers kan het in deze sector door 
de hoge luchtvochtigheid (erg) 
benauwd zijn. Tenslotte het oc-
clusiefront. Doordat het koufront 
sneller beweegt dan het warmte-
front, zal op den duur het warm-
tefront worden ingehaald door 
het koufront. Het eerst gebeurt 
dit bij de kern van de depressie. In 
de bewegingsrichting van het nu 
zo geheten occlusiefront worden 
om en om bolletjes en tanden 
aangebracht. Veelal komt langs 
zo’n front veel bewolking voor en 
is het regenachtig. Aldus levert de 
weerkaart een beeld op van de 
luchtdrukverdeling en weersge-
steldheid over een groot gebied 
op het moment dat overal tege-
lijkertijd  de waarnemingen wer-
den gedaan.
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

De Ronde Venen - Vorige 
week lieten we in onze column 
al weten dat de Politiek en Ge-
meente de inwoners van de 
Ronde Venen belangrijk vin-
den en naar ons willen luis-
teren. De doemdenkers on-
der ons vinden dit misschien 
een trucje om vlak voor de ge-
meenteraadsverkiezingen in 
een goed boekje te komen bij 
de inwoners. Wij zijn niet zo 
negatief en geloven echt dat 
er een kanteling gaande is. 
Inwoners gaan echt meer te 
vertellen krijgen. Belangrijke 
waarden die we steeds vaker 
horen zijn: Zelfredzaam, Ge-
meenschapszin, Maatschap-
pelijke betrokkenheid en Par-
ticipatie. Politiek en Gemeente 
dagen de inwoners uit om zo-
veel mogelijk zelf met elkaar te 
gaan organiseren. Ze willen de 
‘burger meester’ maken! Daar-
bij mogen wij als inwoners een 
beroep op de gemeente en 
politiek doen, maar dan ver-
wachten ze ook wat van ons 
als inwoners. Wij dachten laten 
we die handschoen oppakken. 
Wij hebben dan ook een Inwo-
nerscollectief DRV neergezet. 
Een collectief dat moet gaan 
groeien. Alle inwoners moeten 
het nut en noodzaak gaan zien 
om hierbij te horen. Achter de 
schermen zijn we al druk aan 
verbinden en in gesprek met 

onder andere politieke partij-
en, de gemeente, maatschap-
pelijke partners, allerlei (wijk 
en buurt) initiatieven. We wil-
len het namelijk wel overwo-
gen en goed gefundeerd neer-
zetten. Zodat het een inwo-
nerscollectief is die er toe doet 
en die echt een stem krijgt 
binnen de gemeente De Ron-
de Venen. Alle bestaande ini-
tiatieven in de Gemeente wil-
len we verbinden met elkaar. 
Stapje voor stapje groeien. 
In gesprek gaan maar vooral 
luisteren naar de organisaties, 
(buurt en wijk) initiatieven en 
natuurlijk de individuele inwo-
ners van De Ronde Venen. Veel 
brainstormen hoe we dit sa-
men het beste kunnen aanvlie-
gen. Want het moet een initia-
tief zijn van en voor de inwo-
ners. Mensen vragen ons nu 
vaak naar onze visie en willen 
het liefst een dik uitgewerkt 
plan van aanpak. Dat vinden 
wij wat te ambtelijk en heb-
ben als compromis één A4-tje 
gemaakt met “De bedoeling”. 
Wilt u onze bedoeling weten? 
Stuur een e-mail naar drv@in-
wonesrcollectief.nl. 
Maar laat ons ook weten als 
u het inwonerscollectief een 
warm hart toedraagt. Laat ons 
weten dat u er bent en er toe 
doet! We hebben u als inwo-
ner nodig! 

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Wordt de 
‘burger meester’? 

De Steupels vieren feest 
in Maria-oord
Vinkeveen - Mede dankzij Jum-
bo Vinkeveen van de aktie “vul de 
kas” hebben cv De Vinkeveense 
Steupels weer een zeer geslaagde 
en gezellige middag in Maria-oord 
gevierd met de bewoners. Natuur-
lijk werd de middag begonnen 
met het eigen Steupel lied waar-
na er 13 optredens waren van de 
Steupels met os. Johhny Jordaan, 

Dorus, Alpen Zusjes, André Riue, 
John & Rijk, Sugar Lee Hooper, Jet-
tie Pallettie, Cocktail Trio, Corrie 
van Gorp, Havenzangers en nog 
veel meer. Natuurlijk alles onder 
het genot van een drankje en bit-
terbal. Op naar het volgende feest 
in Maria-oord georganiseerd door 
de Steupels die dit zo’n 3-4 per 
jaar doen voor de ouderen. 

Burgemeester en 
wethouder lunchen mee
Mijdrecht - Ondanks hun vol-
le agenda zaten burgemeester 
Maarten Divendal en wethouder 
David Moolenburgh afgelopen 
dinsdag te midden van de andere 
gasten te genieten van een lunch, 
die hun werd aangeboden door 
de gasten van de Buurtkamer in 
Mijdrecht. Een driegangenme-
nu, iets wat ze niet gewend wa-
ren om tussen de middag te eten. 
De stemming was zeer plezierig, 
het eten lekker en de heren toon-
den zich geïnteresseerd naar het 
wel en wee van de Buurtkamer 
en haar gasten. Gewoonlijk rui-
men de gasten met elkaar op, ha-
len de bezem door de Buurtka-
mer en doen gezamenlijk de af-

was. De beide heren kregen voor 
deze activiteiten dispensatie en 
mochten terug naar het gemeen-
tehuis. Al met al een leuk bezoek, 
zowel voor de gasten als voor de 
vrijwilligers. Wilt u ook eens ko-
men kijken in de Buurtkamer 
en/of mee-eten. Voor het 3-gan-
gen menu rekenen wij €5,- per 
persoon. Dinsdag en donderdag 
om 12.00 uur. Wilt u voor de eer-
ste keer komen eten dan graag 
even bellen naar (0297) 288 466. 
Voor een kopje ko�  e of thee, een 
praatje of een spelletje staat de 
deur in de Buurtkamer aan de G. 
van Aemstelstraat nummer 5 uur 
elke dinsdag en donderdag vanaf 
10.00 uur voor u open. 
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Verkeer(d) over Tweede 
Zijweg
Vervolg van de voorpagina.

Echte maatregelen 
“Te vaak is sprake van gevaarlijke 
situaties voor kwetsbare verkeers-
deelnemers. Dat zijn niet alleen 
leerlingen van het Veenlanden 
College die de Tweede Zijweg ge-
bruiken om de school te bereiken. 
Het zijn ook forenzen die richting 
Uithoorn en verder � etsen naar 
hun werk. Bovendien zal binnen-
kort het aantal recreatieve � etsers 
weer toenemen. Op de Tweede 
Zijweg, waar eigenlijk geen sluip-
verkeer is toegestaan, wordt door-
gaans te hard en zelfs agressief 
gereden op momenten dat er veel 
scholieren � etsen. Diverse leerlin-
gen zijn eerder al van de sokken 
gereden en in de sloot gekukeld. 
Het wordt tijd dat het college zich 
terdege beseft dat het een ge-
vaarlijke weg is en echte maatre-
gelen neemt. Ik merk nog te wei-

nig van een urgentiebesef. Als lid 
van de gemeenteraad heb ik er 
eind 2016 en begin 2017 meerde-
re malen op gewezen en er met 
diverse wethouders over gespro-
ken. Het laatste bericht vanuit het 
college was dat men er mee be-
zig is, maar dat zoiets ingewikkeld 
is en tijd kost. Een broedende kip 
moet je niet storen, aldus Jan Rou-
wenhorst.” 

Wegbeheerder
“Het is inderdaad zo dat er veel 
bestuurlijk-administratieve romp-
slomp aan vast zit,” zo vervolgt hij. 
“Een beperkte onttrekking van de 
openbare weg en de weg vervol-
gens bestemmen als � etsroute 
is niet zo geregeld. Maar die tijd 
van onderzoek raakt langzaam-
aan wel op. Daarom reken ik er-
op dat het college snel laat weten 
met welke afdoende maatregelen 
de kwestie voor eens en altijd ge-

regeld wordt, want de gemeen-
te is de wegbeheerder. Het moet 
gaan om maatregelen die contro-
leerbaar zijn en het nut moet be-
grepen worden.”

In de wielen rijden
“Tijdens het opknappen van de 
weg langs Ho� and leek het erop 
dat er doeltre� ende maatregelen 
werden. Eerst werd de doorgang 
via de Tweede zijweg belemmerd 
door het neerleggen van zandzak-
ken, maar die zijn van de weg ge-
trokken en kapot gemaakt. Echt 
e� ectief waren de grote betonnen 
blokken die er een tijd hebben ge-
staan. Na de renovatie van de weg 
Ho� and zijn die door de gemeen-
te verwijderd. Er moet echt iets ge-
daan worden om de aantrekkelijk-
heid van de Tweede Zijweg voor 
sluipverkeer tot nul terug te bren-
gen, zonder het bestemmingsver-
keer in de wielen te rijden.” 

Langs deze weg wil ik na twee maanden ge-
ploeter mijn ongenoegen kenbaar maken over 
de dienstregeling zoals die sinds 10 december 
2017 in werking is. Diensten zijn gehalveerd in 
frequentie of geheel vervallen, het centrum van 
Amsterdam is niet meer rechtstreeks bereikbaar, 
zoals dat al eerder voor Utrecht gold. Overstap-
pen is vrijwel een noodzaak geworden, wat zorgt 
voor ergernis en regelmatig ook tijdsverlies. In de 
periode dat de nieuwe dienstregeling van kracht 
is ben ik al zeker acht uur kwijtgeraakt aan extra 
reistijd. Eén en ander is nog verergerd door de 
tijdelijke afsluiting bij de Rondweg in Mijdrecht, 
waardoor er veel verwarring ontstaat over wel-
ke haltes met welke bus nog bereikbaar zijn. Los 
daarvan is het ook onbegrijpelijk dat een groot 
deel van Mijdrecht niet de beschikking (meer) 
heeft over een aansluiting op het openbaar ver-
voer op korte afstand van huis. Naar mijn me-

ning is het een schande zoals de vervoersonder-
nemingen, de provincie, maar ook de gemeente 
de inwoners van De Ronde Venen in de kou la-
ten staan. Zeker nu er weer verkiezingen voor de 
deur staan zal er weer naar de gunst van de kie-
zer gehengeld worden met mooie woorden. De 
praktijk wijst echter uit dat na de verkiezingen 
beloften niets meer waard zijn en dat ook de be-
langen van de kiezer uit het oog worden verlo-
ren. Ongetwijfeld zullen er meer klachten zijn in-
gediend door medereizigers, ik spreek daarom 
de hoop uit dat deze klachten serieus worden 
genomen en dat er op korte termijn verbetering 
optreedt in de bereikbaarheid van De Ronde Ve-
nen. Zoals de zaken er nu voor staan wordt de ge-
meente De Ronde Venen een afgelegen en ach-
tergebleven gebied.
 
Martin van Kerkwijk

De �etsenstalling bij de bushaltes op Ho�and, 
nabij rotonde rondweg, blijken niet toereikend 
te zijn. Een permanent enorm tekort aan rek-
ken op Ho�and is nu vanwege de renovering 
van de bushaltes aan de rondweg, totaal onbe-
heersbaar geworden. Busreizigers zetten hun 
�ets in de haast veelal neer op een manier dat 
ook de uitrit wordt geblokkeerd. De bushalte 
richting Uithoorn bevat zelfs geen enkel �et-
senrek. Dit bezorgt overlast voor de bewoners. 
Helaas is de gemeentelijke overheid tot op he-
den niet ontvankelijk geweest voor opmerkin-
gen daaromtrent. Natuurlijk is de situatie ver-
ergerd door de 4-weken durende bushalte re-
novatie op de rondweg. Maar het probleem is 
structureel en dient vanzelfsprekend middels 
uitbreiding en plaatsen van �etsenrekken aan 
beide bushalte-zijden opgelost te worden.  

M.H. de Jong

LEZERSPOST

Bezorgd over openbaar vervoer

Fietsen bij bushaltes Hofland
(nabij rotonde) bezorgen overlast

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

Voorjaarsvakantie
Kinderen kiezen het 
Hazenpad!
De Ronde Venen - Op donderdag-
middag 1 maart – in de voorjaars-
vakantie – kiezen kinderen van 4 
jaar en ouder mét hun (groot)ou-
ders het Hazenpad bij NME-Cen-
trum De Woudreus. Ze gaan daar-
bij op speurtocht langs de hazen 
in de tuin. Bij elke haas is iets te 
doen, bijvoorbeeld schatten zoe-

ken, het wolkentoneelstuk bekij-
ken, een natuurschilderijtje ma-
ken, een bolletje planten en een 
hanger met nestmateriaal voor 
vogels vullen. De modderkeuken 
is ook open om moddersoep te 
koken. Tenslotte kun je zelf pop-
corn po� en bij het vuurtje. De ha-
zen zijn buiten maar er is binnen 

ook genoeg te doen als het weer 
het even laat afweten. Wanneer: 
donderdagmiddag 1 maart tus-
sen 14.00 en 16.00 uur. Wie: kin-
deren 4-7 jaar onder begeleiding 
van een volwassene. Vanaf 8 jaar 
kun je de activiteit zelfstandig 
doen. Kosten: €5,- per kind, be-
geleiders gratis. Inschrijven is niet 
nodig. Ben je op vakantie en wil je 
toch graag het Hazenpad doen? 
Op woensdagmiddag 7 maart 
tussen 14.00 en 16.00 uur herha-
len de hazen hun speuravontuur.

Vrijwilligers
Bij vrijwel alle activiteiten in en 
rond NME-centrum De Woudreus 
helpen vrijwilligers mee. De acti-
viteiten zouden niet door kunnen 
gaan zonder deze geweldige inzet 
van alle vrijwilligers. Is dit ook iets 
voor u? Of wilt u meer informa-
tie? Neem dan contact op: 0297-
273692 of nmederondevenen@
odru.nl NME-centrum De Woud-
reus is verder elke woensdagmid-
dag van 13.00 tot 16.30 uur ge-
opend (gratis toegang). Adres: 
Pieter Joostenlaan 28a (achter de 
Willisstee), 3648 XR Wilnis. 

Regio - Elk jaar wordt er door 
Zideris De Ronde Venen een 
groot en gezellig jaarfeest 
georganiseerd voor haar be-
woners en begeleiders. Dit 
keer was het feest georgani-
seerd door Zideris De Ronde 
Venen samen met de nieuwe 
locatie in Uithoorn .
Zoals ieder jaar werd dit ge-
houden in de Willisstee in 
Wilnis. Het thema van dit jaar 
was “Disco”. Bij binnenkomst 
werd iedereen onthaalt met 
een cocktail Ook dit jaar za-
gen de gasten er leuk ver-
kleed uit. DJ Kingsize uit Wil-
nis was geregeld en draaide 
lekkere 80/90 hits. De zaal 
was leuk versierd en tijdens 
de avond kwam de stem-
ming er lekker in door een 
optreden van Jazz en Show-
ballet Nicole. Tijdens het 
feest werd er gekeken naar 
een � lmpje van de nieuwe 
woonlocatie in Uithoorn en 
de nieuwe plek voor de dag-
besteding in Mijdrecht. De 
hele avond werd er gedanst 
en was er een leuke sfeer. Dit 
is zeker voor herhaling vat-
baar.

Jaarfeest Zideris De Ronde Venen en Uithoorn
GROOT 
SUCCES!
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Regio - Zondag 18 februari vond 
de jaarlijkse AK-tiedag voor de 
41e keer plaats, een feestdag 
voor ouderen uit de omgeving 
van het Alkwin Kollege.
Ruim 65 dames en heren kregen 
op deze zondag een gevarieerd 
programma met muziek, zang en 
een heerlijke lunch.
43 Leerlingen hebben deze dag 
voorbereid: Ze hebben spon-
sors gezocht, programma vast-
gesteld en mede-leerlingen ge-
vonden om gastvrouw en gast-
heer te zijn. En voor de dag zelf: 
tafelschikking maken, badgets 
voor de aanwezigen, de aula in 
gereedheid brengen, de bloem-
stukken maken, de lunch voorbe-
reiden. Om half 11 werden de ge-
nodigden verwelkomd met een 

kopje ko�e of thee en iets lek-
kers. Schoolleider Nelleke Pedroli 
gaf een openingsspeech. Met aan 
elke tafel gastvrouwen en -heren, 
kon het programma starten.

Optredens
Er waren optredens van Jildau op 
piano, en Yaydey, Yara en Daan 
met zang en rap. Ook was er een 
quiz, waarbij 8 gelukkigen een 
prijsje kregen uitgereikt en er 
werd een lunch geserveerd.
Na een tweede optreden door 
Yaydey, Yara en Daan,  kwam het 
ATK, het Alkwin Theater Kollektief 
met een voorproe�e van de musi-
cal die eind maart op het Alkwin 
te zien is: I do! met de beroemde 
liedjes van Abba. Het laatste pro-
gramma onderdeel was getiteld: 

Weet je nog wel, een medley van 
bekende meezingers. Tijdens de 
afsluiting werd iedereen harte-
lijk bedankt voor zijn aanwezig-
heid: natuurlijk alle genodigden 
en de leerlingen, maar ook de 
aanwezige ehbo’ers, en de tech-
nische commissie. En natuurlijk 
kon dit evenement niet slagen, 
zonder de steun van lokale on-
dernemers. 
Dit jaar waren dat Bakkerij Voo-
ges uit Aalsmeer, Bakkerij Van 
Maanen, Bloemenkiosk Silvio, 
Zijdel�eur, Lek Bloemenservice, 
De Noordpoel, Kwekerij Kande-
laar, Inge Quint �owerart, Bak-
kerij Hulleman, Kwalitaria Zijdel-
waard, Albert Heijn Zijdelwaard, 
Jumbo Zijdelwaard, Jamin, Coop 
Uithoorn en McDonald’s.

41 jaar AK-tiedag op het Alkwin 
Kollege vol muziek en zang
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Project levensboek is meer dan een boek schrijven!

Gijs Pos en familie bedanken Theo van Stal 

De Ronde Venen - Aan het woord 
Peter Pos: “ Het project levens-
boek is een initiatief van Stich-
ting Tympaan-De Baat, de wel-
zijnsorganisatie van De Ronde 
Venen.  In het kort komt het pro-
ject er op neer dat getrainde vrij-
willigers een relatie aan gaan met 
een oudere die zijn of haar le-
vensverhaal vertelt. De vrijwilli-
ger schrijft het verhaal op in een 
boek en plaatst er foto’s bij uit de 
eigen collectie van de oudere. Al-
le inwoners van De Ronde Venen 
van 75 jaar of ouder kunnen zich 
aanmelden voor dit project. ‘Leuk’ 
zult u denken, een oudere die een 
boek over zijn leven schrijft. Maar 
ik kan u inmiddels uit ervaring 
vertellen dat het veel meer is dan 
een verhaal op tekenen. Deelne-
mers raken uit hun isolement en 
eenzaamheid maakt plaats voor 
weer een stukje zingeving in het 
leven. De ouderen  herbeleven 
weer mooie tijden die er in hun 
leven zijn geweest en hervinden 
vaak weer de kracht om door  te 
gaan in de moeilijke laatste peri-
ode in hun leven. Het levensboek 
levert ook gespreksstof op tussen 
generaties, waardoor de oudere 
er steeds vaker weer bij betrok-
ken wordt door de jongere gene-
ratie. Uit onderzoek is gebleken 
dat het maken van een levens-
boek het welzijn verhoogt en de 
levenskracht versterkt”. 

Voorbeeld
“Mijn vader Gijs Pos is zo een 
voorbeeld. Als we het mogen be-
leven gaan wij op 2 maart zijn 
90ste verjaardag vieren. Maar er 
was de laatste jaren voor mijn va-
der eigenlijk niet veel meer te vie-
ren. Na een huwelijk van ruim 67 
jaar overleed mijn moeder Coba 
Pos in september 2015. Lief en 
leed gedeeld met elkaar en alles 
altijd samen gedaan. En dan in-
eens stond mijn vader dan weer 
alleen. Natuurlijk waren wij er 
als familie voor hem , maar ie-
dereen heeft ook zijn eigen le-
ven en de eenzaamheid slaat als 
een mokerslag bij hem binnen. 
‘De dagen duren lang’ en ‘Het is 
zo stil in huis’ waren veel gehoor-
de kreten van hem. Mijn vader is 
ook niet zo een prater die mak-
kelijk contact maakt met ande-
ren. Bij toeval werd ik getipt door 
een vriend om eens met zijn zus 
te gaan praten. Dat was Nel Ver-
hoek van Tympaan-De Baat. Zij 
coördineert het project Levens-
boek. Nel begreep al snel hoe de 
vork in de steel zat. We spraken af 
dat wij als familie mijn vader een 
uniek cadeau zouden geven voor 
zijn en zijn 89ste  verjaardag. We 
gaven hem namelijk het verzoek 
om een boek voor ons te maken. 
Nel  maakte daarna een afspraak 
met mijn vader. Na een gesprek-
je thuis bij en met mijn vader in-
troduceerde Nel de vrijwilliger 
Theo van Stal bij mijn vader als de 
schrijver van zijn levensverhaal. 
De afspraak was dat Theo om de 
twee weken bij mijn vader op de 
ko�e zou komen. Tijdens de kof-
�egesprekken heeft Theo voor-
al geluisterd naar de verhalen die 
mijn vader aan hem kwijt wilde, 
hij stelde gerichte vragen aan de 
hand van foto’s die op tafel kwa-
men. Theo werkte dit thuis verder 
uit. Er groeide een verhaal.

Enthousiast
In het begin was mijn vader niet 
zo enthousiast maar al naar ge-
lang de tijd verheugde hij zich 
op de bezoekjes van Theo. Hij 
sprak er ook over met ons en 
werd steeds enthousiaster. En wij 
werden ook steeds nieuwsgieri-

ger naar het boek over onze ou-
ders en grootouders. Want zelf 
had hij nooit zo veel aan ons ver-
teld over zijn toch best wel roeri-
ge leven. En al helemaal niet zo-
veel over zijn jeugd in de oor-
logsjaren en zijn diensttijd in In-
dië. Op 4 februari was het dan tijd 
voor een feestje. Het was de dag 
waarop Coba en Gijs 70 jaar gele-
den in het huwelijk waren getre-
den. Helaas konden we dat hu-
welijksfeestje niet meer vieren,  
maar toch was er reden om wat te 
vieren. De o�ciële boekpresen-
tatie van het door Theo van Stal 
geschreven boek wat was ver-
teld door mijn vader.  In Restau-
rant De Veensteeker in Vinkeveen 
werd in een feestelijke ambiance 
het eerste boek door Nel Verhoek 
uitgereikt aan schrijver Theo van 
Stal. Theo gaf vervolgens weer 
een exemplaar aan Gijs en Gijs 
gaf vervolgens ruim 25 exempla-
ren door aan de kinderen, klein-
kinderen, achter kleinkinderen en 
andere familieleden die in grote 
getalen aanwezig waren. 

Anekdotes
Tijdens de high-tea werd er na-
tuurlijk heel wat afgepraat en 
schrijver Theo vertelde nog wat 
mooie anekdotes over het pro-
ces met Gijs. Ook was het leuk dat 
Theo nu gezichten bij wat perso-
nages kreeg die in het boek voor-
kwamen. Gijs Pos signeerde op 
verzoek de boeken als een vol-
leerde auteur. De familie is Theo 
en Tympaan-De Baat erg dank-
baar voor het prachtige resul-
taat. We hebben als familie toch 
maar mooi een stukje familiege-
schiedenis gekregen wat niet ver-
loren zal gaan door de tand des 
tijds. Iedereen was nieuwsgierig 
en men kon bijna niet wachten 
om het boek te gaan lezen. Theo 
was ook erg benieuwd hoe de le-
zers het zouden ontvangen en 
beloofde zeker nog eens met zijn 

echtgenoot, die ook op het feest-
je was, bij Gijs langs te gaan. Dit 
is toch een mooi verhaal. Het lijkt 
bijna een sprookje. Maar dat is het 
niet. Want ‘Het is allemaal echt 
waar’; zoals Opa het bij één van 
zijn kleinkinderen bij het signeren 
zo mooi opschreef. Ik begreep van 
Nel Verhoek dat er niet echt heel 

erg veel gebruik gemaakt werd 
door de ouderen in de Ronde Ve-
nen van dit mooie initiatief. Ik zou 
hierbij toch echt een oproep wil-
len doen aan al die ouderen die 
zich een beetje vervelen en een 
mooi verhaal te vertellen hebben. 
En ik weet zeker dat er een hele-
boel mooie verborgen verhalen 

zijn in De Ronde Venen die eigen-
lijk niet verloren mogen gaan. 

Er zijn vast  ook andere doelgroe-
pen die wat mij betreft in aan-
merking komen voor dit gewel-
dige initiatief van Tympaan-De 
Baat. Want er zijn heel wat men-
sen met een verhaal wat verteld 

moet worden aan een breder pu-
bliek dan alleen de familie. Hier-
door komt er wellicht meer be-
grip voor de situatie waar sommi-
ge van onze inwoners zijn terecht 
gekomen. Zo een verhaal kan 
voor verbinding zorgen tussen de 
inwoners in de Ronde Venen. 
Ik zeg doen!”, aldus Peter Pos 

‘We zijn allemaal op reis; op reis naar ons toekomstig verleden. Bij 
elke stap die we op ons levenspad zetten verandert een stukje toe-
komst in werkelijkheid; een werkelijkheid die bij een volgende stap 
wordt omgezet in verleden tijd. En al die stukjes verleden tijd rijgen 
zich aan een tot een verhaal. Een verhaal met hoogte- en dieptepun-
ten, vol emoties, successen en mislukkingen. Onze persoonlijke le-
vensgeschiedenis.’ Mooier dan deze tekst uit het voorwoord van 
Theo van Stal uit het levensboek van mijn vader Gijs Pos kon ik dit 
artikel niet beginnen. Dit is precies wat het is. Theo van Stal heeft 
samen met mijn vader in een jaar tijd een prachtig boek geschre-
ven over de  levensgeschiedenis van mijn ouders Gijs en Coba Pos.
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Topsportprogramma
Atalante dames 3 bijna 
ten onder
Vinkeveen - In de afgelopen 
week speelde het derde dames-
team van V.V. Atalante maar liefst 
drie wedstrijden. Aangezien het 
team nog steeds in de degrada-
tiezone verkeert en er tegen di-
recte concurrenten gespeeld 
moet worden, was het zaak alle 
wedstrijden te winnen.
De eerste vrijdag, 9 februari, was 
er geen vuiltje aan de lucht. Num-
mer 10, Keizer Otto-Trivolley D2, 
kwam op bezoek. Dames 3 speel-
de geen spectaculaire wedstrijd, 
maar speelde goed genoeg. In de 
eerste en tweede set had Atalante 
nog wat moeite met de gasten uit 
Naarden, maar daarna kwam het 
team geen moment meer in de 
problemen. Dankzij een 4-0 over-
winning bleven de vijf belangrij-
ke punten in Vinkeveen. Het gat 
met dit team werd verkleind van 
zeven naar twee punten en dus 
kon er maandag al een gooi ge-
daan worden naar plek 10.
Op die bewuste maandag, 12 fe-
bruari, moest Atalante naar Soest 
waar tegenstander SoVoCo D3 
wachtte. Dit jonge team staat op 
de negende plaats en bij de thuis-
wedstrijd werd er nipt met 2-3 
verloren door Atalante. Er lagen 
dus zeker kansen.
Helaas kwamen de Vinkeveen-
se dames in de loeihete sport-
hal nimmer in hun spel. De eer-
ste twee sets gingen met slechts 
twee punten verschil verloren (2x 
25-23). De derde set wist Atalan-
te eindelijk de ban te breken bij 
SoVoCo. Dankzij goede servicese-
ries en slim aanvallend spel ging 
de derde set met 19-25 naar Ata-
lante en leek het team het tij te 
kunnen keren.
Helaas ging het in de vierde set 
weer mis en pakte SoVoCo de te-
rechte overwinning met 25-19. 
Atalante keerde teleurgesteld 
met slechts één punt terug naar 
Vinkeveen.

Geen tijd
Veel tijd om te treuren was er 
echter niet, want vier dagen later 
stond er alweer een wedstrijd op 
het programma. VC Allvo D3, de 
nummer 7 van de ranglijst, uit Al-
mere kwam naar Vinkeveen. 
De thuisploeg had een �inke 
knauw gekregen van de wed-
strijd van maandag en had daar 

de eerste set behoorlijk veel last 
van. VC Allvo bleef goed bij en 
Atalante maakte veel onnodige 
en zenuwachtige fouten. Geluk-
kig kon Atalante, zoals vanouds, 
terugvallen op een sterke service. 
Het was dan ook een ace die de 
beslissing bracht in set 1 (25-21).
Deze eerste set zou vertrouwen 
moeten brengen, maar het te-
gendeel was waar. Met een fan-
tastische serviceserie nam All-
vo in het begin van de set al een 
enorme voorsprong. Een voor-
sprong die Atalante verdedigend 
en aanvallend niet goed kon ma-
ken. Gelukkig was het ook bij de 
thuisploeg wederom de service 
die het verschil maakte. Atalan-
te kwam heel mooi terug, maar 
de achterstand bleek te groot om 
ongedaan te maken. Met 20-25 
ging de tweede set naar Allvo.

Alle zeilen bij
Nu was het zaak alle zeilen bij te 
zetten; er moest gestreden wor-
den en er mochten geen onnodi-
ge fouten meer gemaakt worden. 
Het lukte Atalante om meer als 
team te gaan spelen en blind te 
gaan voor alle ballen. De goede 
service bleef, maar werd nu ook 
bijgestaan door een goede pass, 
set-up en aanval. Het publiek liet 
zich horen en Atalante liet in de-
ze set geen spaan heel van tegen-
stander Allvo. Met 25-11 ging set 
drie naar de geel/groenen.
Set vier werd er nog een schep-
je extra bovenop gedaan en Ata-
lante was al bij de zgn. big points, 
toen Allvo nog niet eens de tien 
bereikt had. Gelukkig voor Allvo 
was er bij Atalante even wat ver-
warring door een onverwachte 
blessure wisssel en konden ze net 
boven de tien komen. Toen vond 
Atalante het meer dan genoeg en 
met 25-14 werd het lot in deze 
wedstrijd beslist.
Dankzij de vier behaalde punten 
is Atalante gestegen naar de veili-
ge plek 10. De Vinkeveense ploeg 
heeft echter meer wedstrijden 
gespeeld dan haar concurrenten, 
dus helemaal veilig is het nog al-
tijd niet. Het team mag nu even 
uitrusten en hoeft pas 9 maart 
weer te spelen. Met nog vijf wed-
strijden te gaan, moet eigenlijk 
alles gewonnen worden om de-
gradatie te voorkomen.

Atlantis D1 pakt punten
Mijdrecht - Zaterdag 17 februa-
ri jl. Atlantis D1, gesponsord door 
Pro�le Tyrecentre, speelde een 
belangrijke thuiswedstrijd te-
gen Helios D1 uit Castricum. Met-
een in de eerste minuten werd de 
trend gezet door Atlantis, met het 
eerste punt van Lodi aangegeven 
door Sander.
In de verdediging onderschep-
te Tessa de bal direct weer en dat 
leidde tot nog meer punten ge-
scoord door Milan. Beide teams 
kregen volop kansen om te sco-
ren, maar Atlantis wist de kan-
sen beter te benutten. Pas in de 
tweede kwart kwam Helios op 
stoom en pakte wat punten te-
rug. Suzan, David, So�e en Lucas 
speelden in het aanvals-vak de 
bal goed rond en de verdediging 
van Bram, Mariska, Lodi en Milan 
was sterk, daardoor eindigde de 
rust met een voorsprong voor At-
lantis met 7-2. De coaches moe-

digden de spelers van de D1 aan 
om vooral zo door te gaan en de 
verdediging sterk te houden. De 
strijd was nog niet beslist.
Helios begon met frisse moed en 
maakte het moeilijk maar toch 
gaf Atlantis weinig weg. Opmer-
kelijk waren de goed gemikte af-
standsschoten en de slim opge-
zette doorloopballen in de twee-
de helft, dit leidde tot een goed 
doelsaldo. Het team van Atlan-
tis blonk vandaag duidelijk uit in 
goed samenspel. De eindstand 
kwam daardoor op 13-6.
Vier teams uit de competitie, 
waaronder Helios en Atlantis ma-
ken nog steeds kans op de kam-
pioenstitel. De spanning blijft 
hoog, ook de volgende wedstrijd 
moet gewonnen worden wil At-
lantis er met de winst vandoor 
kunnen gaan. Deze wedstrijd 
vindt plaats in Amsterdam op 10 
maart tegen Blauw-Wit.

Familieschaak bij Denk en Zet
De Ronde Venen - Op deze 
avond mochten de jeugdleden 
iedereen meenemen als ze maar 
een beetje konden schaken. Aan-
melden vooraf was verplicht. Ze 
moesten het niveau van hun fa-
milie proberen in te schatten 
door te kiezen uit zes omschre-
ven niveaus. Ook mochten ze een 
voorkeur invullen tegen wie ze 
wilden spelen.
Met deze gegevens werd door 
Kees een indeling gemaakt op ni-
veau. Bij binnenkomst kreeg ieder 
een tafelnummer toegewezen, 
dus je tegenstander was een ver-
rassing. Na een welkomstwoord 
en wat informatie van Kees wer-
den de 34 handen geschud en de 
eerste stukken werden gelijk in 
stelling gebracht. Ondanks één 
snelle winst door Herdersmat (zet 
1. é4 é5 2. Lc4 Pc6 3. Dh5 Pf6 4. 
Dxf7 geeft schaakmat) werden er 
door de meeste deelnemers lan-
ge en spannende partijen ge-
speeld. Dat betekent dat de ni-
veaus goed waren ingeschat. 

Gewisseld
Bij tijd over werd er van kleur ge-
wisseld voor een revanche par-
tij of er werd de variant weggeef-
schaak gespeeld. De loop van de 
stukken is hetzelfde als bij ge-
woon schaken.
De uitzonderingen op de regels; 
slaan is nu verplicht, de Koning 
kan ook geslagen worden, er be-
staat geen schaak, schaakmat of 
rokeren, pionnen mogen ook tot 
Koning worden gepromoveerd. 
De eerste speler die al zijn stuk-
ken verliest, wint het spel.  Deze 

variant was verrassend voor de 
gastspelers die dit nog nooit ge-
daan hadden. Door de ervaring 
van de jeugdleden wonnen zij 
dan ook de meeste partijen. Het 
uur vloog weer om.
De reacties waren positief en de 
familie kon de vorderingen van 
de jeugd zien en dat is altijd leuk 
om te horen.

Interne competitie jeugd
Er moet nog ruim 3 maanden 
gestreden worden voor de prij-
zen die in deze competitie te ver-
dienen zijn. En voor een vereni-
ging is het belangrijk om een prij-
zen sponsor aannemersbedrijf D. 
Kroese BV uit Vinkeveen te heb-
ben om de sport voor de jeugd 
betaalbaar te houden.

De jeugd is in 3 
groepen verdeeld.
Groep A het hoogste niveau 
nummer 1 Marijn Vree, Marije 
Koster, Jaco Thijs ten Cate, Len-
nart van der Veen en Guang van 
den Bosch
Groep B nummer 1 Marky van 
Diemen, Boet van Beest, Emil 
Balk, Manolis Tsamitros, Tieme 
Verlaan en Marijn de Groot
Groep C nummer 1 Nathan Ver-
burg, Sven Haase, Peter Idema, 
Sam van der Jagt, Jelle de Boer en 
Lars van der Linden

Iedereen zal nog �ink zijn best 
moeten doen om op de 64 vel-
den van het schaakbord elke 
keer weer de beste zetten te be-
denken om de nummer 1 in zijn 
groep te blijven of te worden.

Gehavend Argon in 
laatste kwartier onderuit
Mijdrecht - Op bezoek bij het 
Amsterdamse Swift kon Argon 
het lang bijbenen, het kwam in 
de tweede helft zelfs op voor-
sprong. Maar die voorsprong 
konden de Argonauten maar vijf 
minuten vast houden. Daarna 
werd de druk op het Argondoel 
groot en konden de gastheren 
een kwartier voor tijd de winnen-
de 2-1 tegen het net tikken.

Mogelijkheden
Ondanks dat Argon een handvol 
spelers miste waren er in de eer-
ste helft voor Argon eigenlijk de 
beste mogelijkheden om de sco-
re te openen. Na tien minuten be-
landde een actie van Ian Refos op 
de vuisten van keeper Constatin 
en vervolgens ging de bal achter. 
De hoekschop die volgde leverde 
niets op. Even daarna zagen we 
Swift ook een mogelijkheid mis-
sen, een voorzet van links werd 
door De Groot niet benut. In die 
fase speelde Argon slordig en ge-
haast maar kreeg het toch weer 
een mogelijkheid via Imar Kort, 
echter Kort had geen geluk toen 
zijn schot gekeerd werd door bin-
nenkant paal.
Ook een poging van veraf door 
dezelfde speler ging een me-
ter naast. Ook Swift had het vi-
zier toen nog niet goed afgesteld, 
Van Wakeren mikte van dichtbij 
te hoog.

Sterker Swift
Na de thee kwam Swift sterk op-
zetten, Argon kreeg gelijk al twee 
hoekschoppen te verwerken 
maar de bal ging twee maal voor-
langs het Argondoel. Na tien mi-
nuten kwam Argon onverwachts 
op voorsprong, een goede pass 
van Soner Gedik bereikte Ian Re-
fos die nadat hij zijn directe te-
genstander opzij had gezet hard 
uithaalde 0-1. Na opnieuw twee 
hoekschoppen op rij waaruit Ro-
mero Antonioli winnend tevoor-
schijn kwam was het een minuut 
later wel raak voor Swift, uit een 
scrimmage kopte Van Wakeren 
de gelijkmaker binnen 1-1. Daar-
na had Argon nog een half uur 
om de alsnog te proberen om 
weer om op voorsprong te ko-
men, echter de druk van Swift 
werd alleen maar groter, een te-
rugspeelbal ging maar net goed 
bij Argon en ook bij twee hoek-
schoppen werd Antonioli �ink 
getest. In minuut 77 werd het 
dan toch 2-1 voor Swift, een schot 
vanaf rechts van Dinkgreve ging 
via binnenkant paal er bij de gast-
heren wel in. In de laatste minuut 
kreeg Argon nog twee hoek-
schoppen toegekend, echter bei-
de keren greep keeper Constatin 
goed in. Swift vond zich met de 
drie punten ruim beloond.
Aanstaande zaterdag komt Achil-
les Veen op bezoek.

Hertha JO7-1 is de 
nieuwe aanwinst
Vinkeveen - Vanuit de mini’s is 
sinds januari het nieuwe team 
JO7-1 opgesteld om mee te doen 
aan de VSV competitie. Het team 
bestaande uit: Jesse, Valentijn, 
Kaj, Teun, Mickey, Kian, Tijn en Ra-
vi is helemaal in het nieuw gesto-
ken en wordt gesponsord door 
Dukdalf. Wat zien de jongens er 
goed uit op het veld. Niet alleen 
de tenues, maar zeker ook hun 
voetbalspel. Op deze jonge leef-
tijd weet keeper Kaj de bal netjes 
uit de goal te houden. De jongens 
laten zien ervoor te willen gaan 
en daardoor vindt de tegenstan-

der nauwelijks doorgang rich-
ting de goal. De kansen die ze sa-
men creëren worden benut door 
de jonge Vinkeveners. Coach San-
der weet ze positief te stimuleren, 
waardoor ze op deze jonge leef-
tijd door overspel het samen kun-
nen doen. Daarnaast is daar trai-
ner Frans die elke woensdag vol 
enthousiasme de jongens de �jne 
kneepjes bijbrengt. 
Dit belooft een mooie competi-
tie te worden waarin de jongens 
stralen en veel plezier maken tij-
dens het fantastische spelletje op 
de groene grasmat.

Hertha wint moeizaam 
bij Zuid Oost United
Vinkeveen - Hertha heeft na de 
winterstop een goede start ge-
maakt met twee overwinningen. 
Deze zaterdag stond de uitwed-
strijd tegen Zuid Oost United op 
het programma. 
Om 15.15 uur werd er afgetrapt 
op het Bijlmer Sportpark. Bei-
de teams komen niet lekker lek-
ker uit de startblokken en voet-
ballend wil het bij beide nog niet 
lukken. Het is Hertha die voor het 
eerst gevaarlijk wordt, maar het 
is Zuid Oost United die voor het 
eerst weet te scoren. De centrale 
man van zuid oost geeft een lan-
ge bal naar voren die wordt door 
gekopt richting de rechtsbuiten. 
Helaas gaat Bart de Groot onder 
de bal door en kan de doorgeko-
men middenvelder van zuid oost 
de bal op pakken en richting de 
goal gaan. De groot en Ruben 
Versluis gaan er nog achteraan. 
Beiden komen te laat en Hert-
ha komt met 1-0 achter te staan. 
Zo moet Hertha na 25 minuten 
te hebben gespeeld in de achter-
volging. Gelukkig weten de Vin-
keveners zich snel te herstellen. 
Binnen 5 minuten staat de 1-1 
op het bord. Sep Rehbach wordt 
weggestuurd door Donny Nus-
se en houdt overzicht, hij ziet dat 
de keeper de voorzet wil blokke-
ren en schuift de bal in de korte 
hoek binnen. 

Voorsprong
Hertha gaat opzoek naar de voor-
sprong en geeft meer druk naar 
voren. Sep Rehbach geeft de bal 
mee in de loop aan Ronald Ver-
bruggen die uithaalt vanaf 25 
meter. De bal verdwijnt met een 
streep hoog in de hoek. Hert-
ha pakt de voorsprong 1-2. Hier-
na pakt Hertha door, de ploeg uit 

Vinkeveen weet de druk er op de 
houden en bouwt de score verder 
uit. Ruben Versluis bedient Sep 
Rehbach via een ingooi. Rehbach 
speelt Donny Nusse aan, kapt 
vervolgens knap twee man uit en 
ziet een gaatje en schiet de bal 
geplaatst in de verre hoek, 1-3. 
Dit is ook de stand waarmee de 
teams gaan rusten.

Niet best
Het spel in de eerste helft was 
niet best en het moet van bei-
de kanten beter. Hertha moet de 
voorsprong vergroten om zo de 
winst veilig te stellen. Het is Zuid 
Oost United dat in de tweede 
helft gevaarlijk word. Zuid Oost 
United gaat met 4 spitsen spe-
len en geeft veel druk met lan-
ge ballen. Hertha zakt hierdoor 
steeds meer in en maakt het zich 
zelf moeilijk. Na meer dan een 
uur spelen krijgt Zuid Oost Uni-
ted een vrije trap op de rand van 
het zestienmetergebied. De bal 
verdwijnt met een streep in de 
bovenhoek en de spanning in de 
wedstrijd is weer helemaal Terug. 
Hertha probeert zich te herpak-
ken maar weet niet meer te sco-
ren. Het is Zuid Oost United die 
nog een kans krijgt op de gelijk-
maker. Via een hoge bal komt de 
bal voor het doel van Hertha. De 
bal wordt doorgekopt en komt 
voor de voeten van de nummer 
10 van zuid oost. De mist de bij-
na niet te missen kans, want van 
dichtbij schiet de spits de bal 
over. Luttele tellen later vindt de 
scheidsrechter het genoeg en 
blaast meteen voor het eindsig-
naal. Hertha haalt met veel moei-
te de drie punten en heeft nu 3 
weken om zich voor te bereiden 
op de volgende wedstrijd.
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Is het kampioenschap in 
twee divisies haalbaar?
De Ronde Venen - Sinds in 2013 
ook de bekercompetitie zijn in-
trede heeft gedaan was het ei-
genlijk elk seizoen nog zo dat of 
een team het heel goed deed in 
de reguliere competitie of in de 
bekercompetitie. Goed presteren 
in beide competities bleek, tot nu 
toe, een hele lastige opgave. De 
Merel/Heerenlux 1 lijkt daar dit 
seizoen een streep door te ha-
len. In de 1e divisie komt er maar 
geen einde aan de reeks overwin-
ningen en dus staat men daar ste-
vig op kop maar ook ik de beker-
competitie staan zij aan de lei-
ding. En wie staat er in de beker 
op de 2e plaats in de beker? The 
Peanutbar 2 en waar staan die in 
de competitie? Juist ja, op kop in 
de 2e divisie! Mogelijkheden ge-
noeg om de taboe te door bre-
ken, lijkt mij. Hoe kwam dat deze 
week weer tot stand? Bar Adelhof 
1 speelde tegen Stieva/de Kui-
per 2. De adelho�ers zijn lekker 
in vorm en pakken regelmatig, 
en ook deze keer, een �ink aan-
tal punten. Daar konden ook de 
kortste partij van Lucia Burger (31 
in 18 beurten) en de hoogste se-
rie van Ruud Braeyen (8 carambo-
les=32%), beiden van Stieva niets 
aan af doen, 41-34. De Kromme 
Mijdrecht 1 was gastheer voor de 
Springbok 1. 

Koude start
Ondanks een wat latere en kou-
de start warmde de Springbok 1 
het snelste op en trok 3 maal de 
winst naar zich toe. Willem van de 
Graa� haalde de enige winst voor 
de Kromme Mijdrecht 1 binnen, 
33-43. De Springbok 2 ontving 
DIO en zij lieten zich goed zie in 
deze wedstrijd. Helaas voor hen 
bood DIO in de verliespartijen net 
iets meer weerstand en dat lever-
de dan ook de 38-42 overwinning 
voor DIO op. Lutis/de Springbok 
tegen de Merel/Heerenlux 2 was 
niet de gelijk opgaande strijd die 
de einduitslag doet vermoeden. 
De basis voor de Merel werd door 
Ralph Dam gelegd door zijn te-
genstander weinig tot geen sco-

ringsruimte te gunnen en dus 
moest Lutis in de resterende par-
tijen �ink aan de bak. Dat deden 
zij alle drie en stelden daarmee 
de 39-34 overwinning veilig. Stie-
va/de Kuiper 1 tegen de Krom-
me Mijdrecht 2 was een gelijk 
opgaande strijd en daarin wordt 
het verschil meestal gemaakt 
door de scores in de verliespartij-
en. Zo ook deze keer. Stieva was 
daar net drie punten beter in dan 
de Kromme Mijdrecht, 39-36. De 
Merel/Heerenlux 1 liet de juiste 
vorm weer zien en deze keer was 
Bar Adelhof 2 daar het slachtof-
fer van. 

Verlies
Ook zonder John Vrielink zijn de 
Merels in staat om de volle winst 
te pakken (ligt daar de kracht 
in dit seizoen?) en met vier ver-
liespartijen voor Bar Adelhof 
doe je het met 29 wedstrijdpun-
ten dan helemaal niet slecht. Bar 
Adelhof 3 was gastheer voor the 
Peanutbar 2. Ook the Peanuts zijn 
goed bezig en dat lieten zij deze 
keer ook weer zien. Erik Spiering 
(Adelhof ) wist weliswaar Rohan 
Janmaat te verslaan maar met 
die overwinning moest de gast-
heer het dan wel doen. De an-
dere drie partijen waren voor de 
Peanuts en met 31-45 houden zij 
zicht op de koploper. De Biljart-
makers stonden 20 punten ach-
ter op CenS. Waren zij “thuis” in 
staat om een beetje dichterbij te 
komen? Het antwoord is ja, met 
een klinkende 48-29 overwinning 
zijn zij CenS op slechts een punt 
genaderd. Bert Loogman (Biljart-
makers) was de 2e speler die deze 
week zijn caramboles (110) in 18 
beurten op het laken legde.
Blijft er nog een inhaal wedstrijd 
over. Bar Adelhof 2 had nog een 
wedstrijd te gaan tegen the Pea-
nutbar 2. Ook thuis kon Adelhof 
niet echt een vuist maken tegen 
de Peanutbar 1. Slechts 1 over-
winning (Je�rey Cornelisse) is 
niet genoeg om de wedstrijd-
winst te kunnen pakken, die was 
met 32-42 voor the Peanutbar 1.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De tweede ronde 
van de lentecompetitie, leverde 
voor de verschillende paren zo-
veel hoofdbrekens op dat er in de 
totale rangschikking veel plaat-
sen moesten worden prijsgege-
ven. De spellen bevatten moge-
lijkheden tot slem en onmogelijk-
heden om een geboden contract 
ook te halen. 
De uitslag is als volgt:
A-lijn: 1. Gerard & Riet van der 
Meer 66,00%, 2. Kiki Lutz & Cees 
Houmes 56,09% en 3. Ineke Sie-
gers & Ineke Hollaardt 54,00%. 

B-Lijn: 1. Gerda & Jan Elenbaas 
55,83%, 2. Ineke Tijmensen & Cor-
rie van de Veer en ook Tineke Ven-
huizen & Carla de Goede 55,42%. 
C-lijn: 1. Jannie Koppen & Bart 
Groenvelt 54,42 %, 2. Simon Rij-
ser & Marjan Verdegaal 53,04% en 
3. Julia Meijering & Annie van On-
na 53,00%. 
Tenslotte in de uitslag van vorige 
week maandag was een fout ge-
slopen. De correcte uitslag in de 
B-lijn voor de derde plaats moest 
zijn het paar Jaap Schutte & Ri-
chard van Heese 53,65%. 

HVM M8E2 
Winterkampioen
Mijdrecht - Afgelopen zondag-
ochtend waren de meiden van 
HVM M8E2 al vroeg uit de veer-
tjes. Na een spannend wintersei-
zoen kon vandaag in sporthal Het 
Spant in Leimuiden het winter-
kampioenschap behaald worden 
mits er deze ochtend 2x gewon-
nen zou worden door HVM. Mid-
denveldster Livia Wisse, de mo-
tor op het middenveld, was he-
laas afwezig door ziekte. De 1e 
wedstrijd tegen THC Hurley be-
gon om 9.50 uur. Ondanks een 
groot veldoverwicht kwam HVM 
niet tot scoren in de eerste helft. 
3 prachtige reddingen van keep-
ster Lieke Valentijn hielden HVM 
op de been waardoor de rust-
stand 0-0 was. Door het goede 
verdedigen van Fenna Mur en 
Firenze van der Staaij kwam THC 
Hurley er niet meer aan te pas 
in de 2e helft en door 2 schitte-
rende strafcorners van Emily van 
den Bos won HVM de eerste wed-
strijd zeer verdiend met 2-0. Daar-
na moest alleen nog gewonnen 
worden van de dames van MHC 
De Kikkers maar dat ging niet van 

een leimuiden dakje. Wel kwam 
HVM makkelijk op voorsprong 
door een vroeg eigen doelpunt 
van De Kikkers maar toen ging 
het helemaal mis. HVM bleef vol 
aanvallen maar kreeg 2 scherpe 
counters om de oren waarna de 
ruststand 2-1 was in het voordeel 
van De Kikkers. Na een peptalk 
van coach Nova Ploum in de rust 
gingen de meiden van HVM weer 
met frisse moed de tweede helft 
in. Als een wervelwind viel HVM 
aan wat resulteerde in meerde-
re goede kansen voor zowel Sa-
bine van Vliet als Kiara Noteboom 
maar de bal ging er maar niet in. 
Het duurde tot 7 minuten voor 
tijd voordat de gelijkmaker van 
de stick kwam van Amy Dijkstra 
die de bal schitterend binnen 
pushte. De Kikkers raakten dui-
delijk vermoeid en HVM kwam nu 
in de winning mood waarna vlak 
voor tijd spits Romy Koot 2 keer 
schitterend uit kon halen en HVM 
met 2-4 won van De Kikkers. 
Het kampioenschap is binnen 
voor de meiden van HVM M8E2! 
Gefeliciteerd dames!

De Vinken heropent 
kantine
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was het feest in het clubgebouw 
van de Vinkeveense korfbalver-
eniging. Tijdens het zaalseizoen 
heeft een groep van rond de tien 
personen vele, vele uren hard ge-
werkt om het interieur van de uit 
1972 stammende kantine een 
moderner uiterlijk te geven. En 
dat is uitstekend gelukt.

Nieuwe bar
Voorzitter Kelvin Hoogeboom gaf 
in zijn toelichting een fraai beeld 
van de noeste arbeid die een �in-
ke groep vrijwilligers onder aan-
voering van coördinator Jaco 
Kroon heeft verricht. Onder pro-
fessionele begeleiding van Justin 

Schoenmaker van het Vinkeveens 
Bouwbedrijf hebben de Vinken-
vrijwilligers een compleet nieuwe 
bar geïnstalleerd. En het resultaat 
is prachtig. Met name de kleur-
stelling en de daarbij behoren-
de verlichting van P4P Mijdrecht 
geven een magni�eke uitstraling. 
Terecht bedankte Hoogeboom 
vlak voor de openingshandeling 
alle betrokkenen. Saillant detail 
is ook de insteek op duurzame 
energievoorzieningen. Bestuurs-
lid accomodatiezaken Eric Kortz 
heeft zich hiervoor ingespannen, 
met als resultaat een uiterst mo-
derne inrichting, waarmee De 
Vinken voorop loopt in duurzaam 
energiegebruik.

Op de foto: barbeheerders Antoon van Breukelen en Gert Langelaar, stra-
lend achter hun nieuwe bar.

Nipte winst voor
De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
ontving de Vinkeveense korfbal-
hoofdmacht het tegen degrada-
tie vechtende DKV uit IJmuiden. 
Dat de bezoekers hun huid duur 
zouden verkopen, bleek vooral in 
de eerste helft. Pas heel laat viel 
het muntje naar Vinken’s kant: 18-
17.

Jerom Stokhof
Het vlaggenschip van De Vin-
ken speelde zaterdag de laatste 
thuiswedstrijd van de zaalcom-
petitie. De allerjongste leden, de 
kangoeroes, waren het team van 
de week. De mogelijke basisspe-
lers van De Vinken 1 in 2035 lie-
pen trots samen op met hun gro-
te voorbeelden. Weliswaar mocht 
Annick Stokhof voor het Suit-
eteam de score openen, daar-
na dicteerde DKV de wedstrijd. 
Doelpunten van Jerom Stokhof 
en Dorien Verbruggen hielden 
de Vinkeveners op de been. Van 
3-4 liep IJmuiden veel te makke-

lijk uit naar 3-7 en niet veel later 
stond het zelfs 5-9. Met name de 
vijf tre�ers van Jerom maakten 
dat de thuisploeg langzaam te-
rugkwam. Dorien zorgde vervol-
gens met twee scores voor de 10-
10 ruststand.

Stuivertje wisselen
In de tweede helft was het tot het 
einde onzeker wie de punten in 
huis of mee naar huis mocht ne-
men. Om de beurt kwamen bei-
de teams op voorsprong en nooit 
was het verschil meer dan één 
doelpunt. Uiteindelijk was Jerom 
Stokhof de matchwinnaar door 
de verlossende 18-17 te scoren.
Op 10 maart speelt De Vinken de 
laatste wedstrijd uit in Hillegom 
tegen het nog altijd niet veilige 
SDO, dat ook eerder dit jaar De 
Vinken al verraste.
De Vinken zelf heeft alleen nog 
een hele kleine kans op promotie 
als de nummer 2 Badhoevedorp 
punten verliest.

HVM MC2 zaalkampioen!
Mijdrecht - De meiden van de 
MC2 zijn kampioen geworden in 
de zaal! Er moest afgelopen zon-
dag twee keer gewonnen wor-
den om het kampioenschap vei-
lig te stellen. 
De wedstrijden werden ge-
speeld in de Phoenix sporthal in 
Mijdrecht, waardoor extra veel 
supporters de meiden kwamen 
aanmoedigen.
Ondanks de zenuwen hebben 
de meiden het super gedaan en 
twee keer gewonnen. Een mooie 
overwinning van 14-2 op Bloe-
mendaal. De laatste wedstrijd te-

gen Hurley was niet zomaar ge-
wonnen en HVM moest scherp 
blijven. Hurley was namelijk niet 
van plan om te verliezen van 
HVM. Halverwege de wedstrijd 
speelden zij zelfs met een vlie-
gende keep. De meiden van HVM 
hielden echter het hoofd koel en 
door het fantastische teamwork 
werd de eindstand 7-4 voor HVM 
en kon het kampioenschap ge-
vierd worden!
Dione, Noortje, Joanne, Feline, 
Yelana, Coos, Jana, Pèra, Amy, 
Saar en Merel gefeliciteerd met 
deze mooie prestatie

ME 8 – 3 HVM 
zaalkampioen 2018
Mijdrecht - Het eerste seizoen 
in de zaal zonder verwachtingen 
gewoon lekker spelen, de meiden 
zijn immers 1 tot 2 jaar jonger dan 
de tegenstanders. De eerste wed-
strijden werden gewonnen en el-
ke week zag je meiden beter wor-
den, elke week zagen je ze groei-
en. Wat dit team zo goed maakt? 
De kracht om voor elkaar te vech-
ten, elkaar te helpen wanneer ie-
mand het moeilijker heeft. Maar 
ook de individuele kracht en 
doorzettingsvermogen. Is er een 
week geen training, dan gaan we 
toch een lesje kickboksen doen 
met z’n allen. 

De laatste wedstrijd was ook de 
spannendste, we hadden 1 wed-
strijd gelijk gespeeld in deze 
competitie en dat was tegen de-
ze tegenstander. Met de weten-
schap dat zij een extra wedstrijd 
verloren hadden gingen we de 
wedstrijd in. De zenuwen waren 
goed te zien, maar met een gro-
te steun vanuit het publiek die bij 
elk doelpunt veel lawaai maak-
ten door te gillen en te tromme-
len bleven de meiden geconcen-
treerd. Een paar minuten voor tijd 
was het nog 3-3, maar door het 
koppie erbij te houden wisten we 
met 5-3 te winnen.
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Richard v. Kolck en Anne 
Beeker kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Me-
rel 2018 zijn er kwart �nalisten bij 
gekomen, in  het afgelopen week-
end speelden zondag Richard v. 
Kolck, Anne Beeker, Erik Verlaan 
en Hans Bak zich naar de kwart 
�nales,verder naar de kwart �na-
les Stefan Vos, Huib Matthies, Ro-
han Janmaat, Robert Daalhuizen, 
Ad Wolf, Frank van Schaik, Emiel 

Jagroep en nieuwkomer Sjaak 
Thomas, John Vrielink, Bram Ko-
ning, Ray Kramer, Piet Best,Ton 
Driehuis, Carlos van Oostrom, 
Martien Heijman en Rijk van Hee-
ringen. We kunnen nog enkelen 
spelers plaatsen op 3 maart voor 
het 3 banden spelletje. Dit alles in 
Café de Merel, Arkenpark  MUR 43 
te Vinkeveen tel. 0297-263562 en 
0297-264159.

Met een zeker gevoel op 
je racefiets
De Ronde Venen - De sportieve 
�ets is populair. Veel mensen ko-
pen vol enthousiasme een race-
�ets maar komen er al gauw ach-
ter dat remmen, schakelen en in 
balans blijven op zo’n �ets wel 
wat anders is dan �etsen op een 
gewone �ets. Om te voorkomen 
dat je enthousiasme wegebt en je 
�ets werkeloos in de schuur komt 
te staan, kun je nu deelnemen 
aan Start2Bike. Een laagdrempe-
lig trainingsprogramma waarbij 
je in 4 trainingen meer controle 
over je race�ets of mountainbike 
krijgt. In De Ronde Venen start op 
zaterdag 7 april wielersportbond 
NTFU in samenwerking met �ets-
club TTC De Merel met Start2Bike, 
een trainingsprogramma waarbij 
startende �etsers onder begelei-
ding van een ervaren instructeur 
werken aan hun basistechniek op 
de race�ets of mountainbike. 

Veilig �etsen 
Jaarlijks starten circa 60.000 Ne-
derlanders met mountainbiken 
of race�etsen. Om veilig op pad 
te gaan is echter wel een aan-
tal basistechnieken nodig zoals 

als remmen, schakelen, bochten-
techniek en veilig rijden in een 
groep. Start2Bike is een trainings-
concept ontwikkeld door wie-
lersportbond NTFU en heeft in 
de afgelopen jaren ruim 10.000 
sportieve �etsers op weg gehol-
pen. 

Ook geschikt voor meer 
ervaren �etsers
Start2Bike is ook geschikt voor 
mensen die al enkele jaren op 
de �ets zitten maar nog niet eer-
der een training volgden. De trai-
ners hebben naast aandacht voor 
remmen en schakelen ook aan-
dacht voor klimmen, dalen, boch-
tentechniek en het nemen van 
obstakels. 

Inschrijven
De inschrijving voor Start2Bike is 
geopend sinds 8 februari. 

Op www.start2bike.nl vind je 
meer informatie. Ook op diverse 
plaatsen in de gemeente de Ron-
de Venen hangen posters met in-
formatie over Start2Bike en een 
QR scan-code voor inschrijving.

Bridgeclub De Legmeer 
begint aan derde ronde
Regio - De eerste avond paren-
competitie van deze ronde liet 
een daverend optreden zien 
van Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter, die zich in de A- lijn met 
62,24% zo nadrukkelijk gemeld 
hebben.
De achtervolgers bleven allen on-
der de zestig procent en daar-
van waren Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord met 59,64% de besten. 
Wel is waar deden Cora de Vroom 
& André van Herel daar met 
59,58% maar erg weinig voor on-
der, maar toch! Op vier eindigden 
Marcel Dekker & Ger Quelle met 
57,55% en deelden die plek met 
Stenny & Herman Limburg die 
op het zelfde percentage uitkwa-
men. In de B- lijn viel de hoogste 
score te bewonderen, binnen ge-
haald door Cobie Bruine de Bruin 
& Trudi Zandbergen, die op pre-
cies 65% eindigden.
Die willen dus duidelijk terug 
naar de A! Voor de anderen ble-
ven zo veel minder procenten te 
verdelen over, waarvan de vers 
gepromoveerde Anton Berkelaar 
& Wim Röling er 55,42 pakten. 

Fraai
Froukje Kraaij & Rini Tromp wer-
den fraai derde met 54,58% en 
gevolgd door Riet & Wim Beijer 
die 52,92% lieten op tekenen. De 
vijfde ereplaats was voor Ankie 
Bots & Agnes Kroes met 51,67%. 
In de C- lijn waren twee zesti-
gers te bewonderen, gescoord 
door Mieneke Jongsma & Anne-
ke Wijmans met 64,24 en Adrie & 
Ko Bijlsma met 62,85%. Ook hier 
een groot verschil met de achter-
volgers, Tom de Jonge & Herman 
Vermunicht werden derde met 
55,21% en Gerda van Liemt & Els 
van Wijk vierde met 54,86%. An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers sloten hier de top af als vijf-
de met 51,04%. Volgende keer 
weer nieuwe kansen en wilt u die 
ook eens benutten, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. El-
ke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Voor inlichtingen het 
secretariaat: e- mail gerdascha-
vemaker@live.nl , telefoon 06-
83371540.

Een onwennig begin bij 
de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 15 februa-
ri werd weer gestart met de 4e 
competitieronde bij het ABC. 
Wat onwennig, omdat er van de 
21 paren acht paren in een an-
dere lijn gingen spelen en er nog 
een paar combiparen waren ge-
maakt, veel mensen met en te-
gen “vreemde” bridgers speel-
den. Vandaag ook helaas zonder 
barman Henk, maar gelukkig luk-
ten het de bridgers dit keer zelf 
om ko�e en thee te zetten. Er 
was een stilzit en dus konden die 
mensen een helpend handje bie-
den. 
In de A-lijn waren spel 1 en 2 las-
tige biedspellen. Een vergissing 
bij het bieden was gemakkelijk 
gemaakt als partners elkaar niet 
goed begrijpen tijdens zo’n bie-
ding. Het juiste contract vinden 
ook natuurlijk. Bij beide spellen 
had oost/west een lange klave-
ren kleur. Vijf klaveren zat er bij 
spel 1 net in, maar 3 sans atout 
ook. Wanneer je dan bij een 3 
sans spel +1 haalt, is de score wel 
hoger, maar een dekking moet 
aanwezig zijn, want er zit bij de 
tegenpartij vast ook een lange 
kleur. 

Vijf ruiten
Vijf ruiten ging vijf down, maar 
dat is vast een vergissing ge-
weest tussen beide partners. Bij 
spel 2 behaalde Els & Alice net 1 
sans atout ondanks de lange kla-
verenkaart. Voordat die klave-
ren gespeeld kon worden moest 
dit paar toch een aantal keer van 
slag. Maar ook 5 of 3 klaveren zat 
er niet in. Deze contracten gingen 
4 respectievelijk 2 down. Bij spel 
21 doubleerde noord/zuid het 3 
schoppencontract van oost/west. 
Ria & Joop gingen ook inderdaad 
3 down, maar er zat wel een mooi 
4 hartencontract in voor noord/

zuid. Tja wat is dan wijsheid men-
sen.

B lijn
In de B-lijn gingen er heel veel 
contracten down. Sommige zeg-
gen: “1 down is goed bridge”, 
doch dit gaat niet altijd op. Zeker 
niet voor Jany & Loes bij spel 20. 
Zij gingen bij een 3 sans contract 
1 down. Dat was een 0% score. 
Een 4 schoppencontract was veel 
beter geweest, wel uitbieden na-
tuurlijk Leny & Phini! Dit is slechts 
één voorbeeld, want ook de spel-
len 9, 10, 14 en 16 gingen 1 down 
bij diverse paren, waarbij een 0 
score voor de spelende partij en 
een 100% score bij de tegenpartij 
werd gehaald. Dat uitbieden (een 
manche) kan de score ook be-
hoorlijk beïnvloeden. Het is jam-
mer als je 3 schoppen behaalt +2 
bij spel 4, dat kost punten Miep & 
Madelon. Jullie speelden zelfs erg 
goed, want anderen behaalden 
maar net 4 schoppen. Ook Ciny 
& Herman durfden bij spel 11 de 
manche niet uit te bieden, doch 
zij behaalden 1 sans + 4!!! Lange 
ruitenkaart was aanwezig. 

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice 70,14%
2. Addy & Jeannet        61,11% 
3. Leny & Willy 51,39%
B-lijn
1. Ciny & Herman 65,28%
2. Greet & Wies 55,00%
3. Henny & Lucas 51,67% 

Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij 
onze secretaris telefoon 020 
8223598 
Wij spelen op de donderdagoch-
tend van 9.00 tot 12.00 uur in het 
Buurtnest.

Parencompetitie BVU
Regio - Maandagavond  19 febru-
ari werd met 28 paren de 5 “ron-
de van de 4” zitting van de paren 
competitie van Bridgevereniging 
Uithoorn (BVU) gespeeld  in de 
barzaal van sporthal De Scheg.  
In deze 5” ronde pakte in de A-lijn  
het paar Bep & John de Voijs de 
1” plaats met 61,81% de 2” plaats  
was voor Hans Wagenvoort & Ni-
co v/d Meer met 60,07% op de 3” 
plaats werd beslag gelegd door 
het paar Cees Harte & Jos v Leeu-
wen met 54,86%.

In de B-lijn was de 1” plaats voor 
het paar Ellen Hengelveld & Yvon-
ne Splinter met 59,58% op de 2“ 
plaats eindigden het paar Mar-
jan & Ben v/d Broek met 57% en  

op de 3” plaats Anja Baars & Mar-
ja Calis met 56,67%. Het is de BVU 
er veel aan gelegen om zoveel 
mogelijk instroom te krijgen van 
nieuwe bridgers. Zo geven we re-
gelmatig bridgelessen.
Bent u een beginnend bridge-
paar (of thuisbridgers) dat ook 
het verenigingsleven wil leren 
kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met Hans Wagen-
voort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Gerrie Ruimschoot pakt 
Libre titel 3-sterklasse
Regio - Afgelopen weekend was 
Café KAATJE in de Amstelhoek 
het strijdtoneel voor de 3-ster li-
bre klasse van Biljartfederatie De 
Ronde Venen. Door ziekte wa-
ren er helaas 2 uitvallers waar-
door er slechts 5 �nalisten pre-
sent waren. Zaterdag begon de �-
nale om 12.00 uur en nadat ieder-
een 2 wedstrijden had gespeeld 
ging Peter Stam met de bes-
te papieren naar huis. Peter won 
die middag van Ton Driehuis en 
speelde tegen Derk Bunders ge-
lijk. Jacques de Leeuw verloor zijn 
eerste partij met slechts 1 puntje 
verschil van Ton Driehuis. Gerrie 
Ruimschoot won van Derk en ver-
loor van Jacques de Leeuw. Zon-
dag werd wederom om 12.00 uur 
gestart en waren de kansen om 
tot winnaar getroond te worden 

voor iedereen open. Jacques won 
van Derk, Ton verloor van Gerrie, 
deze partij was in slechts 12 beur-
ten beslist. Derk won van Ton en 
Peter won van Jacques. De �na-
lepartij die tussen Peter en Ger-
rie ging eindigde in het voor-
deel van de laatst genoemde. Om 
17.00 uur maakte wedstrijdleid-
ster Aria ten Cate de rangschik-
king bekend en huldigde de nieu-
we kampioen Gerrie Ruimschoot 
met een prachtige trofee en een 
�eurige bos tulpen. Jacques de 
Leeuw had met 17 caramboles de 
hoogste serie van het tournooi.
Kampioen:
1.Gerrie Ruimschoot 6 punten
2. Peter Stam 5 punten
3. Jacques de Leeuw 4 punten
4. Derk Bunders 3 punten
5. Ton Driehuis 2 punten

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 13 fe-
bruari, de vaste speelmiddag 
van Hartenvrouw. Het is altijd su-
pergezellig in de mooie speel-
zaal van Colijn, maar als gevolg 
van natuurlijk verloop zouden 
we nieuwe speelsters graag ver-
welkomen. Vandaar deze ‘harten-
kreet’ richting bridgende dames 
uit de regio.
Probeer het een keertje met uw 
eigen partner of wij kunnen u aan 
iemand koppelen. Een mailtje 
naar hartenvrouw2015@gmail.
com of telefoontje naar secreta-
ris Sandra Raadschelders op 06 
40349326 volstaat.
De vijfde zitting van de competi-
tie leverde in de A-lijn een over-
winning op voor Guus Pielage & 
Renske Visser met 60,83%. Op 
twee Tini Geling & Paula Kniep 
met 60,42% en derde werden Kit-

ty van Beem & Janny Streng met 
58,75%.
In de B-lijn na hun dipje van vo-
rige week weer helemaal terug: 
Annet Roosendaal & Rini Tromp 
met 58,75%. Een tweede plaats 
voor Corrie Bleekemolen & Erny 
Brandsen met 58,33% en op drie 
eindigden Inger Jansen & Yvonne 
Koestal met 56,67%.
Met nog één ronde te gaan be-
staat de top-drie in de A-lijn nu 
uit Elly van Nieuwkoop & Jessie 
Piekaar, Geke Ludwig & Margo 
Zuidema en Guus & Renske.

Vanuit de B-lijn kunnen vier pa-
ren promoveren. Op dit moment 
zijn de hoogst genoteerden: Ank 
Reems & Sonja Reeders, Annet & 
Rini, Re�na van Meijgaarden & 
Cathy Troost en tot slot Atie de 
Jong & Hans Warmenhoven.

Lenteachtige 40e PK 
Sport Bosdijkloop
Regio - Afgelopen zondag orga-
niseerde Toer Trimclub De Me-
rel de veertigste PK Sport Bos-
dijkloop in Vinkeveen. Twee pro-
minente leden van TTC De Me-
rel, Ton Bocxe en Jacques Turken-
burg, gaven het startschot en alle 
deelnemers ontvingen een jubi-
leumherinnering. Brent Pieterse 
uit Nieuwkoop was de snelste op 
de halve marathon met 1:16:56. 
Bij de dames was de overwinning 
evenals vorig jaar voor Samantha 
de Knij� uit Almere met een tijd 
van 1:25:38. 

Deelname
De ZONdag deed zijn naam eer 
aan. De lopers en organisatoren 
konden genieten van schitterend 
weer. Volop zon, droog weer, ze-
ven graden, met een lichte zuid-
westenwind. Ideale omstandig-
heden om op alle afstanden vol-
op strijd te leveren en snelle tij-
den te lopen. Met maar liefst 75 
“thuislopers” uit Vinkeveen op 
een totaal van bijna 500 deelne-
mers.

Jeugdloop
Bij de jongens tot en met 12 jaar 
ging als eerste Peter Idema uit 
Mijdrecht onder het �nishdoek 
door in een tijd van 3:33 min. Bij 
de meisjes won evenals vorig jaar 
Esmee Meering uit Uithoorn in 
3:49 min. Alle kinderen kregen 
een medaille als herinnering.

5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij 
de heren was de uit Nederhorst 
den Berg afkomstige Hielke Hil-
berts met 17:13 min. Bij de da-
mes won Eline Tap uit Mijdrecht 
in 21:05 min. 

10 kilometer
De afstand van de 10 kilometer 
heeft altijd het grootste deelne-
mersveld. Meer dan 200 deelne-
mers stonden aan de start om 
deze afstand te volbrengen. De 
winnaar bij de heren was Sjoe-
rd Heemstede uit Uithoorn met 
een snelle tijd van 35:01 min. “Het 
eerste deel heb ik lekker gelopen, 
tempo was goed, geen last van 
de wind, na 6,5 kilometer was het 
parcours enigszins glad en onge-
lijk, hierdoor tijd verloren, maar 
uiteindelijk met een ruime voor-
sprong gewonnen”. Bij de dames 

won Kim Linstra uit Amersfoort 
met een tijd van 40:54 min. “Het 
was prettig loopweer, maar had 
gehoopt onder de 40 minuten te 
lopen, wat snelheid verloren in 
het laatste deel, voor mij een leu-
ke snelheidstraining, want ik ben 
in training voor de marathon van 
Boston”.

Halve marathon
Niet minder dan 21,1 kilome-
ter moest worden afgelegd voor 
het koningsnummer. Met een 
nieuw, veilig en aantrekkelijk par-
cours over de Veenkade, recrea-
tieterrein Bosdijk en het Bellop-
ad (oude spoordijk). De overwin-
ning ging bij de heren naar de 
uit Nieuwkoop afkomstige Brent 
Pieterse met een tijd van 1:16:56. 
Afgelopen jaren was hij derde 
en tweede, maar nu zijn eerste 
overwinning op de halve mara-
thon van de PK Sport Bosdijk-
loop. “Leuk parcours, goede wed-
strijd gelopen, vanaf kilometer 6 
alleen gelopen en met een rui-
me voorsprong van ongeveer 1 
minuut gewonnen, had gehoopt 
op de snelle tijd van vorig jaar, 
maar vandaag zat er niet meer 
in”. Brent kreeg een wisselbeker. 
Dennis de Knij� uit Almere werd 
tweede met 1:17:51 en Sander 
Looijmans uit Maarssen derde 
met 1:18:10. Bij de dames was de 
overwinning, evenals vorig jaar, 
voor Samantha de Knij� uit Alme-
re met een snelle tijd van 1:25:38, 
bijna 6 minuten sneller dan vo-
rig jaar. Ook Samantha kreeg een 
wisselbeker. Babette Warendorf 
uit Amsterdam werd tweede met 
1:33:14. De derde plaats was voor 
Cora van Rooijen uit Uithoorn 
met 1:34:11. 

Organisatie
Alle overige uitslagen staan ver-
meld op www.uitslagen.nl en 
www.ttcdemerel.nl. Dankzij de 
vele vrijwilligers en sponsoren 
is het gelukt om de organisatie 
zo gladjes mogelijk te laten ver-
lopen. De enthousiaste spea-
ker Peter van Adrichem zorgde 
voor een goede sfeer bij de �nish. 
Kortom deze jubileumeditie van 
de PK Sport Bosdijkloop was een 
geslaagd evenement. 
De 41e PK Sport Bosdijkloop 
wordt gehouden op zondag 17 
februari 2019.
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Qui Vive meisjes B5 kampioen De Kwakel - Na een sportief sei-
zoen in de zaal wisten de meis-
jes B5 van Qui Vive in een span-
nend laatste drieluik het kampi-
oenschap op hun naam te zetten. 
Zaterdag 17 februari was de eer-
ste wedstrijd tegen Strawber-
ries een gelijkwaardige pot. De 
meisjes uit Driehuis, die tweede 
stonden op de ranglijst, maakten 
het Qui Vive nog lastig. Qui Vive 
moest de winst aan Strawberries 
laten: 2-1. 
Zouden het de zenuwen zijn ge-
weest? In ieder geval stond de 
druk daardoor op de tweede 
wedstrijd die gewonnen moest 
worden om het kampioenschap 
te kunnen pakken. 
De technische staf wist de mei-
den messcherp te krijgen en vol 
energie werd begonnen aan de-
ze beslissende wedstrijd tegen 
AMVJ uit Amstelveen. Al heel snel 
bleek Qui Vive de betere in de-
ze wedstrijd. Bij het eindsignaal 
stond er een eindstand van 0-4 
op het scorebord en kon er ge-
feest worden!

Dammers laten 
koploper ontsnappen
De Kwakel - Rode lantaarndra-
ger Kunst en Genoegen heeft het 
koploper Purmerend knap lastig 
gemaakt. Na drie uur dammen 
stond het 3-3 en was alleen Wim 
Keessen nog in de race voor de 
Kwakelaars. Tegen de gerenom-
meerde Bakels leek Wim op re-
mise af te stevenen en zo een ge-
lijkspel voor K&G af te dwingen. 
Maar in de tijdnoodfase koos 
Wim een verkeerde voortzetting 
waardoor het punt door zijn vin-
gers  glipte. Daarvoor had Purme-
rend al een voorsprong genomen 
door een zege op René de Jong 
die dit toeschreef aan gebrek aan 
wedstrijdritme. Maar de dit sei-
zoen zeer op dreef zijnde Wim 
Konst zette de  teams weer op ge-

lijke hoogte door met een dam-
combinatie toe te slaan. De eni-
ge remise kwam deze avond op 
naam van kopman Adrie Voorn 
die daarvoor wel alle zeilen bij 
moest zetten. Over een week ko-
men de dammers uit Enkhuizen 
op bezoek, een belangrijke wed-
strijd om het hoofdklasse schap 
te behouden. Tussen deze wed-
strijden door nadert het onder-
ling kampioenschap van K&G het 
hoogte punt, de wedstrijd tus-
sen Wim Konst en Adrie Voorn zal 
uit moeten maken wie er kampi-
oen wordt. Tot eind maart dam-
men de leden nog elke maandag-
avond in ’t Fort De Kwakel, kom 
gerust eens langs voor een gezel-
lig potje dammen!

‘Haags kwartiertje’ 
wordt matig KDO fataal
De Kwakel - Na de ongelukkige 
1-2 nederlaag van vorige week 
tegen Pancratius, mocht KDO af-
gelopen zondag aantreden tegen 
Laakkwartier. In Den Haag wilde 
de ploeg van trainer Raymond 
de Jong, net als in het thuisduel, 
graag de volle buit pakken tegen 
de laagvlieger in 2C. Daarnaast 
zou er bij een overwinning de�-
nitief afscheid genomen worden 
van de onderste regionen in het 
klassement en kon het vizier op 
de subtop worden gericht. In de 
eerste helft kwamen deze goede 
bedoelingen van KDO nauwelijks 
tot uiting in Den Haag. Binnen 
een kwartier kreeg Laakkwartier 
namelijk twee goede kansen om 
de score te openen, maar ont-
snapten de Kwakelaars ternau-
wernood. In de 17e minuut zorg-
de jongeling Thomas Stevens, die 
voor het eerst in het basiselftal 
startte, voor het grootste gevaar 
aan Kwakelse zijde. Stevens, goed 
spelend als rechtsbuiten, passeer-
de zijn directe tegenstander en 
schoot de bal net voorlangs het 
Haagse doel. Laakkwartier loerde 
op de fouten van KDO en werden 
een paar keer op hun wenken be-
diend. Gelukkig wisten zij dit niet 
af te stra�en en werd de rust met 
0-0 stand bereikt.

Strafschop
Na de rust kwam KDO beduidend 
beter uit de kleedkamer en had 
het in de 50e minuut een straf-
schop kunnen krijgen. Vervol-
gens waren respectievelijk Joeri 
Stange, Sven Vlasman en Mathijs 
van Rijn dichtbij de openings-
tre�er, maar hield Laakkwartier 
stand. In de 64e minuut wist Ma-
thijs van Rijn uiteindelijk wel de 
0-1 te maken, op aangeven van 
Bart Hoving. Na deze Kwakelse 
voorsprong werd de wedstrijd 
grimmiger en trachtte de thuis-
ploeg d.m.v. harde overtredingen 
KDO van slag te brengen. Dit re-
sulteerde o.a. in vijf minuten tijd 
tot drie terechte gele kaarten 

voor Laakkwartier. 
Niks leek in overwinning van 
KDO in de weg te staan, totdat 
het laatste kwartier in Den Haag 
begon.  Met een counter van 
Laakkwartier werd in de 75e mi-
nuut niet goed omgegaan. Di-
verse spelers stapten in, waar-
door de thuisploeg uiteindelijk 
in een overtalsituatie de gelijk-
maker wist te maken, 1-1. Dit gaf 
Laakkwartier een enorme boost, 
maar in de 79e minuut kreeg Jes-
se Stange alsnog een goede mo-
gelijkheid om de 1-2 te maken, 
dit lukte echter niet. In de 83e mi-
nuut werden er diverse duels te 
slap ingegaan door KDO, waar-
na de Haagse spits het eindstati-
on was en de 2-1 binnenschoot. 
Na deze achterstand kregen de 
Kwakelaars nog enkele kansen op 
de gelijkmaker en werd het een 
100% strafschop ontnomen. Diep 
in de blessuretijd besliste Laak-
kwartier de wedstrijd de�nitief, 
nadat ze 3-1 aantekende, wat ook 
de eindstand was.
Door deze onnodige nederlaag 
is het gat met nummer 12 Laak-
kwartier nog maar vier punten 
geworden. Volgende week zal 
KDO duidelijk uit een ander va-
tje dienen te tappen om het num-
mer 2 VUC lastig te gaan maken. 
De wedstrijd begint om 14:00 aan 
de Kwakelse Vuurlijn en wij ho-
pen op uw komst deze middag.

Gelijkspel voor Boule 
Union Thamen 3
Uithoorn - Speelronde tien 
bracht twee van de drie teams 
van Boule Union Thamen in ac-
tie. Het tweede team had een 
vrije speelronde. Team 1 moest 
uit tegen De Goede Worp 1 in 
Den Haag. De start was redelijk. 
Na de eerste speelronde stond 
het 2-1 voor DGW. In de triplet-
tenronde was een heel slechte 
werpronde met zes tegenpun-
ten de genadeslag voor de equi-
pe Michiel Buchner/Niels v Die-
men/Henk v Rekum. Na een 10-
4 achterstand kwam de equipe 
nog terug tot 12-9, maar verloor 
de partij. Ook de andere triplet-
te verloor deze ronde. Het moest 
dus in de laatste ronde gebeuren. 
Driemaal winst om er een gelijk-
spel uit te halen. Dat lukte echter 
niet en met hier en daar het geluk 
een beetje aan de kant van de te-
genpartij werd het driemaal ver-
lies. De eindstand van 7-1 toon-
de DGW zich duidelijk de sterke-
re. Hun spelers hadden het thuis-
voordeel geheel uitgebuit.

Overdekt
Het derde team moest in onze 
overdekte winterthuishaven in 
Bodegraven tegen koploper De 

Spaanse Ruiter 3. De eerste speel-
ronde werd met 2-1 (Ria v Beek/
Jelle Pekelharing)in het voor-
deel van DSR 3 afgesloten. In de 
triplettenronde namen de twee 
equipes van BUT revanche met 
tweemaal winst.
Dit opende de mogelijkheid van 
een totaaloverwinning. De eerste 
doublettenpartij werd verloren. 
De tweede doublettenpartij werd 
enorm spannend, maar werd een 
12-13 verlies voor BUT (Paul Ham-
stra/Anno vd Wal).
Alles kwam nu op de laatste partij 
aan. Deze moest gewonnen wor-
den om er een gelijkspel uit te ha-
len. Ook dit werd een spannende 
partij met uiteindelijk een 13-11 
overwinning voor Jannie v Koot-
en/Marcel Paul en werd een punt 
afgesnoept van de koploper. Met 
dit gelijkspel zijn ze ook een punt 
ingelopen op de nummer 5.
De elfde speelronde is op 24 fe-
bruari.
Team 1 speelt dan thuis tegen 
de nummer laatst DSR 2. Team 
2 speelt uit in Haarlem tegen PU 
Kennemerland 4 en team 3 speelt 
ook in Bodegraven, maar dat is de 
uitwedstrijd tegen OSB 2 de nieu-
we koploper.

Tweede Jeu de Boules 
Toernooi 2018 
De Kwakel – Afgelopen week or-
ganiseerde de plaatselijke Jeu 
de Boules club “”Het Wilgenhof-
je” uit De Kwakel, het tweede Jeu 
de Boules Toernooi, dat gespon-
sord werd door supermarkt De 
Quakel. Supermarkt De Quakel 
schonk deze middag 10 waarde-
bonnen die bij zijn bedrijf inge-
wisseld kunnen worden. 14 leden 
kwamen om drie gezellige, onder 
redelijke omstandigheden (het is 
immers nog winter), hun partijen 
te spelen. Na twee ronden waren 
er nog een aantal die ongeslagen 
waren, de derde ronde moest de 
beslissing brengen. De 1e prijs 
bij de vrouwen werd gewonnen 

door Mien de Jong 3+25, de 1e 
prijs bij de mannen werd gewon-
nen door Berry Hogewerf 3+30.  
De 10 waardebonnen geschon-
ken door Supermarkt De Quakel 
werden gewonnen door Joke v 
de Wal, Thera Winter, Anno v de 
Wal, An Bartels, Wil Kennis, Annie 
de Jong, Koos van Leeuwen, An-
dre de jong, Jan Bartels, Arie van 
de Hoorn, de Poedelprijzen wa-
ren voor Rie Hogerwerf en Tiny 
Wijnkoop.
De Jeu de Boules club “’Het Wil-
genho�e” De Kwakel kan weer te-
rug kijken op een zeer geslaagd 
toernooi. Het Volgende Toernooi 
is 22 maart.

KDO G1 pakt koppositie en 
KDO JG1 zakt in ranglijst
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag mocht KDO G1 de thuiswed-
strijd tegen KGB uit Bovenkarspel 
afwerken op kunstgras en een 
heerlijk zonnetje. Lekker voet-
balweer waarbij het lentegevoel 
naar boven kwam.
Het blijkt dat in de poule van KDO 
G1 teams zitten die allemaal even 
sterk zijn. Net als vorige week te-
gen Only Friends (0-3 winst voor 
KDO) was de tegenstander iets 
minder fortuinlijk dan KDO G1. 
Een festival van de gemiste kan-
sen. Het had 5-0 kunnen staan 
maar ook 5-5 voor de rust maar 
uiteindelijk was er maar 1 doel-
punt van Luke te vieren en werd 
de 1e helft geëvalueerd in de 
kleedkamer met een 1-0 voor-
sprong. Na de pauze wilde de 
coach van KDO doordrukken en 
werd Je�rey op de linksbuiten 
positie geplaatst voor aanvullen-
de impulsen. Dat bleek goed uit 
te pakken want direct in het be-
gin van de 2e helft kwamen er 2 
aanvallen over links en gaf Jef-
frey twee niet te missen kansen 
aan Daan Mollers. Hij miste ook 
niet en de stand werd dus naar 
3-0 getild. Daarna knakte er iets 
bij KGB waardoor KDO uit kon lo-
pen naar 7-0 door doelpunten 
van Mark, Je�rey, Daan Hessels 
en Luke. Over de hele wedstrijd 
gezien was KGB echt niet de min-

dere maar kwam door de goede 
verdediging van KDO niet tot een 
score. Einduitslag KDO G1- KGB 
G1 7-0. Doordat andere teams 
steken lieten vallen staat KDO G1 
nu alleen aan kop.

Inspiratie
De doelpuntenmachine van KDO 
JG1 wil maar niet op gang ko-
men. Ze speelden op het veld 
naast KDO G1 maar dat gaf ook 
geen inspiratie. Binnen 10 mi-
nuten stond KDO tegen een 0-3 
achterstand aan te kijken. kHFC 
is qua team beter op elkaar inge-
speeld maar kwam voor de pau-
ze niet verder dan de genoemde 
3 doelpunten. Vreemd om te zien 
dat KDO JG1 in zowel de 1e als 2e 
helft meer balbezit heeft maar dit 
niet kon omzetten in een goed re-
sultaat. Er waren wel kleine kan-
sen waarbij Odette en Masin net 
niet tot een schot konden komen 
maar wel lieten zien dat kHFC op 
moest passen. Na de pauze kwam 
KDO terug in het spel door een 
doelpunt (1-3) van Thomas na 
een goed uitgevoerde aanval sa-
men met Dylan. Dylan zetten ook 
Feroz twee keer vrij voor de kee-
per maar hij miste de scherpte. 
KDO JG1 probeerde alles of niets 
te spelen. Het werd jammer ge-
noeg niets waardoor de einduit-
slag KDO JG1-kHFC JG1 1-5 werd.

Legmeervogels en 
klaverjassen
Uithoorn - Het is al weer bijna de 
laatste vrijdag van de maand fe-
bruari. Maar u heeft nog te goed 
de uitslag van de klaverjasavond 
gehouden op vrijdag 27 januari. 
Op de eerste plaats in de maand 
januari is geëindigd, met groot 
overwicht Marco Huel met 7218 
punten. Door dit resultaat is Mar-
co Huel gepromoveerd van de A 
lijn naar de Top lijn. Gefeliciteerd 
met deze promotie Marco Huel. 
Op de 2e plaats is in de maand 
januari geëindigd Wim Hooger-
vorst met 7120 punten en op een 
fraaie 3e plaats Bep Groeneveld 
met 7078 punten. De hoogste 
partij in januari is gespeeld door 
het koppel Mia Kenters en Bep 
Groeneveld met 2146 punten. 
Net niet de hoogste partij van de 
avond is gespeeld door Dora v.d. 

Steen en Hans Heere 906 punten. 
Ook in de prijzen is gevallen Hans 
Heere met toch nog 4477 pun-
ten. Iets te weinig voor de eer-
ste plaats. Maar met de laatste 
plaats is hij ook tevreden.  Dan 
is aanstaande vrijdag 27 febru-
ari alweer de laatste vrijdag van 
de maand februari. En dit bete-
kent dat er klaverjasavond is bij 
Legmeervogels. De aanvang de-
ze keer is 20.00 uur precies.
Tijdens deze klaverjasavond is er 
geen tombola. Prijsuitreiking ge-
lijk na de laatste en 4e ronde. Par-
keren mag dicht bij het clubhuis. 
Ook voor de automobilisten on-
der de deelnemers. Maar let op 
er is geen oplaadstation aanwe-
zig om de accu van uw auto, elek-
trische scooter/motor/�ets op te 
laden.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 15 fe-
bruari werd er in de Schutse weer 
op hoog niveau door 43 enthou-
siaste klaverjassers gestreden om 
de prijzen. Deze avond ging Jaap 
den Butter er met de eerste prijs 
van door. Hij wist zijn zenuwen 
deze keer het beste in bedwang 
te houden. Met een totaalscore 
van 7090 punten behaalde hij na-
melijk het hoogste aantal punten. 
Als tweede eindigde op zeer kor-
te afstand Joke Veenhof die met 
een verschil van slechts 3  punten 
7087 punten behaalde  terwijl 
Joke Rietbroek met 7000 punten 
beslag wist te leggen op de der-
de plaats.  De poedelprijs was de-
ze avond weggelegd voor Gonny 
de Kuiper. Zij wist niet meer dan 
5055 punten te behalen.  Volgen-
de keer beter zullen we maar zeg-
gen. In ieder geval mag je de vol-

gende kaartavond als troost de 
bij deze prijs behorende �es wijn  
in ontvangst nemen. De marsen-
prijzen, bestaande uit door DUO 
plant  verzorgde prachtige boe-
ketten bloemen, gingen deze 
avond naar Egbert Verkerk, Ria 
Verhoef, Joke Rietbroek en Ger-
rit Vink terwijl de cadeaubonnen, 
eveneens te besteden bij DUO 
plant, in deze categorie gewon-
nen  werden door Dora v.d. Steen, 
Anneke Lebesque, Louis Franken 
en Maus de Vries. De marsenprij-
zen bestaande uit een �es wijn 
waren deze keer  voor Joke Veen-
hof, Marian van Gestel en Mia 
Kenter. Alle winnaars van harte 
pro�ciat. De eerstvolgende kaart-
avond vindt weer plaats op don-
derdag 22 februari in de Schutse, 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.
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Mijdrecht - Na het voorstellen 
van de tegenstander, de scheids-
rechter, het team van de week de, 
D1, de balsponsor Gerbera kwe-
kerij Fa. S.C. Swarts en natuur-
lijk de door Van Walraven B.V. ge-
sponsorde formatie kon de wed-
strijd beginnen. Ondanks dat de 
vorige keer een ruime uitslag 
werd behaald tegen dezelfde te-
genstander was toch aan alles te 
merken dat er spanning stond 
op dit potje. De afgelopen week 
zijn meerdere keren �lmpjes van 
Excelsior – Feyenoord langs ge-
komen om er voor te zorgen dat 
een debacle thuis niet mocht 
gaan gebeuren. En de vraag was 
dan toch ook bij iedereen in de 
sporthal aanwezig; Hoe verlopen 
die eerste minuten? Neemt At-
lantis het initiatief? Kan SDO blij-
ven aanhaken? Nemen zij mis-
schien wel de voorsprong zo-
als wel meerdere ploegen dat 
op Mijdrechts grondgebied eerst 
gedaan hebben. Maar er kwam 
maar één scenario hiervan uit en 
dat was de volgende.

Vlaggenschip
Het vlaggenschip begon zonder 
al teveel overtuiging toch scherp 
aan de wedstrijd en nadat Jeroen 

omver werd gelopen mocht hij 
zelf de stip door het mandje gooi-
en om in ieder geval de hatelijke 
nul weg te werken. Daar achter-
aan kwam een doorloopbal zo-
als alleen onze Speedy Gonza-
lez Lynn hem kan nemen en af-
werken. In het andere vak was er 
ook gelijk een strafworp die San-
der beheerst afrondde met niet 
veel later een korte kans door de-
zelfde talentvolle speler terug-
gekeerd van AW-DTV. 4-0 dus na 
7 minuten betekende toch een 
beetje ontspanning bij het pu-
bliek en de spelers maar niks was 
minder waar. SDO kwam naar 4-2 
en dan begint het toch een beetje 
te kriebelen. Maar wat ik al eerder 
zei: Atlantis was scherp en het wel 
befaamde gas geven moment-
je maakte dat de voorsprong in-
eens 9-2 werd. Amy van ver, Lars 
van dichtbij, Lynn van ver, Jeroen 
van dichtbij en Sander met een 
mooie omdraaibal. Het liet maar 
weer is zien hoe veelzijdig deze 
ploeg is en dat iedereen kan sco-
ren op welke plek diegene ook 
maar staat.

Laten vieren
Na het gas geven moet je toch 
ook altijd weer even de teugels 
laten vieren helaas en daar maak-
te SDO dan weer dankbaar ge-
bruik van. Ondanks goals van 
de Lomannetjes en de door Na-
tasja aangegeven bal op Jeroen 
de tandem familie Korver in wer-
king kwam, was het toch weer 12-
7 en dan kan er toch nog alles ge-
beuren. Maar dan hebben heb-
ben we toch nog de dame die on-
danks de buikloop van afgelopen 
week het voor elkaar krijgt om 
weer een bal erin te schieten die 
zo vlak is dat je bij jezelf te raden 
gaat hoe je dat telkens weer voor 
elkaar krijgt, maar Joyce Roden-
burg kan dat als de beste. 
Het werkte bevrijdend want er 
kon wat meer geprobeerd wor-
den in de passing wat tot leuke 

Het is gelukt… 
Atlantis is 
kampioen!

De sporthal de Phoenix was afgeladen vol met mensen die de ver-
eniging Atlantis een warm hart toe dragen en ook graag een aan-
deel wilde hebben in het kampioenschap van Atlantis 1 door mid-
del van support te geven aan de spelers in het veld. Het klusje 
moest geklaard gaan worden tegen SDO uit Hillegom. Deze ploeg 
staat in de onderste regionen maar speelt nog steeds voor be-
houd in de 3e klasse waar Atlantis juist hoopte dat voor het eerst 
in 17 jaar tijd er in de zaal een promotie naar de 2e klasse afge-
dwongen kon worden.

ballen leiden en ook met doel-
punten verzilverd werden. Een 
kort een-tweetje tussen Lynn 
en Jeroen zorgde voor het 14de 
doelpunt waarna Berry de Jong 
ook zijn eerste van vandaag liet 
aantekenen met een kort weg-
trekkertje en ook Sander scoor-
de nog mee waardoor er gerust 
ging worden met een 16-7 voor-
sprong.

Selectie
Coach Arjan Baerveldt die dit jaar 
voor het eerst aan de slag is ge-
gaan met de selectie samen met 
Mark Goverse was scherp en di-
rect in zijn aanwijzingen dat er 
toch dingen nog niet helemaal 
gingen zoals ze moesten en dat 
wij ons zelf getriggerd moesten 
blijven houden om fysiek beter te 
zijn dan de tegenstander. 
De tweede helft begon dan ook 
aardig met gelijk een doelpunt 
van Lars. Vervolgens waren het 
met name de mannen, die goed 
gesteund werden door de da-
mes, die de productie verder 
op tilden. 2x Berry, 2x Jeroen en 
nog 3x Lars brachten de score al 
naar 24 doelpunten toe tegen 
13 van SDO. Toen kon het wisse-
len eigenlijk wel beginnen. Jan-
neke die normaliter in het eer-
ste speelt maar ongelukkig deze 
week geveld was door de griep 
kon toch al hoestend en proes-
tend de laatste 10 minuten af-
maken. Amy doorbrak eindelijk 
de mannen hegemonie en scoor-
de uit een goed verzorgde aanval 
een lekker schotje. Toen was het 
de beurt voor de volgende wis-
sel, want onze aanvoerder Maar-

se volgend seizoen na de winst 
op SDO met 27-15. 
De club zit in de lift met niet al-
leen het eerste die nu een stap 
omhoog gaat, maar ook het 
tweede kan nog steeds promotie 
gaan afdwingen om volgend jaar 
uit te komen in de reserve 3e klas-
se. De selectie staat als een huis 
aangevoerd door de coaches Ar-
jan en Mark en het is te hopen dat 
dat ook zo blijft.

Na vele festiviteiten, gejuich 
en gelach waren er nog mooie 
woorden van onze voorzitster Pe-
tra Taal en de hoofdsponsor Henk 
van Walraven. Hierna konden de 
nodige biertjes genuttigd gaan 
worden en vele spelers zullen 
niet blij geweest zijn met de vol-
gende zondagochtend. Maar ge-
lukkig maakt dat allemaal niet uit, 
want er is maar één feit: Ze zijn 
kampioen

ten die helaas met een vervelen-
de blessure de komende maan-
den zal moeten herstellen om 
volgend jaar te kunnen shinen in 
de 2e klasse kwam in het veld en 
ook Jelmer die niet �t was mocht 
toch nog even aantreden in een 
wedstrijd die gewoon lekker uit-
gespeeld kon worden. 

Blessure
Natuurlijk was dan toch de vraag: 
kunnen 2 geblesseerde heren 
een doelpunt maken tegenover 2 
�tte tegenstanders. Jelmer komt 
vrij, schiet! En helaas gaat die 
bal er net niet in. Volgende aan-
val Maarten komt vrij, schiet! En 
ja hoor hij maakte het slotdoel-
punt van de wedstrijd, de 27ste. 
Het publiek ging op de banken 
staan want het was binnen! Korf-
balvereniging Atlantis mag na 17 
lange jaren eindelijk weer eens in 
de zaal aantreden in de 2de klas-
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