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Donderdag 5 maart: Vaststelling woningbouwbeleid tot 2040

Er is een overweldigende vraag 
naar allerlei soorten woningen

Het woningbehoefteonderzoek 
is uitgevoerd door de Stec Groep 
uit Amsterdam, een adviesbureau 
dat zich richt op wonen, econo-
mie en gebiedsontwikkeling. Op 
de eigen website meldt het ad-
viesbureau: “92% van onze advie-
zen wordt uitgevoerd, geven on-
ze klanten aan. Het gemiddelde 
rapportcijfer dat we krijgen is 8,3.”

Wat voor wie en waar?
Er is een overweldigende vraag 

naar diverse soorten woningen 
door diverse doelgroepen: van 
vrije markt tot sociale huur en 
voor jongeren en senioren, star-
ters en doorstromers, alleen-
staanden en gezinnen. Naast de 
grote behoefte aan meer wo-
ningen is er groot verschil tus-
sen vraag en aanbod, een moei-
zame doorstroming en een be-
hoefte om meer verschillen-
de typen woningen te bouwen. 
Ook de betaalbaarheid van wo-

ningen, de stijgende bouwkos-
ten en de energietransitie spe-
len een rol. Kortom, hoeveel 
van wat moet waar gebouwd 
gaan worden? Bovendien moet 
helder zijn welke initiatieven er 
vanuit markt- en zorgpartijen 
zijn. Met een afwegingskader 
kunnen dan de juiste keuzes 
voor plannen worden gemaakt. 

Bouwopgave
Uit de onderzoeken wordt dui-
delijk dat tot het jaar 2040 al-
leen al in de gemeente De Ron-
de Venen het aantal huishou-
dens zal toenemen met 2800. 
Deze groei komt vooral door de 
toename van het aantal senio-
ren. 

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - Afgelopen week besprak de raadscommissie 
Ruimtelijke Zaken de Ruimtelijke Verkenning Wonen. Uit dat on-
derzoek komen twee belangrijke documenten voor: een inven-
tarisatie van de woningbehoefte en een gemeentelijke visie op 
de bouw van woningen tot het jaar 2040. Tijdens de raadsverga-
dering van 5 maart zal wethouder Rein Kroon namens het colle-
ge van b. en w. de Ruimtelijke Verkenning aan de gemeenteraad 
voorleggen ter goedkeuring. 
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Drie 
hennepplantage 

gesloten
De Ronde Venen – In op-
dracht van de burgemees-
ter van gemeente De Ron-
de Venen, Maarten Divendal, 
heeft de politie in samen-
werking met Gemeente De 
Ronde Venen drie panden 
gesloten vanwege het aan-
tre� en van hennepkwekerij-
en. De kwekerijen werden al 
eerder aangetro� en en zijn 
sinds dinsdag jl. worden na 
een bestuurlijk besluit van 
de burgemeester nu geslo-
ten. De drie bedrijfspanden 
waaronder eentje op de Wil-
genlaan in Vinkeveen moe-
ten voor zes maanden de 
deuren gesloten houden. 
Het gaat om de periode van 
10 februari tot 10 augustus 
2020. Het pand en erf mo-
gen dan niet betreden wor-
den.

Van de weg 
Amstelhoek - Zondagmid-
dag  jl werd een aanhanger 
achter een auto vandaan ge-
blazen op de N201 tussen 
Mijdrecht en Amstelhoek. 
De aanhanger vloog door 
de lucht en kwam op zijn zij-
kant terecht. Wonder boven 
wonder werden green ande-
re weggebruikers en/of hun 
voertuigen geraakt.

Motorrijder 
gewond 

Regio – Donderdagochtend 
is een motorrijdster gewond 
geraakt bij een ongeval op 
de N201 tussen Mijdrecht en 
Uithoorn. De motorrijdster 
reed op de tweede baan om 
rechtdoor richting Uithoorn 
te gaan. Een bestelbusje 
reed op de eerste baan, wis-
selde naar de tweede, maar 
zag niet dat daar reeds een 
motor reed. De twee botste 
op elkaar. Volgens getuigen 
vloog de berijdsater van de 
motor meters door de lucht 
en belandde op het wegdek. 
Ambulancepersoneel heeft 
de vrouw ter plekke behan-
deld aan haar verwondin-
gen. 

Nieuwe Meerbode
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VOOR MIJDRECHT

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Wethouder Rein Kroon fi etste vorige week met wethouder uit Utrecht door gemeente om o.a. eventuele inbreilo-
caties te bekijken

De Ronde Venen - Een grote ver-
rassing voor acht deelnemers van 
de Postcode Loterij in Baambrug-
ge. Op hun postcode 1396 KT 
(Wethouder van Oostveenstraat) 
is de PostcodeStraatprijs geval-
len in de trekking van de Postco-
de Loterij. Postcode Loterij-ambas-
sadeur Gaston Starreveld verraste 
de gelukkige winnaars deze week 
met het goede nieuws. Vanaf 1 fe-
bruari wordt. De volgende bedra-
gen zijn gewonnen: drie winnaars 
met 50.000 euro en 5 winnaars van 

25.000 euro. Onder de winnaars 
van deze Straatprijs is tevens een 
auto verloot. Rosemary wint de 
PostcodeStraatprijs en kan haar 
droom uit laten komen: “Ik wil heel 
graag met mijn dochters naar Bo-
ra Bora, dat is een droomvakantie!” 
Koos en Toos reageren blij: “We zei-
den ‘dit wordt ons jaar’. En kijk nu 
eens! Dit is wel heel snel.” Helma 
is totaal verrast: “Ik ben helemaal 
� abbergasted. We willen een au-
to kopen, want we hebben nu een 
barreltje van veertien jaar oud.”

 100 dagen PostcodeStraatprijs 
Vanaf 1 februari tot en met 10 mei 
2020 is het 100 dagen feest. In de-
ze periode maakt de Postcode Lo-
terij namelijk iedere dag een win-
nende postcode van de Postco-
deStraatprijs bekend. Opgeteld 
zijn dat 100 Straatprijzen in 100 
dagen tijd. De meeste winnaars 
ontvangen 25.000 euro per lot, 
omdat zij met de StraatprijsVer-
dubbelaar meespelen. Anders is 
het winnende bedrag 12.500 eu-
ro per lot. 

Rondeveners winnen 275.000 euro 
bij Postcode Loterij

De Ronde Venen - De vier 
brandweerposten van gemeen-
te De Ronde Venen voldoen niet 
meer aan de eisen van deze tijd. 
Voor het in standhouden van de 
(brand)veiligheid van de inwo-
ners is goede en e�  ciënte huis-
vesting noodzakelijk. Het colle-
ge van burgemeester en wet-
houders heeft daarom ingestemd 
met renovatie van de kazernes in 
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis en 
met nader onderzoek naar een 
nieuwe locatie voor de post van 
Abcoude.
De brandweerposten in gemeen-
te De Ronde Venen variëren in 
leeftijd van 30 tot 70 jaar. Uit on-
derzoek in opdracht van de Vei-
ligheidsregio Utrecht (VRU) is ge-
bleken dat zij op het gebied van 
onder meer Arbo niet meer vol-
doen aan de wettelijke eisen voor 
een veilige en gezonde werkom-

geving voor de brandweervrijwil-
ligers. Bovendien wil de gemeen-
te haar panden verduurzamen. In 
Abcoude is het gebouw boven-
dien dusdanig verouderd dat de 
nieuwe brandweerauto’s niet in 
het huidige pand passen.
Het college van gemeente De 
Ronde Venen heeft ingestemd 
met de revitalisatie van de vier 
brandweerposten. Het gaat daar-
bij om verbouwing van de brand-
weerposten Mijdrecht, Vinkeveen 
en Wilnis. Voor de brandweerpost 
Abcoude volgt een haalbaar-
heidsonderzoek naar een nieuwe 
locatie Het huidige gebouw van 
Abcoude is vanwege de leeftijd, 
ligging en staat van het pand on-
geschikt om grootschalig te ver-
bouwen. De gemeenteraad be-
spreekt de vernieuwing van de 
brandweerposten in de vergade-
ring van 26 maart.

Brandweerkazerne Mijdrecht

Vernieuwing brandweer-
posten in De Ronde Venen

Wilnis - De natuur is in de war hoor 
je steeds de deskundige vertellen. 
De natuur veranderd. Temperatu-
ren daar te laag, daar te hoog. Te 
veel regen, te weinig regen. Ook 
in Nederland ontkomen we er niet 
aan. Een echte winter krijgen we al 
jaren niet meer en een echte win-
ter (hoewel nog niet afgelopen) zit 

er ook dit jaar niet in. Het lijkt eer-
der voorjaar de laatste weken. De 
tulpen komen al uit, de krokussen 
bloeien, bloesem loopt al uit, strui-
ken krijgen al nieuwe blaadjes. 
Het is erg zacht voor de tijd van 
het jaar en ja in het voorjaar zie je 
lammetjes. In Wilnis zijn de eerste 
twee al gesignaleerd.

En dit al begin februari



Regio - Terwijl panelen buiten op 
het schuine dak van de Schutse 
op de stormachtige zondagmid-
dag lustig klapperden, zorgden 
twee jonge muzikanten binnen 
onverstoorbaar voor briljant mu-
zikaal vuurwerk.
Op het podium van de Stich-
ting Culturele Activiteiten (SCAU) 
speelde de eenentwintigjari-
ge cellist Alexander Warenberg 
op zijn prachtig klinkende ne-
gentiende eeuwse cello van het 
Nationaal Muziekinstrumenten 
Fonds.
Aan de vleugel van de SCAU zat 
het zeventienjarige pianota-
lent Nikola Meeuwsen. Alexan-
der won als student aan het Am-
sterdams Conservatorium ver-
schillende prijzen. Nikola kreeg 
na het winnen van verschillen-
de concoursen in 2019 de Con-
certgebouw Young Talent Award. 
Bij vooraanstaande docenten in 
Duitsland en Italië vervolgen bei-
de talenten hun studie.
Dat de muziekwereld een veelbe-
lovend duo mag verwelkomen, 
werd zondagmiddag meteen al 
duidelijk aan het SCAU-publiek in 
de volle kerkzaal van de Schutse.
In het jaar waarin alom wordt her-
dacht dat Ludwig van Beethoven 
250 jaar geleden werd geboren, 
mocht natuurlijk een compositie 
van deze grote meester niet ont-

breken. Om op temperatuur te 
komen had het jeugdige duo de 
Twaalf variaties in F op een thema 
uit Mozarts opera Die Zauber�öte 
gekozen. Prachtig werden de va-
riaties vertolkt. Daarbij bleek on-
middellijk hoeveel plezier de bei-
de musici beleefden aan hun 
naadloos afgestemde samenspel.

Donkere, warme cellotoon
In de daarop volgende Sonate in 
e kleine terts opus 38 van Johan-
nes Brahms ontbrandde de eerste 
serie muzikaal vuurwerk.
Tussen lyrisch gezang met een 
prachtige donkere cellotoon en 
stormachtige passages in de veel-
eisende pianopartij werd schijn-
baar moeiteloos geschakeld. De 
Sonate klonk als een volbloedi-
ge symfonie in kamermuziekfor-
maat.
Na de pauze werd stevig in de cel-
losnaren gegrepen om de opwin-
dende ritmische e�ecten in de 
Sonate voor cello en piano in d 
kleine terts van Claude Debussy 
krachtig tot klinken te brengen. 
Tot slot speelden Alexander en 
Nikola de Sonate in C grote terts 
van Serge Proko�ev. “Die doet 
denken aan een wilde rit door 
de toendra”, zei de voorzitter van 
SCAU-Sectie Muziek Ruurd van 
der Weg in zijn openingspraatje. 
Uit de energieke en superieure 

vertolking van dit ook voor de pi-
anist razend moeilijke stuk bleek 
wel dat daarmee niets teveel was 
gezegd.
De muziekliefhebbers in de zaal, 
onder wie burgemeester Pieter 
Heiliegers en zijn partner José, 
beloonden de prestaties van de 
twee bevlogen jonge muzikan-
ten met een hartelijk applaus.
Op zondag 15 maart is de SCAU 
weer present in de Schutse, met 
“De Sneeuwstorm”: een literair-
muzikaal progamma gewijd aan 
de Russische dichter Poesjkin. 
Hans Boland verzorgt de voor-
dracht, met als muzikaal begelei-
der op accordeon Oleg Lysenko. 
Voor kaarten en informatie: www.
scau.nl.

DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 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.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
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.

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

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
Nel van der Pol
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

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
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt vol-
ledig gedrukt op FSC-
Mix papier van verant-
woorde herkomst.
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Alkwin Awards voor beste 
ofielwe kst kken

Regio - Op dinsdag 11 februa-
ri zijn op het Alkwin Kollege de 
winnaars bekend gemaakt van de 
makers van de beste pro�elwerk-
stukken van HAVO en VWO. 

De winnaars bij het HAVO zijn: 
Olaf Huijts, Jikke van der Meer en 
Stan Zurcher met hun onderzoek 
op het terrein van microbiologie. 

Winstijn Smit en Fyor Klein Gun-
newiek wonnen bij het VWO met 
hun zelfrijdende auto.
Na de presentatie kon in de gym-
zaal de auto bewonderd worden.
Alle examenleerlingen presen-
teerden hun PWS aan familie en 
vrienden in verschillende lokalen.
Er is hard gewerkt door iedereen 
en dit was een mooie afsluiting!

De winnaars van de HAVO

De winnaars van het VWO

alenti n eel e l it in 
winkel ent m mstel lein

Regio - Vrijdag 14 februari was 
het goed toeven in winkelcen-

trum Amstelplein in Uithoorn. Val 
en Tijn bezochten het centrum 

voor Janny Zuidervaart, drie pak-
ketje met lekkernijen van Alexan-
derhoeve-Stijn Melenhorst ter 
waarde van 10 euro zijn voor W.H. 
Hop, Yu-Lee Hoogenboom en In-
grid van Vliet, drie cadeaubon-
nen van slager Gert Stronkhorst 
ter waarde van 10,00 gingen naar 
Steensma, Ria Schaefers en Wen-
dy Zandvliet- Van Dijk, Vijf ca-
deaubonnen ter waarde van 7,50 
aangeboden door Otto Bloem-
kunst zijn gewonnen door Anouk 
Heertje, Arnold Krechtin, Marian-
ne Kreutzkamp, Gerda Grijpink 
en Ilonka Koek, drie cadeaubon-
nen voor Hand(ig)werk ter waar-
de van 10,00 gingen naar Marjo 
Houtkamp, Mojca Denekamp en 
Bes Baartman, en tot slot een set-
je van 2 roze koeken van bakker 
van Maanen zijn voor Rob Raad-
schelders en Klaas Borst. Kortom 
bezoekers van winkelcentrum 
Amstelplein werden blij verrast 
op deze Valentijnsdag en wer-
den warm onthaald op deze gu-
re dag.

en verraste de bezoekers met ge-
dichten en rijmen, en met harten 
en rode rozen gaven zij de bezoe-
kers tips over romantiek en pas-
sie. Tevens maakte de bezoekers 
kans op mooie prijzen.

Hieronder de lijst 
van winnaars:
Een diner voor twee personen 
bij Het Spoorhuis ging naar Gil-
la Bos-Dokter, een lunch voor 
twee personen bij Plein 57 inclu-
sief een drankje werd gewonnen 
door Wilma Zaal, drie cadeaubon 
van Albert Heijn twv 10,00 ging 
gingen naar J Konst, Rackeena 
en W Kleijn, twee setjes gehoor-
bescherming van Oorwerk zijn 
voor Diny Bos, vier cadeaubon-
nen ter waarde van 15,00 gingen 
naar J Willemse, G Peereboom, Y 
Brikhof en Chiara Jansen, een ca-
deaubon ter waarde van 100,00 is 

il ante on e m si i in 
sto ma ti  on e t

Teens e  t eate s ool e ete en 
voor sprookjesconcert
Regio - Op zondag 15 maar vindt 
er een bijzondere voorstelling 
plaats in Uithoorn: het KnA Or-
kest organiseert i.s.m. de Jeugd 
TheaterSchool Uithoorn een 
sprookjesconcert. Assepoester in 
Wonderland. En daarvoor moet 
natuurlijk worden gerepeteerd.
De teens (leerlingen van de Jeugd 
TheaterSchool tussen de 10 en 14 
jaar) doen dit niet tijdens de regu-
liere lessen maar zij komen speci-
aal naar een aantal extra repe-
tities op de zaterdag of zondag. 
Het is best zwaar; soms wordt er 
4 uur achter elkaar gerepeteerd 
maar alle kinderen hebben er 
enorm veel zin en plezier in!
De repetities staan o.l.v. Sabrine 
Hallewas. Zij is ook docente bij de 
Jeugd TheaterSchool Uithoorn en 
schrijfster van het script. Samen 
met Gerhart Drijvers, de dirigent 
van het KnA Orkest, hebben zij 
een prachtige voorstelling in el-
kaar gezet.

Mooie middag
Alles is aanwezig op deze mooie 
middag. Decorstukken, kos-
tuums, licht en geluid. Alles wordt 
in het werk gesteld om de kinde-
ren en het orkest zo goed mo-

gelijk uit te laten komen. Zo, dat 
de aanwezige bezoekers hele-
maal op kunnen gaan in het ver-
haal en een �jne middag beleven. 
De acteurs en actrices in de dop 
kunnen niet wachten; ze staan 
te trappelen om hun mooie kos-
tuums aan te trekken en op te tre-
den!
De kaartverkoop is inmiddels ge-
start, kaarten kunnen worden be-
steld in de voorverkoop via kna.
publicrelations@gmail.com. Wilt 
u uw (klein) kinderen kennis laten 

maken met klassieke muziek op 
een manier die aansluit bij hun 
belevingswereld? En wilt u een 
�jne middag voor uw gezin? Kom 
dan zeker naar deze voorstelling. 
Er zijn er twee: 13.00 uur en 15.00 
uur. De voorstelling duurt alles bij 
elkaar ongeveer een uur. Natuur-
lijk worden de eerste rijen gere-
serveerd voor de kinderen.
Meer informatie kunt u vinden op 
www.kna-uithoorn.nl. De voor-
stelling vindt plaats in Dans en 
Partycentrum Colijn te Uithoorn.
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Donderdag 5 maart: Vaststelling woningbouwbeleid tot 2040

Er is een overweldigende vraag 
naar allerlei soorten woningen
Vervolg van de voorpagina.

Dit betekent dat een belang-
rijk deel van de 2800 te bouwen 
woningen bedoeld is voor deze 
doelgroep. Het bouwen van nieu-
we woningen voor eigen inwo-
ners is van belang om de door-
stroming binnen de gemeente op 
gang te krijgen. Om er daadwer-
kelijk voor te zorgen dat de eigen 
inwoners in aanmerking komen 
voor deze nieuwbouw moeten 
er duidelijke afspraken te worden 
gemaakt met de ontwikkelaars. 
Boven op die bouwopgave van 
2800 woningen wil de gemeente 
op de langere termijn nog 2000 
woningen extra bouwen.

Geen seniorenresort
Tot 2040 moeten er in regionaal 
verband 104.000 woningen wor-
den gebouwd. Die opgave staat 
op gespannen voet met de be-
schikbare plancapaciteit in de re-
gio. In het huidige - maar al lang 
achterhaalde - scenario tot het 
jaar 2030 gaat het nog om een 
veel lager aantal, namelijk 67.000 
nieuwe woningen. De woningbe-
hoefte is enorm gegroeid. Daar-
om is de gemeente De Ronde Ve-
nen samen met de andere ge-
meenten in de woningmarktre-
gio op zoek naar extra bouwloca-
ties om in de regionale woning-
behoefte te voorzien. Een heel 

belangrijke afweging bij het in-
zetten op de bouw van 2000 ex-
tra woningen is dat de dorpen 
in De Ronde Venen geen resorts 
worden waar alleen senioren wo-
nen. 

Op slot doen is naïef
Juist om de kernen vitaal te hou-
den, voorzieningen op peil te 
houden en voldoende aantrek-
kelijkheid te kunnen bieden is 
het van groot belang om óók die 
2000 woningen extra te bouwen. 
Zo kunnen vooral jonge gezinnen 
worden aangetrokken, waarmee 
de draagkracht van de gemeen-
te wordt behouden. Door wo-
ningbouw voor jonge gezinnen 
en starters wordt de toekomsti-
ge leeftijdsindeling van de bevol-
kingspiramide op termijn even-
wichtiger. Door de woningbouw-
plannen op de langere termijn nu 
al uitdrukkelijk aan te geven, kan 
de gemeente vroegtijdig invloed 
uitoefenen op de regionale op-
gave van onze woningmarktre-
gio. Het is naïef om te denken dat 
er een optie is om de gemeente 
De Ronde Venen “op slot te doen”. 
Het streven om op de lange ter-
mijn 2000 extra woningen te 
bouwen biedt namelijk nu al mo-
gelijkheden om buiten bestaand 
stedelijk gebied te kijken. Daar-
over is al intensief contact met de 
provincie.

Sociale huur en 
betaalbare koop
In het gemeentelijk woning-
bouwbeleid worden duidelijke 
en harde randvoorwaarden ge-
steld waar het gaat om het aan-
deel sociale huurwoningen bin-
nen nieuwe woningbouwprojec-
ten. Het aandeel sociale huurwo-
ningen moet minimaal 30% moet 
bedragen. Voor nieuwbouwpro-
jecten vanaf 50 woningen wordt 
ook opgenomen dat aanvullend 
tenminste 15% in de middeldu-
re huursector of betaalbare koop 
(tot € 200.000) moet worden ge-
realiseerd. Daardoor groeit het 
aanbod van de middenhuur en 
goedkope koop. Zo krijgen de-
ze categorieën woningen een be-
langrijke positie binnen het wo-
ningbouwprogramma. Nu is dat 
segment heel klein, terwijl de 
vraag naar deze categorieën wo-
ningen de komende jaren juist zal 
toenemen. Dit bleek al uit de Wo-
ningmarktanalyse die door Com-
panen in januari 2019 voor De 
Ronde Venen is uitgevoerd. 

Ruimte en capaciteit
Bij toekomstige woningbouwlo-
caties wordt eerst gekeken naar 
mogelijkheden om binnen be-
staand stedelijk gebied te bou-
wen. Tot 2030 lijken daarvoor vol-
doende planlocaties beschikbaar. 
Voor de periode daarna is er on-

voldoende capaciteit om de huis-
houdensgroei binnen bestaand 
stedelijk gebied op te vangen. 
Voor de periode na 2030 is er een 
tekort van 1000-1300 woningen 
verdeeld over de dorpen. Daar-
om moet er gezocht worden naar 
ruimte buiten bestaand stede-
lijk gebied. Het provinciebestuur 
biedt hiervoor nu nog veel te wei-
nig ruimte. Na vaststelling van de 
raadsvoorstellen wil wethouder 
Rein Kroon - samen met de regio 
en het provinciebestuur - op kor-
te termijn al mogelijkheden on-
derzoeken voor het bouwen in 
zogeheten kernrandzones, die 
nu nog buiten de rode, bebouw-
de contouren liggen. In die zoek-
tocht past ook onderzoek naar 
eventuele verplaatsing van over-
last gevende bedrijfslocaties. 

Cursusproject DRVenen
Regio - In de maand maart en be-
gin April heeft Cursusproject de 
Ronde Venen nog plaats op de 
volgende lezingen en workshops;
25. Astrologie, wat kun je ermee? 
Een kijkje in de keuken van de as-
troloog. Wat heb je aan astrolo-
gie? Wat doet een astroloog? Wat 
kan een astroloog je vertellen en 
wat heb je eraan? Waar komt het 
vandaan? Waarom is een horos-
cooprubriek of astro-TV niet het-
zelfde? In een lezing van circa an-
derhalf uur word je meegenomen 
voor een kijkje in de keuken van 
een astroloog. Ontdek wat een 
horoscoop over jou vertelt. De le-
zing is ook zonder kennis van as-
trologie te volgen. 1 maandag-
avond op 16 maart van 19.30 – 
22.00, O.l.v Carla van Asperen. Lo-
catie, De Boei, Kerklaan 32, Vinke-
veen. Cursuskosten €7,00. 

30. Mixed Media
Ofwel, gemengde technieken. 
Wat is dat nou eigenlijk? En hoe 

pas je dat toe? In 3 lessen ga je 
dat uitvinden door allerlei (kun-
stenaars-) materialen door el-
kaar heen te gebruiken. Want bij 
aquarelverf mag je best ook een 
�neliner gebruiken en je oliepas-
tel en een krijtje. En over goua-
cheverf heen kun je dat ook best 
doen. En iets in je werk plakken is 
ook leuk, of tekenen met een mar-
ker kan ook heel mooi uitpakken. 
Kortom, lekker spelen door allerlei 
verschillende materialen te men-
gen. 3x dinsdagochtend op 24 – 
31 maart, 7 april van 10.00 – 12.00, 
O.l.v. Resi van Zijl. Locatie, Energie-
weg 12, Mijdrecht. Cursuskosten € 
51,00 (incl. materiaalkosten). 

34. Fotografie
In 8 avonden leer je hoe je toe-
stel werkt. Wat doen al die knop-
pen, functies en programma’s? 
Wat kan je zelf instellen en waar-
om? Hoe maak je betere en mooi-
ere foto’s door inhoud, compositie 
en presentatie? Hoe kan je je foto’s 

Met St. Tjitze Hesselius 
naar het Mauritshuis
De Ronde Venen - Op woens-
dag 26 februari a.s. organiseert 
de St. Tjitze Hesselius een bezoek 
aan het Museum Mauritshuis in 
Den Haag. Het Mauritshuis is het 
thuis van de beste Nederlandse 
schilderkunst uit de tijd van Rem-
brandt en Vermeer. Meesterwer-
ken als Vermeers Meisje met de 
parel, De Anatomische les van 
dr. Nicolaes Tulp van Rembrandt, 
Het puttertje van Fabritius en De 
stier van Potter zijn permanent te 
zien in de intieme museumzalen 
van dit zeventiende-eeuwse mo-
nument. Kortom veel moois om 
te bekijken. Ze vertrekken om 
9.30 uur vanaf het parkeerter-
rein bij Argon aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht. Er is een rondleiding 
langs alle hoogtepunten van het 
museum en ook tijd om zelf nog 
even rustig rond te kijken. Uiter-
aard kan er na het bezoek aan het 
museum nog een kijkje genomen 
worden op het naast gelegen Bin-
nenhof. Voor ko�e en een een-
voudige lunch wordt gezorgd. 

Aanmelden
De activiteiten van de stichting 
Tjitze Hesselius zijn voor alleen-
gaande senioren uit De Ronde 
Venen en gratis toegankelijk, aan-
melden is wel verplicht. Dat kan 

via info@tjitzehesselius.nl of als 
u geen internet heeft via de Ser-
vicepunten. Uiteraard kunt u ook 
weer thuis worden opgehaald om 
naar de vertrekplaats komen. Ver-
geet dan niet om ook uw adres 
en telefoonnummer door te ge-
ven. Ook nu weer geldt vol = vol. 

De Stichting 
De Stichting Tjitze Hesselius in 
het leven geroepen, om leuke ac-
tiviteiten te organiseren voor al-
leengaande senioren. Op 30 no-
vember 2014 is Tjitze Jelle Hesse-
lius overleden. Tjitze is zijn gehele 
leven vrijgezel gebleven maar hij 
had een groep trouwe vrienden 
en een nog veel grotere groep 
kennissen. Jarenlang werden er 
wekelijks kaartavonden bij hem 
thuis georganiseerd. Naarmate 
hij ouder werd besefte hij dat al-
leen zijn echter ook mindere kan-
ten had. Hij zag dat ook bij ande-
re alleenstaanden en vooral ook 
bij ouderen. Dat heeft hem doen 
besluiten om zijn nalatenschap in 
te zetten voor het bestrijden van 
eenzaamheid bij ouderen in De 
Ronde Venen. Voor meer infor-
matie over de activiteiten van de 
stichting kunt u een kijkje nemen 
op de website www.tjitzehesseli-
us.nl

verbeteren of bewerken door ge-
bruik van basale computerbewer-
king? Er zijn ook foto-opdrachten 
met opbouwende kritiek over je 
resultaten. Bij de cursus is een fo-
to-excursie naar Kasteel de Haar 
om onder begeleiding in de prak-
tijk te fotograferen. Doelgroep: Ie-
dereen die meer uit de camera wil 
halen en fotocomposities wil gaan 
toepassen. Voorkennis: bekend 
met het overzetten van foto’s van 
de camera naar de PC. 8x woens-
dagavond van 20.00 – 22.00 en 1 
zaterdagmiddag van 10.00 – 12.30 
op 1-8-15-22 april, 6-13-27 mei, 10 
juni / 9 mei. O.l.v. Jan van Veen, lo-
catie, De Boei, Kerklaan 32, Vinke-
veen / Excursie; Kasteel de Haar, 
Haarzuilens. Cursuskosten € 72,50 
(incl. materiaalkosten). Entree de 
Haar of MJK. Meenemen Camera 
en eventueel de handleiding.

35. Rondleiding 
Westergasfabriek
In Amsterdam-West ligt het Cul-
tuurpark Westergasfabriek, waar 
van 1885 tot 1959 uit cokes stads-
gas werd geproduceerd. In 1992 

kwam het terrein in handen van 
stadsdeel Westerpark (sinds mei 
2010 stadsdeel West). Besloten 
werd de gebouwen een culture-
le bestemming te geven. De indu-
striële monumenten, zoals het Re-
gulateurshuis (het onderkomen 
van De Bakkerswinkel) en het Ke-
telhuis (nu bioscoop), zijn gereno-
veerd. De grote gashouder wordt 
gebruikt voor tijdelijke evenemen-
ten. Het park, van de hand van Ka-
thryn Gustafson, is in het najaar 
van 2003 geopend en sindsdien 
genieten de Amsterdammers van 
het groen, de ko�e en de cultu-
rele evenementen in het park. 1 
donderdagmiddag op 2 april van 
13.30 – 15.00. O.l.v. de gebouwen-
gids Wendeline Dijkman. Verza-
melen; bij Conscious Hotel Wes-
terpark, Haarlemmerweg 10, Am-
sterdam. Cursuskosten; € 14,50. 
Hoe nu in te schrijven, dit vind je 
op onze website; cursusproject-
derondevenen.nl. Hier vind je ook 
ons gehele cursusaanbod van dit 
voorjaar terug en je ziet ook wel-
ke cursussen er verder nog plaats 
hebben.

De Ronde Venen – Iedere Ron-
devener is het waarschijnlijk wel 
opgevallen, dat er, zeker de laat-
ste weken, her en der in gemeen-
te De Ronde Venen wel heel erg 
veel mooie bomen worden ge-
kapt. Waar je ook loopt, �etst of 
rijd overal kale plekken en boom-
stronken. Koos Brouwer van het 
CDA heeft hierover deze week 
vragen gesteld aan het college 
van burgemeester en wethou-
ders. Het CDA wil van het colle-
ge weten hoeveel bomen de ge-
meente vanaf begin 2019 heeft 
gekapt en hoe het staat met de 
herplantplicht. Coos Brouwer: 
“Als CDA hebben we daar vra-
gen over gesteld. De gemeen-
te heeft ruim 26.000 in de open-
bare ruimte bomen in eigendom 
en beheer. Een boom is meer dan 
een zaagobject en we zijn niet te-
gen het kappen van bomen die 
een gevaar vormen. Er zullen vast 
goede redenen voor de kapver-
gunningen zijn. We vragen op-
nieuw aandacht voor het belang 
van bomen. Bomen hebben niet 
alleen een belangrijke rol als het 
gaat om de belevingswaarde van 
de omgeving. Het belang van bo-
men zit ook in de verademing van 
de luchtkwaliteit.”
 
Spaarzaam
“Iedereen kan constateren dat 
er veelvuldig melding wordt ge-
maakt van het verlenen van kap-
vergunningen voor bomen in de 
gemeente De Ronde Venen. Maar 

hoe staat het de herplantplicht 
om de boomstructuur in stand 
te houden ? Daarover wordt veel 
spaarzamer bericht door de com-
municatieafdeling van de ge-
meente. Er is een Groenbeleids-
plan en sinds eind 2018 hebben 
we ook de beleidsnotitie “Om-
gang met bomen”.
 
Papier 
“Is de huidige stand van zaken 
in overstemming met de woor-
den op papier? We willen van het 
college weten hoeveel bomen er 
per kern gekapt zijn en hoe het in 
de afzonderlijke kernen staat met 
de herplantplicht. Als er sprake 
zou zijn van een achterstand in 
de herplantplicht, ontvangen wij 
ook graag een overzicht met een 
realistisch tijdpad om die achter-
stand in te lopen. “Elke boom is 
belangrijk voor het ecosysteem 
en iedereen heeft er recht op om 
te wonen in een wijk met mooi 
groen.”

CDA benieuwd hoeveel 
bomen er nu al gekapt zijn

Mijdrecht - Op zaterdag 7 maart 
organiseert Atelier de Kromme 
Mijdrecht een workshop ‘Boetse-
ren met powertex’ in haar atelier 
aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. 
In deze workshop leer je een 
‘koolmees’ boetseren. De work-
shop vindt van 9.15 tot 12.30 uur 
plaats. De lessen worden gege-
ven door Angelique Streefkerk 
van Lique’s Creations & More. 
Deelname is mogelijk voor € 
12,50, plus materiaalkosten. Die 
bedragen 30 euro. De deelname-
kosten dienen vooraf te worden 
overgemaakt op rekening NL98 
INGB 0000 7685 33, ten name van 
Atelier de Kromme Mijdrecht, on-
der vermelding van naam deel-
nemer en vermelding ‘Power-
tex cursus Koolmees’. Angelique 
zorgt voor de benodigde frames 
en hulpmaterialen. Het materiaal 
kan bij aanvang van de workshop 
contant met haar worden afge-
rekend. Op maandag 16 maart 
geeft Angelique een workshop 
in het maken van een ‘Afrikaan-
se man of vrouw’, waarbij ook 
met sto�en wordt gewerkt. Die 

les duurt van 9.15 uur tot 12.30 
uur. Deelname kost eveneens 
12,50 euro, bij inschrijving over 
te maken onder vermelding van 
naam deelnemer en ‘Powertex 
cursus Afrikaanse man of vrouw’, 
en de materiaalkosten bedragen 
49,50 euro. Alle materialen wor-
den door Angelique verzorgd en 
dienen bij aanvang van de work-
shop contant aan haar te worden 
betaald. Voor beide workshops 
geldt dat ko�e en thee gratis 
worden verstrekt.

Powertex
Naast schilderen is het beelden 
van klei maken de grote pas-
sie van Angelique Streefkerk. Zij 
maakt haar beelden van Power-
tex klei, een zelf-hardende klei, 
die zij zelf maakt. Wanneer de klei 
is uitgehard, is het werkstuk zelfs 
geschikt om buiten neer te zet-
ten. Om mee te doen heb je geen 
ervaring nodig, deze workshops 
zijn geschikt voor beginners en 
gevorderden. Het beeldje van de 
koolmees is op een stenen sokkel 
gemonteerd. Voor de Afrikaan-

Workshops boetseren 
met powertex

se �guren geldt hetzelfde. Laag 
voor laag bouw jij je creatie op en 
na a�oop heb je een mooi, eigen 
gemaakt kunstwerkje. Je wordt 
geadviseerd een schort en kle-
ding aan te trekken, waar klei en 
verf op mogen komen. Neem een 
doosje mee waarin het beeld-
je na a�oop meegenomen kan 
worden. Ben je geïnteresseerd 
in deelname aan een van deze 
workshops, of beide, meldt je dan 
aan via een email aan leden@ate-
lierdekrommemijdrecht.nl of via 
het contactformulier op www.
atelierdekrommemijdrecht.nl.

Wilnis – Vorige week maandag-
avond werd er op de Pastoor Kan-
nelaan in Wilnis een algemene 
politiecontrole plaats. Met een la-
sergun werd bij een 23 jarige be-
stuurder een snelheidsovertre-
ding geconstateerd, waarna hij 
aan de kant werd gezet. Bij een 
nader onderzoek bleek de man 
onder invloed van verdovende 
middelen te zijn en werd hij aan-
gehouden. Maar daar bleef het 

niet bij. In de auto van de verdach-
te werden tevens een geldbe-
drag, hennep en een aantal (ver-
moedelijke) hasjblokken aange-
tro�en. Op grond van de Opium-
wet besloot de politie ook maar 
even de woning van de verdach-
te te onderzoeken. Een drugs- en 
geldhond werd ingezet tijdens 
de doorzoeking. In zijn woning 
werden tienduizenden euro’s aan 
contact geld aangetro�en en gro-

a i en a  inke 
gevolgen

te hoeveelheden aan diverse ver-
dovende middelen.

Tweede woning
Aanwijzingen die tijdens de door-
zoeking in de woning van de ver-
dachte werden gevonden, leid-
den vervolgens naar een tweede 

woning op hetzelfde perceel. Ook 
hier werden grote hoeveelheden 
verdovende middelen en contant 
geld aangetro�en. In totaal werd 
er voor ongeveer 20.000 euro aan 
contanten in beslag genomen. 
De waarde van de verdovende 
middelen wordt nog onderzocht.







De Ronde Venen - Recent is door 
de gemeente een vergunning 
verleend voor de kap van twaalf 
bomen voor de aanleg van een 
parkeerplaats bij de Jeu de Bou-
lesvereniging in Abcoude. De re-
den hiervoor is dat deze plek-
ken nodig zijn voor de toekomst-
plannen op het Fort bij Abcoude. 
Voordat deze echter door kunnen 
gaan, moet er eerst een nieuw 
bestemmingsplan voor het Fort 
komen. Fractievoorzitter Pieter 
Kroon: “Er worden nu bomen ge-
kapt en een nieuw parkeerter-
rein aangelegd, voordat beslo-
ten is wat er op het Fort mag ko-
men. Dat is wat PvdA/GroenLinks 

betreft de omgekeerde volgor-
de. Eerst moet duidelijk zijn wat 
er op het Fort gaat gebeuren, 
dan kan de aanleg van een par-
keerterrein pas aan de orde zijn. 
Laat staan dat we daar nu al bo-
men voor gaan kappen. Daarover 
hebben we dan ook schriftelijke 
vragen gesteld.” 

Ontwikkelingen Fort Abcoude
Bijna drie jaar geleden zijn er bij-
eenkomsten geweest met in-
woners over de toekomst van 
het Fort Abcoude. Hier is des-
tijds een zogenaamd ontwikkel-
kader uit voortgekomen, waar-
in staat welke ontwikkelopties er 

voor het fort mogelijk zijn. Ver-
volgens heeft Natuurmonumen-
ten, die sinds 2006 eigenaar van 
het Fort is, ondernemers gevon-
den die hierin willen investeren, 
onder de naam Kool Geit Wolf 
(KGW). Zij hebben plannen voor 
een hotel, een restaurant en mo-
gelijk een bierbrouwerij. Sinds-
dien bleef het lang stil, totdat er 
enige ophef ontstond doordat 
Natuurmonumenten de Stichting 
Fort Abcoude de wacht aanzegde 
voor wat betreft hun activiteiten 
op het Fort. Zo moest het muse-
um verdwijnen omdat deze ruim-
te nodig is voor de plannen van 
Kool Geit Wolf en hun rondleidin-
gen moesten voortaan onder de 
vlag en voorwaarden van Natuur-
monumenten. 

Aanleg parkeerplaats 
en bomenkap
Voordat nieuwe ontwikkelin-
gen echter mogelijk zijn, moet er 
eerst een nieuw bestemmings-
plan komen, zo bleek uit de be-
antwoording van eerdere vragen 
van D66. Het is dan ook vreemd 
dat er nu al een nieuwe parkeer-
plaats wordt aangelegd, terwijl 
nog niet bestemd is wat er op het 
fort aan activiteiten mag. Deze 
nieuwe parkeerplaats is voorzien 
vlak voor de Jeu de Boulesvereni-
ging op grond van de gemeen-
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Gezellige middag voor 
ouderen
De Ronde Venen - Op donder-
dagmiddag 19 maart 2020 or-
ganiseert ‘DOEN! Hart voor ou-
deren’, van 13:30 tot 16:15 uur, 
een gezellige middag in Bow-
lingcentrum Mijdrecht. Er is kof-
�e met gebak, muziek, bingo met 
mooie prijzen en lekkere hapjes 
en drankjes. De eigen bijdrage 
voor deze middag is € 10,00. Ie-
dereen is welkom! Vooral óók als 
u geen deelnemer van de activi-
teiten van ‘DOEN! Hart voor ou-
deren’ bent. Heeft u er al zin in? 
Schrijf dan snel in, vóór zaterdag 
7 maart, want vol is vol! U kunt 
zich inschrijven bij het Klant Con-

tact Centrum van Tympaan-De 
Baat op telefoonnummer 0297-
760 260, iedere werkdag te be-
reiken van 10:00 tot 12:00 uur. U 
kunt zich ook inschrijven door 
een e-mail te sturen aan doen@
stdb.nl. U ontvangt dan een in-
schrij�ormulier per e-mail. De-
ze kunt u ingevuld terugmailen 
of inleveren bij een Servicepunt 
bij u in de buurt. U bent pas in-
geschreven als ook uw eigen bij-
drage van € 10,00 is ontvangen 
op rekening nummer: NL79RA-
BO0347283853 ten name van 
‘DOEN! Hart voor ouderen’. Der-
gelijke middagen zijn in het verle-

Nog plaats bij de Paraplu
Wilnis – Voor de volgende activi-
teiten is nog de mogelijkheid om 
je in teschrijven:

Powertex beeldje ‘IJsvogeltje’
Op deze middag gaan ze een vo-
geltje maken op een stenen sok-
kel. Laag voor laag bouwen je je 
creatie op en kleuren de ijsvogel 
in de originele kleuren of in het 
brons. Aan het einde van de mid-
dag heb je een mooi eigen kunst-
werkje wat je binnen en buiten 
(na 6 weken) kunt neerzetten. De 
klei is zelf hardend en gemaakt 
van powertex. Datum: maandag 
9 maart 2020 van 13:00-16:00 uur

Portrettekenen en Schilderen
Tijdens de cursus geeft de do-
cent je vaardigheden aan voor 
de opbouw van het tekenen van 
een portret om dit vervolgens 
te schilderen in acrylverf op een 
doek of paneel van jouw keuze 
in overleg met de docent. Data: 
dinsdag 10-03-20 t/m 21-04-20 
van 13:30 - 16:00 uur.

Creativiteit en Kleding
Wat is er leuker dan je eigen kle-
dingstijl te ontwikkelen en kle-
ding te dragen die door jezelf be-
dacht is. In deze serie van drie les-
sen gaan je op zoek naar je ei-
gen stijl van kleden. De kleding-
stukken worden in de les ont-
worpen, ze worden er niet ge-
naaid. Aan de hand van een colla-
ge gaan we oefenen met het ma-
ken van de ontwerpen op papier. 
Data:donderdag 12-3-20 t/m 26-
3-20 van 19:30 - 21:30 uur.

Duits
Heb je moeite met deze taal? Dan 
is deze basiscursus Duits hele-
maal voor jou. In deze cursus leer 
je veel basisvaardigheden die 
meteen praktisch inzetbaar zijn. 
Data: donderdag 12-03-20 t/m 
07-05-20 van 19:00-20:30 uur

Aanmelden voor een activiteit 
kan op de website via www.stich-
tingparaplu.nl. U kunt ook op 
donderdagmiddag het program-
maboekje ophalen bij de loca-
tie aan de Pieter Joostenlaan 28 
te Wilnis of dagelijks bij het ge-
meentehuis in Mijdrecht. An-
ders kunt u het inschrij�ormulier 
downloaden en ingevuld a�eve-
ren bij de Paraplu. Via onze email 
info@stichtingparaplu.nl   kunt u 
terecht voor vragen of reacties. Of 
kijk op www.facebook.com/para-
plustichting.

Ga mee op avontuur met de 
Polderwachter in de Voorjaarsvakantie!

De Ronde Venen - NME centrum 
de Woudreus organiseert leuke 
activiteiten (buiten én binnen) 
in de voorjaarsvakantievakantie 
op maandag 24 en dinsdag 25 fe-
bruari. Op woensdag 26 februari 
zijn ze gesloten. Op maandag 24 
februari kunnen kinderen van 4 
jaar tot en met 12 jaar een dolk, 
kompas, heupgordel, katapult 
en een bandana komen maken. 
Ook kunnen ze leren water zuive-
ren en een vuurtje maken. Samen 
met hun (groot)ouders kunnen 
ze een heuse overlevingstocht 
in het Speelwoud ondernemen, 
hutten bouwen, een modder-
taart bakken en sporen zoeken. 
Kosten: € 5,00 per kind. Tijdstip:  

14.00-16.00 uur. Leeftijd: 4+, jon-
gere broertjes of zusjes zijn ook 
welkom. Vanaf 8 jaar mogen kin-
deren ook zonder (groot)ouders 
komen. Aanmelden is niet nodig 

Buitenavontuur met de 
Polderwachter: ‘Verhaal bij het 
gemaal’ bij recreatiegebied De 
Geer
Trek je laarzen aan en ga met de 
�ets of te voet op dinsdag 25 feb 
tussen 12.30 en 15.00 uur op ont-
dekkingstocht in het veenweide-
gebied. De polderwachter ver-
telt bij het gemaal het verhaal 
over de trillende bodem. Vraag 
een verrekijker mee voor onder-
weg, dat kan bij Grote Sniep of bij 

het gemaal alwaar een uitleen en 
inlever punt is. Loop vervolgens 
langs het betoverende paad-
je de polder in. Beklim de toren 
van de Grote Sniep en verwon-
der je over het uitzicht over het 
veenlandschap. De Grote Sniep is 
speciaal open van 12.30 tot 16.00 
uur voor een pannenkoek, lich-
te lunch en/of chocomel met ge-
bakje (op eigen rekening). Bij ex-
treem slecht week gaat de ex-
cursie niet door en zullen we dit 
op de facebook pagina van De 
Woudreus laten weten @NMEDe-
Woudreus. Verdwaald of in twijfel 
onderweg? Bel de Polderwachter 
06-15373226. Heb je een 50 din-
gen boekje? Neem het mee want 

je gaat zeker weten “veen on-
der je voeten voelen” en nog veel 
meer avonturen beleven die in 
het boekjes staan. Verzamelplek: 
parkeerplaats De Geer. Gratis ac-
tiviteit, aanmelden niet nodig. 
Leeftijd: 4+ onder begeleiding 
van (groo)ouders/ verzorgers, 
jongere broertjes of zusjes zijn 
uiteraard ook welkom. NME-cen-
trum De Woudreus is elke woens-
dagmiddag van 13.30-16.30 uur 
geopend (gratis toegang). Adres: 
Pieter Joostenlaan 28a (achter de 
Willisstee), 3648 XR Wilnis. Web-
site: www.dewoudreus.nl. E-mail: 
nmederondevenen@odru.nl.  
Twitter & Facebook: @NMEDe-
Woudreus

Gouden spelt voor Adrie Quiros
Wilis/De Hoef - Tijdens de vrijwil-
ligersvergadering van de Zonne-
bloemafdeling Wilnis/De Hoef,op 
donderdag 13 februari, ontving 
vrijwilligster Adrie Quiros uit han-
den van Regiovoorzitter Lyda 
Westbrink de gouden speld, om-
dat zij al 25 jaar een zeer actieve 

vrijwilligster is bij onze afdeling. 
Adrie bezoekt met grote regel-
maat en veel plezier haar gasten, 
doet spelletjes met ze en bege-
leidt ook vaak gasten met uitjes.
Een zeer verdiende onderschei-
ding, die vergezeld ging van een 
toepasselijke bos Zonnebloemen.

PvdA/GroenLinks stelt vragen 
over ontwikkelingen Fort Abcoude

te. Voor dit parkeerterrein met 38 
plaatsen moeten 12 bomen wij-
ken. Nu er al een vergunning is 
verleend om deze bomen te kap-
pen en er geen voorwaarden zijn 
opgenomen om deze te herplaat-
sen, of te herplanten, zullen deze 
12 bomen niet op de nieuwe par-
keerplaats terugkomen. PvdA/
GroenLinks vindt dat bomen zo-
veel mogelijk behouden moeten 
blijven, en anders tenminste her-
plant moeten worden.

Schriftelijke vragen
In schriftelijke vragen aan het col-
lege van Burgemeester en Wet-
houders vraagt PvdA/Groen-
Links of het college bereid is om 
de aanleg van de parkeerplaats 
uit te stellen tot dat er een nieuw 
bestemmingsplan is vastgesteld. 
Ook heeft de fractie gevraagd om 
bij aanleg van het parkeerterrein 
deze zo groen mogelijk, met be-
houd van deze 12 bomen, in te 
richten. Als dit echt niet mogelijk 
is, dan moet verplaatsen of her-
planten elders in het dorp mo-
gelijk zijn. Als laatste wil de frac-
tie weten hoe het college voorne-
mens is om omwonenden in het 
verdere proces te betrekken. Zo-
dat er geen sprake kan zijn van 
verrassingen en er alleen nog be-
zwaar en beroepsmogelijkheden 
voor hen open staan.

den al vaker georganiseerd, toen 
nog onder de vlag van Het Ro-
de Kruis. De middagen waren al-
tijd een succes en misschien bent 
u al eens geweest. Mede door de 
sponsoring van De diaconie van 
de RK Kerk Heilige Johannes De 
Doper uit Mijdrecht, is het geluk-
kig ook nu weer mogelijk om een 
geheel verzorgde middag te or-

ganiseren. Mocht vervoer voor u 
een drempel zijn om te komen, 
dan is een beperkt aantal vrijwil-
lige chau�eurs beschikbaar om 
u te halen en te brengen. Wilt u 
meer weten over de activiteiten 
van DOEN? Kijk dan op www.tym-
paandebaat.nl/pagina/senioren, 
mail naar doen@stdb.nl of bel 
0297-230 280.

Leerlingen de Schakel 
maken Kriebelpootjes kunst
Vinkeveen - Op donderdag 13 fe-
bruari kregen groep 3, 4 en 5 van 
de Schakel een speciale teken-
les van een echte kunstenaar. Als 
afsluiting van het project “Krie-
belpootjes”, een project vanuit 
KunstCentraal, tekenden de leer-
lingen onder leiding van Mark 
van Praagh een eigen insecten-
boekje.
Tijdens het project hebben de 
kinderen in de klas verschillende 
opdrachtjes gedaan over insec-
ten. Insecten zitten overal. Maar 
kijken we wel goed naar hoe ze 
er eigenlijk uitzien? Wie heeft er 
harige pootjes en wie kan er vlie-

gen? Zijn ze glad of hebben ze 
haartjes? En welke kleur hebben 
insecten eigenlijk? Door de insec-
ten goed te bestuderen, leerden 
de kinderen op andere manier te 
kijken. 
Kunstenaar Mark gaf de kinde-
ren tijdens de tekenles ideeën en 
technieken om zelf insecten te te-
kenen en leerde hen werken met 
een �neliner en aquarelpotloden. 
Daarna mochten ze aan de slag 
met hun eigen kunstwerkjes. De 
resultaten waren prachtig. Aan 
het einde van de dag gingen de 
kinderen trots met hun insecten-
boekje naar huis!
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Teens jeugd theaterschool repeteren 
voor sprookjesconcert
Regio - Op zondag 15 maar vindt 
er een bijzondere voorstelling 
plaats in Uithoorn: het KnA Or-
kest organiseert i.s.m. de Jeugd 

TheaterSchool Uithoorn een 
sprookjesconcert. Assepoester in 
Wonderland. En daarvoor moet 
natuurlijk worden gerepeteerd.

De teens (leerlingen van de Jeugd 
TheaterSchool tussen de 10 en 14 
jaar) doen dit niet tijdens de regu-
liere lessen maar zij komen speci-
aal naar een aantal extra repeti-
ties op de zaterdag of zondag. Het 
is best zwaar; soms wordt er 4 uur 
achter elkaar gerepeteerd maar 
alle kinderen hebben er enorm 
veel zin en plezier in! De repetities 
staan o.l.v. Sabrine Hallewas. Zij is 
ook docente bij de Jeugd Theater-
School Uithoorn en schrijfster van 
het script. Samen met Gerhart 
Drijvers, de dirigent van het KnA 
Orkest, hebben zij een prachtige 
voorstelling in elkaar gezet.

Mooie middag
Alles is aanwezig op deze mooie 
middag. Decorstukken, kos-
tuums, licht en geluid. Alles wordt 
in het werk gesteld om de kin-

deren en het orkest zo goed mo-
gelijk uit te laten komen. Zo, dat 
de aanwezige bezoekers hele-
maal op kunnen gaan in het ver-
haal en een �jne middag beleven. 
De acteurs en actrices in de dop 
kunnen niet wachten; ze staan 
te trappelen om hun mooie kos-
tuums aan te trekken en op te 
treden! De kaartverkoop is in-
middels gestart, kaarten kun-
nen worden besteld in de voor-
verkoop via kna.publicrelations@ 
gmail.com. Wilt u uw (klein) kin-
deren kennis laten maken met 
klassieke muziek op een manier 
die aansluit bij hun belevings-
wereld? En wilt u een �jne mid-
dag voor uw gezin? Kom dan ze-
ker naar deze voorstelling. Er zijn 
er twee: 13.00 uur en 15.00 uur. 
De voorstelling duurt alles bij el-
kaar ongeveer een uur. Natuurlijk 
worden de eerste rijen gereser-
veerd voor de kinderen. Meer in-
formatie kunt u vinden op www.
kna-uithoorn.nl. De voorstelling 
vindt plaats in Dans en Partycen-
trum Colijn te Uithoorn

Twee jubilarissen 
gehuldigd
Regio - Donderdag 13 februari 
zijn 2 Jubilarissen gehuldigd bij 
de Vogelvereniging de Groen-
ling, De Hr. Wim van Scheppin-

gen 50 jaar lid, en de Hr. Jan 
Könst 40 jaar lid. Ze werden ge-
huldigd door de voorzitter Bert 
van de Jagt.

De huishoudbeurs komt 
er weer aan
Regio - Van 22 februari tot en 
met 1 maart vindt het gezel-
ligste evenement van Neder-
land weer plaats in RAI Amster-
dam. Naast proeven, proberen, 
lachen, passen en shoppen is 
er dit jaar ook veel te vieren op 
de Huishoudbeurs. Voor haar 
75e editie pakt de beurs fees-
telijk uit met bijzondere extra’s, 
zoals de presentatie van een ei-
gen geur, veel cadeautjes en een 
unieke kans om op de set van 
Goede Tijden, Slechte Tijden te 
staan. Tijdens de huishoudbeurs 
treden diverse artiesten op en 
wordt er elke dag een feestje 
gevierd in The Hangout. Zing & 
dans hier mee met onder ande-
re Samantha Steenwijk, Wolter 
Kroes, Lange Frans, John West, 
Thomas Berge, Re-Play of Lois 
Lane! Dit jaar hebben ze wel een 
hele bijzonder primeur. Maison 
Berger Paris heeft speciaal voor 
onze 75e verjaardag een huis-
parfum toegekend als ode aan 
alle vrouwen. Bouquet Liber-
ty geeft je huis een verleidelijke 
geur van rozen, wisteria, eiken-
mos en peer. We zijn erg vereerd 
met dit mooie cadeau en nodi-

gen alle gasten uit om deze bij-
zondere geur te komen ervaren.

Feest met GTST en V&D 
De Huishoudbeurs viert feest 
met heel veel leuke gasten. Zo 
pakt Goede Tijden Slechten Tij-
den groots uit. Bezoekers kun-
nen acteurs ontmoeten, met hen 
op de foto en zelf op de set van 
Boks staan. Ook heel bijzonder is 
de comeback van V&D. Bij de hhb 
gaat deze iconische winkel nog 
een keer open voor alle fans. Bij 
Books & Co�ee vind je de meest 
recente boeken, zijn er meet & 
greets met bekende schrijvers en 
kun je met lekkere ko�e aan de 
grote leestafel zitten. 

Happy & Healthy
In de Workshop Villa kun je dage-
lijks interessante, verrassende en 
prikkelende ‘women talks’ bijwo-
nen. Waar geen onderwerp wordt 
geschuwd, zoals Afvallen en hor-
monen, Grip op de overgang en 
een Vrouw met ballen. Op beide 
zondagen kun je plantenadvies 
krijgen van Mama Botanica en er 
zijn diverse workshop te volgen.
Met een scala aan activiteiten en 

Verzamelaars-
markt

Wilnis - Zaterdag 22 februari is 
weer de verzamelaarsmarkt van 
9.30 tot 13.00 in De Willisstee, Pie-
ter Joostenlaan 24 in Wilnis. Er zijn 
onze stuiverboeken met postze-
gels, poststukken, munten en er 
zijn handelaren waar u uw albums 
e.d. kan kopen. De toegang is gra-
tis. Voor inlichtingen tel. 0297-
289322 en onze site  www.verza-
melaarsrondevenen.nl

”CV de Vinkeveense Steupels” 
vieren Carnaval in Maria-oord
Vinkeveen - Vrijdag 21 febru-
ari organiseren cv de Steupels 
onder leiding van onze prin-
ses Dolly de 1e weer een leu-
ke en gezellige carnavals mid-
dag in het Maria-oord te Vin-
keveen. Mede door vele spon-
sering kunnen de Steupels elk 
jaar zo’n 2-3 middagen organi-
seren en deze editie is dan ook 
“Carnaval 2020”. Samen met on-

ze leden, bewoners en bezoe-
kers gaan we er weer een leuk 
feestje van maken en zullen 
er ook weer doldwaze en leu-
ke acts te zien en horen zijn al-
len uitgevoerd door onze ei-
gen steupel artiesten, waaron-
der onze eigen single “wij zijn 
de Vinkeveense steupels”, René 
Karts, John & Rini, Jannes, Jet-
tie Paletti, Nick & Danny, BZN, 

workshops kun je je creativiteit de 
vrije loop laten. Maak een houten 
woonplankje met een afbeelding 
of leuke tekst. Of haal een Urban 
Jungle in huis met een eco-lifetu-
be! Met een mooie mix van tropi-
sche plantjes, varens en mossen 
bouw je je eigen biotoop.
Een Aziatisch tintje op de Huis-
houdbeurs. In hal 5 kunnen bezoe-
kers hier dagelijks genieten van 
lekker eten en (dans)optredens. Of 
struin rond op de Oosterse markt. 
Ook Tim Douwsma zal elke dag 
een gezellige optreden verzorgen.

The Model Convention: 
ontdekt worden als model?
Ben je tussen de 13 en 30 jaar en 
wil jij model worden? Kom langs 
bij The Model Convention en volg 
een gratis catwalkworkshop van 
niemand minder dan Mariana Ver-
kerk, onder andere bekend van 
Holland’s Next Top Model.

Kras gratis cadeautjes! 
Download de vernieuwde Huis-
houdbeurs app en maak in aan-
loop naar de beurs kans op leu-
ke producten! Haal je gekraste ca-
deautjes op vertoon van de app tij-
dens je bezoek aan de Huishoud-
beurs op. 

Unieke Huishoudbeurs 
shoppers
Ook dit jaar zit de shopper weer 

vol met leuke producten van 
prachtige A-merken en kortings-
bonnen, in twee to�e designs. 
Ben jij meer van de panterprint, of 
ligt de wereld aan voeten? Kan je 
niet kiezen? Koop ze gewoon al-
lebei. Bestel ’m in de voorverkoop 
voor slechts € 4,00 en haal ‘m op de 
beursvloer op.

Praktische informatie 
Datum: 22 februari t/m 1 maart 
2020. Locatie: RAI Amsterdam. 
Openingstijden: dagelijks van 
11.00 tot 18.00 uur, donderdag 27 
en vrijdag 28 februari van 11.00 tot 
22.00 uur. The Hangout – de plek 
waar onder andere het hoofdpo-
dium zich bevind is dagelijks open 
vanaf 10.00 uur. Het Pasar Colours 
Festival is tijdens alle beursda-
gen geopend van 11.00 tot 19.00 
uur. Op donderdag- en vrijdag-
avond tot 22.00 uur en op zon-
dag 1 maart tot 18.00 uur. Bestel 
je ticket(s) nu online met korting! 
Bestel je ticket(s) online via huis-
houdbeurs.nl en betaal € 17,95. Tij-
dens de beurs betaal je online € 
19,50 en € 22 aan de deur. Met je 
ticket heb je op dezelfde dag ook 
toegang tot de Negenmaanden-
beurs en het Pasar Colours Festi-
val. Denk dan ook aan het bestel-
len van NS-dagretour: € 19,- en 
geldig van elk willekeurig NS-stati-
on in Nederland naar station Am-
sterdam RAI.

Waverveen - Maandag 9 maart 
opent burgemeester Divendal 
van gemeente De Ronde Venen 
de tentoonstelling ’75 jaar vrij-
heid’ in het Poldermuseum in Wa-
verveen. Een bijzondere tentoon-
stelling met een groot aantal ori-
ginele stukken uit de Tweede We-
reldoorlog, verzameld door Jan 
Compier (oprichter van het mu-
seum) en samengesteld in sa-
menwerking met het Regionaal 
Historisch Centrum Vecht en Ve-
nen (RHCVV). De tentoonstelling 
is vanaf dinsdag 10 maart op af-
spraak te bezoeken (zie: prakti-
sche informatie). Ter herdenking 
van de bevrijding organiseert het 
Poldermuseum de tentoonstel-
ling ’75 jaar vrijheid’ met stukken 
uit eigen verzameling. Jan Com-
pier heeft door de jaren heen een 
bijzondere collectie aan docu-
menten en materialen verzameld, 

zoals identiteitsboekjes, voedsel-
bonnen, proclamaties, origine-
le (verzets) kranten, strooifoto’s 
van het Koninklijk Huis, een Jo-
denster en dagboeken van zo-
wel slachto�ers als van NSB-ers. 
Een belangrijk onderdeel van de 
tentoonstelling bestaat uit de na-
latenschap van Chris van der Lin-
den. Hij was amateur historicus 
met een grote passie voor het 
onderzoek naar de zes oorlogs-
vliegtuigen die zijn neergestort 
in wat nu de gemeente De Ron-
de Venen is. Jan vind het erg be-
langrijk te laten zien dat geschie-
denis niet zwart wit is. “Je weet 
niet van jezelf wat jij allemaal zou 
moeten doen om bijvoorbeeld je 
gezin te beschermen als er oor-
log uitbreekt. Sommigen hebben 
bewust de keuze gemaakt, maar 
heel veel mensen hadden geen 
keuze. Net als het RHCVV vind ik 

Tentoonstelling ’75 jaar 
vrijheid’

het heel belangrijk om deze ver-
schillende kanten te tonen, om te 
zorgen voor bewustwording. Het 
besef dat oorlog weer heel mak-
kelijk kan gebeuren”. “Het RHC 
Vecht en Venen werkt mee aan 
het samenstellen van deze ten-
toonstelling omdat enerzijds het 
zo’n bijzondere collectie is,” aldus 
directeur Roosmarijn Ubink, “an-
derzijds omdat het niet vergeten 
mag worden. Herdenken is herin-
neren voor de toekomst.”
 
Lesprogramma scholen
Rond de tentoonstelling is door 
het RHCVV een lesprogram-
ma ontwikkeld voor basisscho-
len. Met interactieve rondleidin-
gen worden de kinderen mee-
genomen door de tentoonstel-
ling, waarbij de nadruk ligt op de 
verschillende verhalen die er zijn 
over de Tweede Wereldoorlog. De 
leerlingen zullen erachter komen 
dat er niet zoiets bestaat als ‘hét 
verhaal’ over de oorlog.
Meer informatie: Suzanne Lekker-
kerker: S.Lekkerkerker@rhcvech-
tenvenen.nl of 0346 259 425.

Praktische informatie
De tentoonstelling ’75 jaar vrij-
heid’ is van 10 maart t/m 31 ok-
tober 2020 te bezoeken in Het 
Poldermuseum in Waverveen, 
Botsholsedwarsweg 13a, 3646 
AJ Waverveen. Het museum 
kent geen vaste openingstij-
den en is op afspraak te bezoe-
ken van woensdag t/m zater-
dag, tel: 0297 582464. Het Regi-
onaal Historisch Centrum Vecht 
en Venen bewaart en beheert 
de archieven van de gemeen-
ten De Ronde Venen, Stichtse 
Vecht, de Bilt en Weesp. Daar-
naast bevind er zich een gro-
te verzameling historische ar-
chieven van particulieren, be-
drijven, verenigingen en kerken 
uit de hele streek. Op de studie-
zaal kunt u terecht voor onder-
zoek en het inzien van de bibli-
otheek historische boeken. Re-
gelmatig worden er cursussen, 
lezingen en tentoonstellingen 
georganiseerd, ook in het ka-
der van 75 jaar vrijheid. Zie voor 
meer informatie www.rhcvech-
tenvenen.nl.

Mijdrecht - In de kantine van 
VV Argon in Mijdrecht werd er 
een heel ander soort balspel ge-
speld: stoelhonkbal. Een variant 
op honkbal, met minstens zoveel 
spanning en plezier! Het weerzien 
van de zes stoelhonkteams bracht 
meteen een gezellige stemming. 
Voordat de strijd begon was er 
een lunch en natuurlijk de tradi-
tionele groepsfoto’s. Wethouder 
van Sportzaken drs. Rein Kroon 
gaf het startsein voor de wed-
strijden door zelf de eerste wor-
pen te doen, en te ervaren dat dat 
zo eenvoudig nog niet is. In stoel-
honkbal draait het om punten te 
scoren door de zachte bal in een 
gat, het honk, te gooien. Concen-
tratie en goed mikken zijn dan be-
langrijk en een homerun, het mid-
delste gat, levert extra punten op. 
Twee teams strijden tegen elkaar, 
wat naast gezelligheid ook een 

prettige spanning brengt om als 
winnaar uit de bus te komen. Veel 
oudere senioren beleven veel ple-
zier aan hun wekelijkse uurtje 
stoelhonkbal, terwijl de toernooi-
en voor extra spanning en gezel-
ligheid zorgen. Dit Kees van An-
keren toernooi werd alweer voor 
de elfde keer gehouden en was 
opnieuw zeer geslaagd. Het was 
een �jne, sportieve middag met 
veel gezelligheid dankzij de vele 
vrijwilligers, de gastvrijheid van 
Argon en vooral ook door de en-
thousiaste deelnemers, die al-
weer uitzien naar het volgende 
toernooi. Wilt u eens kennisma-
ken met stoelhonkbal bij Senior 
Sport Actief, kom dan eens kijken 
op maandag van 14 tot 15 uur in 
De Kom in Mijdrecht, of op vrijdag 
van 14.30 tot 15.30 uur in Zuider-
hof in Vinkeveen. U bent van har-
te welkom!

Stoelhonkbaltoernooi

de Toppers en nog vele meer. 
En dit jaar is het ons gelukt een 
artiest te vinden die weinig no-
dig heeft om er een feestje van 
te maken en wel een hele be-
kende Amsterdammer die zijn 
die oa over zijn schoonmoe-
der zingt, dus dat beloofd weer 
100% gezelligheid.

Lekker hapje
Ook zal er er een lekker hap-
je aanwezig zijn voor iedereen 
die u wordt aangeboden door 
de Steupels sponsoren. De mid-
dag zal aanvangen om 14.00 

uur en zal tot 16.00 uur duren 
en bent u welkom in Brinkzicht 
alwaar dit weer wordt omgeto-
verd in een Steupel ”Carnaval 
2020” zaal. Na deze middag zul-
len de Steupels weer de after-
party houden in partycentrum 
“de Vink” op de Herenweg 55 al-
waar u natuurlijk ook van harte 
welkom bent vanaf 17.00 uur, 
en ook hier zal live muziek aan-
wezig zijn. En zaterdagavond 
zijn de Steupels te gast bij ’t 
Kruytvat in Vinkeveen alwaar 
het feest ook zal uitbarsten van-
af 21.30 uur.
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Bridgeclub De Legmeer
Regio - De vierde avond paren-
competitie schudde de kandida-
ten weer eens �ink door elkaar. In 
de A- lijn stuntten Stenny & Her-
man Limburg door met 66,32% 
ruim eerste te worden en zo een 
jump uit de gevaren zone de-
den. Nico van der Zwaard & Wim 
Slijkoord braken meedogenloos 
de weerstand van een pril a- lijn 
paar en werden mede daardoor 
tweede met 59,17%. Ook Geke 
Ludwig & Margo Zuidema deden 
het prima als derde met 57,50%, 
en Jan Egbers & Ben Remmers 
volgden daar vlak achter met 
56,25% als vierde. Cora de Vroom 
& André van Herel herstelden de 
rangorde enigszins door nu weer 
bij de top vijf te eindigen met 

55,21%. In de B- lijn geen zestiger 
deze keer, maar Joke de Wit & Ria 
Verkerk zaten daar met 59,30% 
toch dichtbij. Op twee eindigde 
Cobie Bruine de Bruin met be-
hulp van Wim Röling met 58,75% 
en zij bleven zo Joyce Udema & 
Monique Veenboer, die 58,31% 
scoorden, net voor. Marianne & 
Huub Kamp hadden een degelij-
ke avond door met 57,32% vier-
de te worden en Marijke & Ger 
van Praag werden keurig vijfde 
met 56,90% van de in totaal acht-
tien paren waar deze avond, ver 
onderaan, toch wel een reputa-
tie sneuvelde. In de C- lijn glo-
rieerden Evert Wevers & Debo-
ra van Zantwijk door 63,54% op 
te halen. Greet van den Boven-

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 6 februari was 
de vijfde, dus voorlaatste ronde, 
van de derde zitting in het jaar 
2020. Er werd op tien tafels ge-
bridged, gelukkig geen stilzit de-
ze keer. A-lijn: Hier was de eerste 
plaats voor het paar Aja en John 
met 66,67%, mede dank zij jul-
lie tegenspelers die jullie 2 keer 
klein slem lieten spelen. De twee-
de plaats was voor het paar Corry 
en Greet met 58,33%, als dit paar 
het op hun heupjes hebben, nou 
berg je dan maar. De derde plaats 
was voor het paar Greet en Ria 
met 57,29%, dit paar speelt wis-
selvallig, de ene week heel goed 
en de andere week iets minder. 
Dit laatste geld eigenlijk voor 
de hele club, zo zie je een paar 
op de eerste plaats staan en dan 
zijn ze laatste, onbegrijpelijk. B-
lijn: De eerste plaats was voor 
het paar Thea en Co met 65,63%, 
waar halen zij het vandaan, zeer 

goed gespeeld, dit proberen vol 
te houden. De tweede plaats was 
voor het paar Ank en Lotte met 
59,90%, dit paar speelt wel heel 
sterk deze zitting, dat blijkt ook 
wel uit de competitiestand. De 
derde plaats was voor het paar 
Greet en Dieny met 57,81%, dit 
paar peelt ook wisselvallig, maar 
nu weer een hoge score.

Klein Slem
In deze ronde werd er maar liefst 
acht klein slem geboden, zeven 
keer in de A-lijn. Drie keer in spel 
1, 6 harten, gehaald, zelfs een 
maal plus 1 en een keer in spel 12, 
6 schoppen, gedubbeld 3 down, 
hier was de spanning te hoog. 
Drie keer in spel 19 een maal 6 
schoppen en twee maal 6 Sa een 
keer gehaald, een maal contract 
en een maal min twee. In de B-lijn 
een maal zes harten in spel 21 ge-
haald, zelfs met een overslag.

Randgevallen bij Sans Rancune
Regio - Bied ik door tot de man-
che of houd ik het op een deel-
score. Deze vraag kwam uitge-
breid aan de orde op meer dan de 
helft van de spellen. Slems waren 
in de A-lijn geheel buiten beeld. 
Wat doe je om te beslissen. Som-
migen kijken heel wetenschappe-
lijk naar �t en gezamenlijk aantal 
punten, zoals “het hoort”. Dat is 
een uitstekende benadering met 
maar één nadeel: hij levert niet al-
tijd de beste resultaten op. Daar 
komt bij dat je niet moet bieden 
wat erin zit, maar wat je verwacht 
te maken. Anderen bieden door 
tot de tegenstanders stoppen 
met hùn kleur. In de A-lijn is het 

bieden competitief genoeg dat 
ze daar nog een heel eind mee 
komen, met op de achtergrond 
de Law of Total Tricks. Zo wint dan 
meestal de Schoppen van de Har-
ten. Velen laten hun gevoel een 
belangrijk woordje meespreken. 
De winnaars doen het nog an-
ders. In twijfelgevallen bieden 
ze de manche gewoon, om dan 
met superieure speeltechniek 
te maken wat anderen niet kun-
nen bereiken. Geweldig, wat een 
power. Met een torenhoge sco-
re van 68,23% denderen Greet 
en Lijnie over het veld heen. De 
enigen die nog enigszins kun-
nen volgen, zijn de broers Her-

Regio - Maandag 17 februa-
ri 2020 werd met 33 paren de 
1” zitting van de 5”ronde door 
Bridge vereniging Uithoorn 
(B.V.U) gespeeld in de barzaal 
van sporthal de Scheg. In de 
A lijn was de 1”plaats met de 
hoogste dag score voor Wies 
Gloudemans & Marcel Dekker 
met 67,08% op 2”plaats eindig-
de op gepaste afstand Marij-

ke & Ger v Praag 54,17% en op 
de 3”plaats werd beslag gelegd 
door Monique Verberkmoes & 
Jan v Beurden met 53,33% Jan 
bood en maakte een 7 schop-
pen contract. in de B lijn was de 
1”plaats voor de in uitstekende 
vorm verkerende Cees Harte & 
Jos v Leeuwen met 64,58% op 
de 2”plaats eindigde met ook 
een mooie score Riki Spook & 

Hans Geels met 61,98% op de 
3”plaats eindigde met 59,90% 
Marieke Schakenbos & Rob 
Dollekens . In de C lijn was de 
1”plaats voor Cor de Bok & Tom 
v Meijgaarden met een knappe 
score van 63,65% op de 2”plaats 
eindigde Anja Baars & Marja Ca-
lis met 56,67% en op de 3”plaats 
eindigde Greet & Rolf Rahn met 
54,89%. 

De competitie stand
A-lijn: De eerste plaats is voor 
Els en Alice met een gemiddel-
de score van 55,10%. De twee-
de plaats is voor Aja en John 
met een gemiddelde score van 
53,78%. De derde plaats is voor 
Jany en Marja met een gemid-
delde score van 53,71%. B-lijn: 
De eerste plaats is voor Ank en 
Lotte met een gemiddelde sco-
re van 57,63%. De tweede plaats 
is voor Madelon en Arnold met 
een score van 56,85%. De der-
de plaats is voor Lenie en Tina 
met een score van 54,37%. Zo-
als u ziet is zowel in de A-lijn als 
de B-lijn nog van alles mogelijk, 
de laatste week wordt het nog 
spannend. Als u interesse heeft 
in bridge, kom dan eens langs 
in de Scheg om kennis te maken 
met het zo edele maar moeilij-
ke spel, dan kan U een aanmel-
dings- formulier meenemen..Wij 
spelen elke donderdag van 9.00 
tot 12.30 uur, dus wel een club 
voor vroege vogels.

kamp & Tina Wagenaar behoef-
den niet in hun schaduw te staan 
door een uitstekende tweede 
plek met 61,81%. Adrie & Ko Bijls-
ma hadden ook het zeetje mee 
als derde met 58,68% en voeg-
den zich zo bij de kopgroep. Tini 
Geling & Jo Wevers volgden op 
enige afstand met 54,51% als 
vierde en Anja Brugman & Joke 
van de Hoven sloten hier de top 
af met 50,69%. Met nog twee 
avonden te gaan neemt de span-
ning alweer �ink toe. Wilt u dat 
ook eens ondergaan, kom dan 
kaarten bij Bridgeclub de Leg-
meer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

man en Theo op 59,38%. De an-
deren ret het plezier van het spe-
len, ook niet onbelangrijk. In de 
B-lijn is het bovenstaande nau-
welijks aan de orde,. Slechts twee 
spellen kennen dit probleem, on-
geveer evenveel als het aantal 
spellen waar je aan slem zou kun-
nen denken. Wel zijn er veel spel-
len waarop in dezelfde kleur ge-
speeld wordt, zodat eenvoudig 
het aantal gemakte slagen be-
slist. Ook hier dus een geheel an-
dere opgave dan vorige week. 
Dat leidt ook tot andere win-
naars. Tom en Nel (61,25%) win-
nen met banddikte vóór To en 
Wim met 60%.. Als u eraan denkt 
misschien ook ooit mee te spelen 
kunt U terecht bij Lijnie Timmer, 
(0297)561126.

Wies & Marcel stelen de show bij de B.V.U

Jubileumaanbieding serie creatieve cursussen
Mijdrecht – Op 31 maart 1980 
nam Gijs Piera het initiatief om 
in Mijdrecht een ‘vereniging van 
amateur beeldende kunstenaars’ 
op te richten. Het kreeg de naam 
‘Atelier de Kromme Mijdrecht’. 
Volgende maand bestaat de ver-
eniging 40 jaar. In die jaren heb-
ben honderden kinderen en vol-
wassenen kennis kunnen maken 
met de kunst van het tekenen en 
schilderen. Een aanzienlijk aantal 
van hen heeft zich tot ware kun-
stenaars ontwikkeld of heeft zich 
later, door enthousiasme gedre-
ven, aan een kunstacademie tot 
een professionele kunstenaar la-
ten opleiden. Tal van leden van 
het eerste uur zijn nog altijd lid en 
genieten van het sociale contact 
en de creatieve ontwikkeling die 
zij nog steeds doormaken. Nog 
altijd is het AKM een bloeiende 
vereniging, die in De Trekvogel, 
Karekiet 49 in Mijdrecht haar ate-
lier heeft. Om het jubileum te vie-
ren heeft het bestuur een bijzon-
der aanbod ontwikkeld: je kunt 
10 lessen volgen tegen het sterk 
gereduceerde tarief van 40 euro.
 
Voor de jeugd
In de periode van begin maart tot 
eind mei kunnen jongeren deel-
nemen aan teken- en schilderles-

sen onder professionele en erva-
ren begeleiding. Voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar worden er op 
woensdagen van 13.30 tot 14.45 
uur of van 14.45 tot 16.00 uur les-
sen georganiseerd. Op de vrijda-
gen kan de jeugd vanaf 12 jaar 
terecht van 16.15 tot 17.30 uur. 
Voor de jeugd is het materiaal bij 
het cursusgeld inbegrepen.
 
Volwassenen
Voor volwassenen bestaat de mo-
gelijkheid om zich voor 40 eu-
ro in te schrijven voor 10 lessen, 
die vanaf begin maart tot eind 
mei respectievelijk eerste week 
van juni worden gegeven, afhan-
kelijk van het dagdeel. Er worden 
twee opties geboden. Je kunt kie-
zen voor de woensdagavond van 
20.00 tot 22.15 uur of voor de 
donderdagochtend van 9.15 tot 
11.30 uur. Voor volwassen cursis-
ten geldt dat zij zelf voor materi-
aal moeten zorgen. Op de woens-
dagavond wordt de les verzorgd 
door Moniek van Dijk en op de 
donderdagochtend door Roos 
Uithol. Beiden hebben een kunst-
academie-achtergrond en erva-
ring met het docentschap bij Ate-
lier de Kromme Mijdrecht. Voor 
beide dagdelen geldt dat de cur-
sist zelf mag bepalen welk onder-

werp hij of zij kiest. Op woens-
dagavond wordt er geschilderd 
met acrylverf. Op donderdagoch-
tend is men ook vrij in de keuze 
van het materiaal.

 Informatie en 
inschrijving
Als je nadere informatie over 
het AKM, de cursus of de do-
cent wilt krijgen, kun je die vin-

den op www.atelierdekrom-
memijdrecht.nl of verkrijgen 
via een email aan leden@ate-
lierdekrommemijdrecht.nl. Via 
de website of dit emailadres 

kun je je ook inschrijven. Het 
aantal beschikbare plaatsen is 
beperkt, dus wees er snel bij als 
je zeker wilt zijn van een cursus-
plaats.
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Biljarten:
Rick Honing en Bob v. 

ol k kwa t finalisten

Vinkeveen - Vrijdagmiddag 21 
februari  organiseren Koos & Joop 
een gezellige klaverjasmiddag 
in dorpshuis “ de Boei” Kerklaan 

o an anmaat antastis
De Ronde Venen - Met nog 2 
speelronden te gaan in de bil-
jart bekercompetitie van De Ron-
de Venen heeft Stieva/De Kuiper 
1 de koppositie verstevigt. Ze ga-
ven Bar Adelhof 2 geen schijn van 
kans en zegevierden met 48-19. 
Toine Doeze zorgde ervoor dat 
Anton Wibier slechts 1 punt haal-
de door in 20 beurten klaar te 
zijn, waaronder ook nog een serie 
van 15. The Peanut Bar 2 speel-
de supergoed tegen De Merel/
Heerenlux 1. Said Metalsi won al 
overtuigend in 19 beurten, maar 
nog spectaculairder was de winst 
van Rohan Janmaat in slechts 12 
beurten, de kortste partij van de 
hele competitie. De maximale 
winst werd net niet behaald van-
wege het gelijke spel van Wesley 
Buijing tegen Bert Fokker. Lutis 
Ventilatietechniek liet zich ver-
rassen door De Springbok 2. Jack 
Baak, Hen Kandelaar en Willem 
Holla wonnen hun partij, alleen 
Pieter Langelaan kon het niet bol-
werken tegen John Beets, die een 
prachtige serie van 44 maakte, de 
hoogste van deze week (40%). 
Drie teams haalden 44 punten, 
namelijk De Kromme Mijdrecht 
1 in de onderlinge confrontatie 
tegen De Kromme Mijdrecht 2, 
De Springbok 1 uit bij De Merel/
Heerenlux 2 en The Peanut Bar 1 
uit bij DIO. Voor De Springbok 1 
enigszins jammer, want koploper 
Stieva/De Kuiper 1 liep daardoor 
weer 4 punten uit. Het verschil is 
thans 14 punten, nog altijd over-
brugbaar.

Sander de Pater geweldig
De Merel/Heerenlux 3 voldeed 
aan de verwachting door Stie-

va/De Kuiper 2 met 43-30 te ver-
slaan. Jeroen van Rijn speelde 
wederom een korte partij in 23 
beurten. Evert Oudhof en Dorus 
van der Meer hadden ook weinig 
te duchten van hun tegenstan-
ders. Alleen Wim Berkelaar moest 
zijn meerdere erkennen in Hans 
Mooijen. Ondanks het verlies met 
42-33 tegen Bar Adelhof 1 is ASM 
nog steeds het best geplaatste 2e 
divisie-team wat recht geeft op 
een �naleplaats. Tot slot de strijd 
tussen Cens en De Biljartmakers. 
Nieuwkomer Dewi Faas van Cens 
won haar eerste partij van dit sei-
zoen en had daar maar 22 beur-
ten voor nodig. Namens De Bil-
jartmakers wonnen Jan Zwiete-
ring en Nick van de Veerdonk ge-
degen. De partij tussen de kop-
mannen Sander Pater (foto) en 
Bert Loogman was het hoogte-
punt en leverde een verrassen-
de uitslag op. Sander wist de par-
tij binnen 14 beurten af te ronden 
en liet Bert verbouwereerd achter 
met 5 wedstrijdpunten. De eind-
stand werd 35-33.

Uitslagen Bekerronde 6
Stieva/De Kuiper 1 - 
Bar Adelhof 2 48-19
The Peanut Bar 2 - 
De Merel/Heerenlux 1 47-29
Lutis Ventilatietechniek -
De Springbok 2 33-45
De Kromme Mijdrecht 1 -
De Kromme Mijdrecht 2 44-30
De Merel/Heerenlux 2 -
De Springbok 1 34-44
DIO - The Peanut Bar 1 36-44
Stieva/De Kuiper 2 -
De Merel/Heerenlux 3  30-43
Bar Adelhof 1 - ASM 42-33
Cens - De Biljartmakers 35-33

 i e t e eesten
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
was het weer zover. Vorig jaar 
hebben 4 moeders van de meis-
jes D-jeugd de stoute schoenen 
aangetrokken en zijn ze gestart 
met het organiseren van Jeugd 
feesten. Dat was zo’n groot suc-
ces, dat ze dit ook dit seizoen 
weer wilden organiseren. Wat ge-
weldig. Een club kan niet zonder 
enthousiaste ouders.
Zaterdag werd om 18:00 ge-
start met de jongste jeugd (ca 
5-9 jaar). Dit jaar was het The-
ma : “Winter Wonderland”. Er wa-
ren diverse activiteiten georgani-
seerd. Ze konden mooie tekenin-
gen maken, sjoelen en er waren 
2 vrouwen die vele meiden ver-
sierd hebben met schilderijen op 
het gezicht. Ook was er gezorgd 
voor limonade, po�ertjes, pop-
corn en spekkies.

DJ Nick
De hele avond zorgde DJ Nick 

voor de muziek. Hij maakte er 
een echt feest van en betrok ie-
dereen op de dansvloer bij het 
draaien. Iedereen kon verzoek-
nummer kiezen. Ik was er bij, dus 
kan echt verklaren, dat iedereen 
een ontzettend leuk feest heeft 
gehad. Maar …..om 20:00 was het 
toch echt tijd om te stoppen. Alle 
kinderen werden door de ouders 
weer opgehaald.
Om 20:30 was het de beurt aan 
de C&D-jeugd (ca 10-13 jaar). 
Het thema was “Apres ski”. Ook 
hier weer een grote opkomst. Na 
wat aarzelingen en enthousias-
me van DJ Nick werd er �ink ge-
danst. Niet alleen op internati-
onale nummers maar ook zeker 
op heel erg veel Nederlandstalige 
nummers. Het dak ging er hele-
maal vanaf, toen de karaoke aan-
ging. Uiteindelijk moesten we om 
22:30 stoppen. Wat een fantasti-
sche avond. Het volgende jeugd 
is alweer gepland.

la e assen

Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Me-
rel 2020 zijn er meer kwart �-
nalisten bekend, in het afgelo-
pen weekend speelden zondag 
Rick Honing, Bob van Kolck, Ri-
chard Schreurs en Anne Beeker 
zich naar de kwart�nales Reeds 
geplaatst: Bram Koning, Jos Boe-
ijen, Frank van Schaik, Sjaak Tho-
mas, Mees Brouwer, Cees Rietveld, 

Joop Luthart, Ad Wolf, Edwin v.d. 
Schaft, Jan Eijsker, Erik Spiering, 
Richard van Kolck, Hans Bras en 
Piet Mosch. We kunnen nog enke-
le spelers en/of speelsters plaat-
sen op de volgende datums za-
terdag 29 februari, zaterdag 7 en 
zondag 8 maart. Dit alles in Café 
de Merel, Arkenpark MUR 43, Vin-
keveen, tel. 0297-263562 en 0297-
264159. E-mail thcw@xs4all.nl.

eenlan  t nste s lia 
wint gouden medaille!
Regio - De ronde Venen - Op za-
terdag werd in Amersfoort de 
tweede voorronde voor de turn-
sters van div 5 gehouden. Voor 
Veenland deden mee Jasmijn, 
Julia en Kimberly. Jasmijn en Ju-
lia begonnen hun wedstrijd op 
sprong. Met twee mooie spron-
gen half in half uit begonnen ze 
de wedstrijd ijzersterk, Jasmijn 
werd 1ste en Julia 2de op dit toe-
stel. Op naar de brug Julia haar fa-
voriete toestel en dit bleek ook 
met een super oefening werd ze 
hier 1ste. Ook Jasmijn turnde een 
mooie 4 de plaats op brug. Door 
naar de balk, helaas ging Jasmijn 
er met de radslag af en dat waren 
kostbare punten. Julia turnde een 
stabiele oefening alleen de jury-
leden hadden niet de juiste bril 
op ze hadden een draai niet ge-
zien van Julia en dat kosten haar 
een half punt. Desondanks was 
ze nog tweede op dit toestel. Op 
naar vloer . we hadden de oefe-
ningen hier en daar aangepast 
en dat pakte goed uit de cijfers 
waren hoger dan de eerste wed-
strijd. Jasmijn behaalde op vloer 
een mooie 3de plaats. Uiteindelijk 

mocht Julia op het hoogste podi-
umplekje gaan staan en kreeg de 
gouden medaille. Helaas voor Jas-
mijn was de vervelende plaats 4 
voor haar maar wel super goed 
gedaan. Daarna de beurt aan Kim-
berly. De eerste wedstrijd moest 
ze de wedstrijd staken na een ver-
velende val op vloer. Ze stond 
toen eerste dus nu revanche maar 
er waren nu minder afmeldingen 
dus het werd spannend. Kimberly 
begon ook sterk op vloer. Daarna 
op naar brug hier een prachtige 
oefening met een klein foutje na 
met haar op zwaai die was te laag 
maar ze werd toch 1ste op dit toe-
stel. Daarna op naar de balk. Ook 
vandaag een schitterende hand-
stand doorrol op de balk . dat le-
verde haar veel complimenten op 
en een mooie 4de plaats. Daarna 
de vloer waar het de vorige keer 
misging. Dit keer geen �ick �ack 
en dat betekende een aftrek maar 
door slimme combinaties te ma-
ken met sprongen konden we dit 
puntverlies enigszins compen-
seren. Kimberly turnde zich naar 
een mooie bronzen medaille voor 
de 4de plek.

tlantis  o t e 
punten in Mijdrecht
Mijdrecht - Op woensdag 12 fe-
bruari speelde het door Van Wal-
raven gesponsorde Atlantis 2 een 
thuiswedstrijd tegen Apollo 2. At-
lantis staat op een mooie tweede 
plaats in de poule en was er dan 
ook op gebrand om de punten in 
Mijdrecht te houden om zo aan-
sluiting te houden voor eventuele 
promotie. Vorige keer werd er he-
laas verloren van Apollo, dus At-
lantis wist dat ze hard aan de bak 
mochten. De basisspelers voor 
deze wedstrijd waren Jeroen, 
Rick, Natasja, Joy, Jelmer, Mark, 
Amy en Melissa. Op de bank zaten 
Kevin, Tessa, Sharon, Jelle, Davey 
en Chantal. De wedstrijd begon 
goed voor Atlantis door twee snel-

le doelpunten van Jeroen. Zowel 
Atlantis als Apollo hadden moei-
te om de korf te vinden.  Doordat 
Atlantis niet de juiste kansen uit-
speelde en deze als vervolg niet 
afmaakten, bleef Apollo de gehe-
le eerste helft de aansluiting hou-
den. Er werd uiteindelijk de rust in 
gegaan met een stand van 10-8 in 
het voordeel van Atlantis. Na de 
rust ging de score gelijkop. Beide 
teams konden nu makkelijker de 
korf vinden. Gedurende de twee-
de helft lukte het Atlantis de voor-
sprong te vergroten. Na nog en-
kele wissels en mooie doelpun-
ten stond er op het einde van de 
wedstrijd een score op het bord 
van 21-13.

Argon drukt niet door tegen 
koploper Scherpenzeel
Regio - Mijdrecht - Op bezoek 
bij de (nu) koploper Scherpen-
zeel was Argon de eerste helft ei-
genlijk de bovenliggende partij, 
echter het verzuimde te scoren. 
De tweede helft speelde Argon 
ronduit pover, slordig in de pas-
sing en foutjes in de verdediging 
waren er de oorzaak van dat er na 
negentig minuten een 2-0 eind-
stand op het scorebord stond. 
Eigenlijk kwam Argon daar nog 
goed mee weg want de koplo-
per kreeg wel erg veel mogelijk-
heden om tot scoren te komen, 
maar de echte scherpte ontbrak 
ook bij de thuisploeg.

Gelijkwaardig
Het eerste kwartier was aan Ar-
gonzijde afwachtend maar daar-
na ontstond er een echte wed-
strijd, echter het afronden en 
benutten van de mogelijkhe-
den was vandaag niet aan Ar-
gon besteed. Scherpenzeel be-
gon scherp aan de wedstrijd, al 
in minuut twee ging er een schot 
van Veldt maar net voorlangs en 
ook moest de defensie van Ar-
gon een paar tijdig ingrijpen. Een 
scherp indraaiende hoekschop 
kon Argondoelman Romero An-
tonioli maar net onschadelijk ma-
ken. Daarna werd gaf Argon be-
hoorlijk partij en zagen we een 
prima mogelijkheid voor Ilias La-
tif maar zijn inzet werd geblokt. 
Vervolgens kopte Argon na een 
vrije trap over het doel van Scher-
penzeel, schoot Latif naast op 
aangeven van Kenzo Brown en 
werd een poging van Rachad Ma-
di een prooi voor keeper Schen-

nink. Daarvoor moest Antonio-
li nog even handelend optreden, 
een vrije trap van Ouaddouh pak-
te hij en toen Sissing alleen op de 
Argonsluitpost afging greep hij 
goed in. Nadat Ritchie Zinga na-
mens Argon voorlangs had ge-
knald was het toch Kevin Sissing 
die geheel vrijstaand de bal van 
Edan ontving en hard kon uitha-
len 1-0.

Slordig
Scherpenzeel ging door om de ze-
ge verder veilig te stellen, het was 
feller dan Argon en zeker meer 
doelgericht, we zagen al snel een 
mogelijkheid voor de thuisploeg 
maar Teun Gortemulder greep in 
bij de doellijn, de hoekschop die 
daarop volgde eindigde in een 
kopbal die knap door Antonio-
li werd gepakt. Ook een omhaal 
ineens werd door de Argondoel-
man knap onschadelijk gemaakt. 
Daarna mocht Dylan Bergkamp 
na een lange blessure weer minu-
ten maken, hij verving Zinga. Ei-
genlijk kort daarna viel de 2-0, op 
een diagonaal schot van Mark de 
Graaf had de defensie van Argon 
geen antwoord. Daarna zagen 
we nog veel kansen voor Scher-
penzeel maar de ballen stuiter-
den voorlangs of naast het doel. 
Van de povere pogingen aan Ar-
gonzijde zagen we keeper Schen-
nink een schot van Latif pakken 
en Raoul van Wijk schot wel hard 
in maar mikte te hoog. Pas op 7 
maart komt Argon weer in actie 
voor de competitie, het gaat dan 
op bezoek bij Roda’46. Tevens de 
start van de derde periode.

32 in Vinkeveen. De grote zaal is 
open om 13.00 uur en het kaarten 
begint om 13.30 uur precies. Het 
is een gezellig evenement met 
heel veel leuke prijzen, dus voor 
iedere kaarter van harte aanbe-
volen.

De nakies ko el
ee kam ioen 

Regio - Vrijdagavond 7 februari jl 
organiseerde Team Samen Sterker 
en de Club van 100 bij Legmeervo-
gels voor de achtste keer het open 
koppel-Keezkampioenschap van 
Uithoorn. Liefst 110 teams (220 
deelnemers) gingen op een ui-
terst sportieve en gezellige ma-
nier met elkaar de strijd aan. Team 
De Snakies bestaande uit Chantal 
Stienstra en Manon Kas eisten met 
2810 punten de eerste plaats voor 
zich op en mag zich dus het he-
le jaar koppel-Keezkampioen van 
Uithoorn noemen. De strijd om 
de 2e en 3e plaats was zeer span-
nend. Uiteindelijk legde Team Ou-
we Gabbers met Tim Sijnoga en 
Walter Ho�man beslag op de zil-
veren Keezborden en Team Keez-
specialisten met Edwin en Mari-
anne de Jong ontvingen de bron-
zen borden. Beide teams kwamen 
uit op 2730 punten en in dat ge-
val wordt de positie bepaald door 
het team met het hoogste aantal 

punten in één van de drie speel-
ronden. De poedelprijs was voor 
Team de Keezmeisjes met Co-
by van Pierre en Rina Schrama. 
De deelnemende teams kwamen 
weer uit de hele regio. Natuur-
lijk wil elk team graag eerste wor-
den maar het populaire familie-
spel staat bovenal garant voor een 
avondje ouderwetse gezelligheid 
voor jong en oud. De ongedwon-
gen en gezellige sfeer is kenmer-
kend voor dit unieke jaarlijkse fes-
tijn. Wedstrijdleiders Mark Laker-
veld en Jeroen Wegbrands beleef-
den dan ook nu weer een hele rus-
tige avond, want meedoen is be-
langrijker dan winnen. 

Toernooi
Team Samen Sterker organiseert 
samen met de Club van 100 dit 
toernooi elk jaar in februari, waar-
bij Team Samen Sterker vooraf een 
of meer goede doelen kiest. Kos-
ten zijn er niet dus elk jaar gaat de 

hele opbrengst naar de gekozen 
doelen. Dit jaar wordt een deel 
van de opbrengst van het toer-
nooi geschonken aan wijkcen-
trum Bilderdijkhof, dagopvang 
dementie. Een eventueel reste-
rend deel wordt gereserveerd 
voor het KWF. Team Samen Ster-
ker is namelijk voornemens om 
in 2021 weer deel te nemen aan 
de Alpe d’Huzes. Daarmee staat 
ook het goede doel voor 2021 al 
vast, want ook de opbrengst van 
het Keeztoernooi 2021 zal dan in 
z’n geheel hiervoor worden aan-
gewend. Zonder Sponsors geen 
evenement. Daarom bedanken 
Team Samen Sterker en de Club 
van 100 alle sponsors van dit toer-
nooi: Legmeervogels, Bas Pieterse, 
your private chef, de Wijnschuur 

Nes aan de Amstel, Café Bar ‘t Fort, 
Family Uithoorn, DJ Berco, Res-
taurant Burgerlijk, Club Manhat-
tan, Drinkhut, Intercoupe, Am-
stelhof Sport & Health Club, Digi-
Totaal CSU, Hotel Lakeside, Frank 
van Dijk Trading, NieuwDeco, Rai-
sa Ori�ame, Kooyman BV, Hulle-
man Brood en Banket, Plux, Ger-
rit Uithoorn, Day Foodbar Amstel-
veen, CavaTaria Amsterdam, Bak-
ker van Maanen, Eveleens Sani-
tair Aalsmeer, Nelson Uithoorn, 
De Viskeuken, Bon Jardin, Atle-
tiek Klub Uithoorn en Dorpshuis 
De Quakel. Team Samen Sterker 
bedankt tot slot uiteraard ook al-
le teams die samen dit toernooi 
weer tot een geweldig evenement 
maakten en hoopt iedereen weer 
terug te zien in februari 2021!
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Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Dinsdagmiddag 11 febru-
ari één uur: tijd voor de derde zit-
ting van de parencompetitie. Er 
waren 28 paren aanwezig ver-
deeld over twee lijnen. In de B-lijn 
maar liefst drie 60-plus scores en 
wel voor Trudy Fernhout & Ciska 
Goudsmit 64,24%, Joke Morren & 
Marianne Jonkers 62,50% en Tiny 
Rijpkema & Sonja Selman 60,07%. 
Op de vierde plaats net daaron-
der Matty Overwater & Yvonne 
van der Wildt met 59,94% en op 
vijf Mieneke Jongsma & Elly Bel-
derink met 55,90%.
In de A-lijn scoorde alleen paar 
nummer één boven de 60%. Dat 
waren Gerda Bosboom & Nel Ha-
melijnck met 62,15%. De twee-
de plaats was voor Re�na van 

Meijgaarden & Cathy Troost met 
59,38%, op drie Tini Geling & Pau-
la Kniep met 55,56% en op num-
mer vier Guus Pielage & Rens-
ke Visser met 54,17%. De top 
vijf werd volgemaakt door Ina 
Melkman & Jetty Weening met 
51,74%. De competitieronde is 
nu halverwege, maar als u als 
bridgepaar een keer wilt mee-
spelen om de sfeer op deze club 
te proeven is dat toch mogelijk. 
Hebt u geen bridgepartner dan 
kan dat ook opgelost worden. 
Neem contact op via de mail met 
hartenvrouw2015@gmail.com of 
per telefoon naar 0297 569957. 
Laat u niet misleiden door het e-
mailadres: mannen zijn ook van 
harte welkom!

Extremen bij Bridgeclub 
De Legmeer
Regio - De diverse lijnen kenmer-
ken zich deze keer door grote 
wisselingen in de uitslagen. Paren 
die de ene week de sterren van de 
hemel scoren vinden zich de an-
dere terug in de diepste kroch-
ten van het bridgebestaan. Niets 
is zeker meer en dat veroorzaakt 
grote onrust zo tegen het ein-
de van een bridgeronde. Cora de 
Vroom & André van Herel zaten 
deze keer in een opgaande spi-
raal en werden eerste in de A-lijn 
met 60,71%. Ook Lijnie Timmer & 
Marcel Dekker werkten zich keu-
rig op naar een tweede plek met 
59,52%. Janny Streng & Fran-
cis Terra hebben dit lijntje ook te 
pakken als derde met 58,93% ter-
wijl Gerda Schavemaker zich ver-
zekerde van een zeer goede in-
valster, Tineke van der Sluis van 
een collega club en zo vierde 
werd met 56,25%. Huib van Gef-
fen & Lambert Koeter smaakten 
het genoegen als vijfde paar met 
53,87% van de vloer op zolder te 
komen. 
Het zelfde beeld in de B-lijn, waar 
Ben ten Brink & Jan Bronkhorst 
met succes aan het herstel van 
hun zwaar geschonden reputa-
tie werkten en nu aan de ande-
re kant van het bridgespectrum 
eindigden met 59,72% als eerste. 
Irene Hassink vormde een com-

bi met Joke de Wit en dat werd 
zeer pro�jtelijk voor beide pa-
ren door tweede te worden met 
59,03%, tactisch zeer sterk da-
mes! Arnold Heuzen & Theo Klijn 
volgen als derde met 55,56% en 
Elly Belderink & Atie de Jong her-
stelden zich van de deceptie van 
een week eerder door nu samen 
met Richard van den Bergh & Tim 
Vader de vierde en vijfde plek te 
delen met 53,13%.
In de C- lijn gaat het wat gelijk-
matiger toe en deelden Evert We-
vers & Ria Wezenberg en Tom de 
Jonge & Herman Vermunicht de 
hoogste score van 57,08% als eer-
ste. Greet van den Bovenkamp & 
Wouda Roos volgden netjes met 
55,83% en bleven zo Anja Brug-
man & Joke van de Hoven, die 
op 55% precies uitkwamen, net 
voor. Ludy Bonhof & Anneke Bus-
kermolen sloten hier de top vijf af 
met 53,33%. Volgende keer de �-
nale van deze ronde waar zeer ze-
ker nog lang niet alles al in kan-
nen en kruiken is. Ook een keer 
meedoen, kom dan kaarten 
bij bridgeclub De Legmeer, el-
ke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: e- mail gerdaschave-
maker@live.nl,

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 13 februari 
was de zesde, dus laatste ronde, 
van de derde zitting in het jaar 
2020.Het was dus een spannen-
de dag voor velen, er waren er bij 
die slecht geslapen hebben, of 
zij wel promoveerde of maar niet 
degradeerde. Er werd op tien ta-
fels gebridged, helaas een stilzit-
ronde in de B-lijn. A-lijn: Hier was 
de eerste plaats voor het paar Ad-
die en Jeannet met 64,06%, de-
ze spurt was nodig om hoog in 
de competitie te eindigen en de-
ze dames gaan er echt voor, me-
de om op te scheppen tegen de 
kleinkinderen. De tweede plaats 
was voor het paar Ada en Roe-
lie met 55,73%, zoals reeds eer-
der gezegd, een degelijk paar dat 
op zijn tijd hun slag slaan. De der-
de plaats was voor het paar Greet 
en Ria met 51,56%, ook zo’n de-
gelijk paar, speelt bijna altijd met 
een score van boven de 50%. B-
lijn: De eerste plaats was voor het 
paar Ria en Greet met 65,63%, 
een gelegenheids-paar, waar 
Greet Joop heel goed heeft ver-
vangen. De tweede plaats was 
voor het paar Arna en Gerda met 
60,94%, dit paar geef ik geen tips 
meer, want dat gaat ten koste van 
onze competitiestand. De derde 
plaats was voor het paar Made-
lon en Arnold met 56,25%, van dit 
paar had een ieder het wel ver-
wacht, maar het is moeilijk goed 
te spelen, als de verwachtingen 
zo hoog gespannen zijn.

Klein Slem
In deze ronde werd er slechts 

twee maal klein slem geboden 
een maal in de A-lijn 6 schoppen 
twee down en een maal in de B-
lijn 6 SA zelfs met 4 down.
Hieruit blijkt dat er zeer voorzich-
tig geboden werd.

De competitie stand
A-lijn: De eerste plaats is voor 
Addie en Jeannet met een ge-
middelde score van 54,74%. De 
tweede plaats is voor Els en Alice 
met een gemiddelde score van 
54,29%. De derde plaats is voor 
Ria en Joop met een gemiddelde 
score van 53,56%.
B-lijn: De eerste plaats is voor Ma-
delon en Arnold met een score 
van 56,74%. De tweede plaats is 
voor Ank en Lotte met een sco-
re van 55,62%. De derde plaats is 
voor Lenie en Tina met een sco-
re van 53,71%. De vierde plaats 
is voor het paar Corry en Greet 
met 51,93%, deze keer wordt ook 
de vierde plaats genoemd in ver-
band met de promotie. De vier 
degradanten in de A-lijn noemen 
wij niet, omdat wij met weemoed 
afscheid nemen van deze paren 
en niet dat we bang zijn dat zij 
na geroepen worden in het dorp. 
Voor de goede orde, er degrade-
ren er 4 uit de A-lijn en dat wordt 
opgevuld met 4 uit de B-lijn. Als 
u interesse heeft in bridge, kom 
dan eens langs in de Scheg om 
kennis te maken met het zo ede-
le maar moeilijke spel, dan kan u 
een aanmeldings-formulier mee-
nemen.. Wij spelen elke donder-
dag van 9.00 tot 12.30 uur, dus 
wel een club voor vroege vogels.

Kampioenschap van Uithoorn
Regio - Zondag 23 februari wordt 
er bij UWTC, afdeling wielren-
nen, gestreden om het Kampioen-
schap van Uithoorn. Dit is traditie 
getrouw weer de eerste wegwed-
strijd die bij UWTC verreden wordt. 
Alle categorieën zullen van start 
gaan. Publiek is van harte welkom, 

op ons mooie complex op sport-
park Randhoorn, om de renners 
aan te moedigen. Starttijden: 10.00 
uur jeugd, 11.30 uur nieuwelin-
gen en nieuwelingen meisjes, ju-
nior vrouw, belofte vrouw en elite 
vrouw, 13.00 uur: sportklasse, ama-
teurs, junioren, beloften en elite.

‘Kanopolo’ op zoek naar 
versterking
Regio - Het was weer even wen-
nen om een echte wedstrijd te 
spelen. Na de zomerperiode wor-
den er niet veel wedstijden meer 
gehouden en daarom is zo’n wed-
strijd in het zwembad altijd pret-
tig om te doen. In Alphen aan den 
Rijn werd een mini toernooi ge-
houden met kano-poloërs uit de 
omgeving. Het team van KVDRV 
kon compleet aantreden. De eer-
ste wedstrijd tegen de Kromme 
Aar ging verloren en het team 
kon weinig kansen creëren rond 
het doel. Als tegenstander was 
Rijnland nog wat sterker en de 
ploeg had hier weinig tegen in 
te brengen. Toen Johnny Kranen-
donk uitviel met een schouder-
blessure moest er �ink gesleuteld 

worden en de zieke Rob van Rhe-
nen invallen. In de laatste wed-
strijd tegen het jonge team van 
Waterwolf liep het spel beter en 
werd er �ink gescoord en gewon-
nen. Het kanopolo team heeft 
momenteel een smalle basis en 
is op zoek naar nieuwe teamge-
noten. Iedereen die belangstel-
ling heeft voor deze “dynamische” 
sport kan een keer komen mee-
trainen in april wanneer het bui-
ten seizoen weer van start gaat. 
 Het team van KVDRV 
Uitslag:
KVDRV 1 – De Kromme Aar 1 1-4
Rijnland – KVDRV 5-1
KVDRV – Waterwolf 5-0

Inlichtingen: Zie www.kvdrv.nl

Open ronde venen biljart-
kampioenschap 2020
Regio - Op vrijdag 13 zaterdag 
14 en zondag 15 maart 2020 or-
ganiseert biljartclub De Merel 
voor de eenendertigste maal het 
individuele O.R.V. Biljartkampi-
oenschap. Aan dit toernooi kun-
nen zowel goede als minder goe-
de spelers deelnemen. Het mi-
nimum aantal caramboles is ge-
steld op 27. Geen kaderspelers 
kunnen meedoen. Iedereen heeft 
kans want er wordt gespeeld vol-
gens het knock-outsysteem.
Er wordt op twee biljarts ge-
speeld onder deskundige leiding. 
De winnaar van de prachtige wis-
seltrofee mag zich een jaar lang “ 
Open Ronde Venen Kampioen “ 
noemen. Tot de laatste vier, spe-
len hoog tegen hoog en laag te-
gen laag. U kunt zich voor deelna-
me aan dit kampioenschap opge-
ven door middel van een inschrijf-

formulier te verkrijgen in Café de 
Merel, Arkenpark Mur 43, 3645 
EH Vinkeveen of een telefoontje 
en per e-mail thcw@xs4all.nl en/
of zie ook losse toernooien op 
www.biljartpoint.nl. Het inschrijf-
geld bedraagt €10.-, te voldoen 
bij de inschrijving. Voor meer in-
formatie kunt u bellen naar Ca-
fé Biljart De Merel, telefoon (na 
20.00 uur) 0297-263562 of 0297- 
264159. Men kan zich uiterlijk tot 
dinsdag 10 maart opgeven. Voor-
kom teleurstellingen en lever uw 
inschrij�ormulier zo spoedig mo-
gelijk in of even bellen naar ons 
clubhuis. Als u het formulier per 
post stuurt adresseer het dan als 
volgt: Café Biljart De Merel. Corr. 
Adres Postbus 16, 3645 ZJ Vinke-
veen. Mailen kan ook naar: caty.
jansen@outlook.com

Stormachtige PK Sport 
Bosdijkloop Vinkeveen
Regio - Afgelopen zondag orga-
niseerde Toer Trimclub De Me-
rel de tweeënveertigste PK Sport 
Bosdijkloop. Hoofdsponsor Pe-
ter Kinkel uit Vinkeveen gaf het 
startschot. Wilfred Verhagen uit 
Woerden was evenals vorig jaar 
de snelste op de halve mara-
thon met 1:16:09. Bij de dames 
was de overwinning evenals vo-
rig jaar voor Silvia Treur–de Jong 
uit Mijdrecht met een tijd van 
1:35:01. 

Deelname
Ondanks de barre weersomstan-
digheden verschenen 300 hard-
lopers, waarvan 60 Vinkeveense 
‘thuislopers‘, aan de start. De tem-
peratuur was het probleem niet. 
Met zo’n 14 graden zou je kun-
nen spreken van een ‘warme’ Bos-
dijkloop-editie. Gelukkig was het 
nagenoeg droog. Maar de wind 
daarentegen was krachtig, 6 à 
7 Beaufort en het KNMI gaf co-
de geel af voor de stevige wind-
stoten, waardoor het toch ‘afzien’ 
was voor de deelnemers (en voor 
alle vrijwilligers).

Jeugdloop
Bij de jongens tot en met 12 jaar 
ging als eerste Sam Vreugdenhil 
uit Zoetermeer onder het �nish-
doek door in een tijd van 3:48 
min. Bij de meisjes won Jackie Vis-
sers uit Nieuwersluis in 3:33 min. 
Alle kinderen kregen een medail-
le als herinnering.

5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij 
de heren was de uit Utrecht af-
komstige Wijnand van der Bok 
met 17:23 min. Bij de dames won 
Femke Yska uit Nijland, Friesland 
in 19:34 min. 

10 kilometer
De 10 kilometer had het groot-
ste deelnemersveld met meer 
dan 120 deelnemers. De winnaar 
bij de heren was Roeland van der 
Harts uit Leiden met een tijd van 
34:33 min. Bij de dames won Mir-
jam Koersen uit Hilversum met 
een snelle tijd van 38:40 min. Ze 
nam deel in de categorie 45+ en 
liet veel jongere leeftijdsgenoten 
haar hielen zien. 
Halve marathon

Niet minder dan 21,1 kilometer 
moest worden afgelegd voor het 
koningsnummer. Met een par-
cours over de Veenkade, recrea-
tieterrein Bosdijk en het Bellop-
ad (oude spoordijk). De overwin-
ning ging evenals vorig jaar bij 
de heren naar de uit Woerden af-
komstige Wilfred Verhagen met 
een tijd van 1:16:09. “Vanaf de 
start gelijk wind tegen, direct op 
kop gaan lopen, na een paar ki-
lometers zag ik een tweetal lo-
pers achter mij, besloten om bij 
dit stormachtige weer samen te 
werken, eerst met zijn drieën, la-
ter met tweeën, wel het meeste 
kopwerk gedaan en op de helft 
van de spoordijk de voor�et-
ser ingehaald, want hij kon niet 
harder door de wind, uiteinde-
lijk een lekkere wedstrijd gelo-
pen”. Wilfred kreeg voor de derde 
keer de wisselbeker. Sjef de Kim-
pe uit Amsterdam werd tweede 
met 1:17:00 en Martijn de Groot 
uit Mijdrecht werd evenals vorig 
jaar derde met 1:17:53. Bij de da-
mes was de overwinning even-
als vorig jaar voor Silvia Treur–de 
Jong uit Mijdrecht met een tijd 
van 1:35:01. “De eerste 7 à 8 kilo-
meter was er tegenwind, kon een 
beetje achter iemand lopen, hier-
na wind mee tot ongeveer 16 ki-
lometer, dan vlieg je vooruit, op 
het Bellopad was het zwaar, weer 
wind tegen, maar ik kon tijdens 
het lopen nog praten, heb he-
le verhalen verteld met de voor-
�etser”. Ook Silvia kreeg voor de 
derde keer de wisselbeker. Maris-
ka van Sprundel uit Utrecht werd 
tweede met 1:36:40. De derde 
plaats was voor Lianne Stevens 
eveneens uit Utrecht met 1:37:25. 

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 editie van de Bos-
dijkloop was ondanks de zware 
weersomstandigheden een ge-
zellig en geslaagd evenement in 
Vinkeveen.

De start van de 10 kilometer PK Sport Bosdijkloop 2020

De winnaars van de halve marathon PK Sport Bosdijkloop 2020, bij de da-
mes, Silvia Treur–de Jong uit Mijdrecht, en bij de heren, Wilfred Verhagen 
uit Woerden

Uithoorn - Ogenschijnlijk spelen 
we vandaag 24 “kleine” spellen. 
We zien geen slems, weinig zoge-
heten swings, waarop beide par-
tijen een manche in het vooruit-
zicht hebben, en de troeven bij de 
tegenpartij gedragen zich aardig. 
Toch is er één paar, dat zo mees-
terlijk speelt, dat ze alle anderen 
als het ware aan de kant schui-
ven. Hoe dat ongeveer in zijn 
werk gaat zien we al op het eer-
ste spel. Geniale invallen van bei-
de kanten daargelaten zit er [nie-
mand kwetsbaar] voor Noord-
Zuid 3 Schoppen in, en voor Oost-
West 5 Ruiten. Bij ons aan tafel 
bieden wij tot 3 Schoppen, en la-
ten vervolgens de tegenstanders 
4 Ruiten maken met een overslag 
(-150). Op zich een redelijk in-
zicht. Er werd verschillende keren 
drie Schoppen gemaakt (+140) of 
vier min één (-50) gespeeld. Vier 
Schoppen bieden drijft de ande-
re partij naar vijf Ruiten die erin 
zit (-400). Aan tafel dacht ik nog 
dat zelfs 4 Ruiten down zou kun-
nen gaan. Hoe anders gaan de 
meesters van de dag met het spel 
om. Ze bieden door tot 5 Schop-
pen, dus zien ze ten eerste in dat 
vijf Ruiten goede kans maakt. Ten 
tweede maken ze met hun supe-
rieure afspeeltechniek een slag 
meer dan het veld, en gaan dus 
slechts één down. Op dit spel le-
vert het hen een middenscore op, 
maar doordat ze bijna constant 
een goed inzicht in wat de tegen-

partij kan maken, paren aan fa-
belachtige speeltechniek, tore-
nen ze hoog boven alle anderen 
uit. De concurrentie is zelden zo 
vernietigend verslagen. Winnaars 
Greet en Lijnie worden op gro-
te afstand gevolgd door de meu-
te, aangevoerd door Gerda en Jo. 
Geen slems. De wat vlakke verde-
lingen bevoordelen de paren met 
een technische kijk op de zaak. 
Anderen zien zichzelf zo ineens 
terug in de onderste helft van de 
uitslag. Tip: beter schudden, dan 
is het volgende week weer an-
dersom.
A lijn: Vergeleken met de slach-
ting in de A-lijn, is het in de B-lijn 
een oase van rust. Relatief dan, 
want op een enkel spel vliegen 
je de doubletten om de oren. Op 
een ander is er de keus de ander 
te doubleren, of zelf door te bie-
den tot zelfs groot slem toe. Dat 
laatste doen Berend en supersub 
André. Een magistrale 7 Klaveren 
legt de basis voor een supersco-
re van meer dan 70%! Ingeborg 
en Ellie volgen op ruim 10%, het-
geen nog voldoende ruimte laat 
de rest van het veld op zes pro-
cent of meer te zetten. Gefelici-
teerd met de mooie prestatie. Wie 
denkt eraan te kunnen wennen 
niet iedere week eerste te wor-
den, en dan toch blij is genoeglijk 
te kaarten, vindt mogelijk spelen 
bij onze club een mooie tijdspas-
sering. Meer hierover vertelt U Lij-
nie Timmer, (0297)561126.

Sans Rancune
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Nieuwkomers geven 
visitekaartjes af
De Kwakel - Na enige weken 
‘sfeer proeven’ zijn  Gada en Fred 
Wegman de�nitief lid geworden 
van de BVK  en bij hun eerste of-
�ciële optreden hebben zij gelijk 
maar even hun visitekaartje af-
gegeven door in de C lijn de con-
currentie te declasseren met een 
score van 66.32%. Het was de eni-
ge 60+ score van deze avond. Zij 
hadden in de sfeerproefweken 
dus al de bekende kat uit de ze-
ker zo bekende boom gekeken 
en hadden daarbij blijkbaar goed 
opgelet. Van dit paar gaan we dus 
beslist nog meer horen.
Ben Terra vormde een gelegen-
heidspaar met Riet Wesselingh en 
deze combinatie bleek succesvol, 
want met 59,03% werden zij 2e. 
Atie en Wan Overwater scoorden 
ook alleszins redelijk met 58,33%.

B-lijn
In de B-lijn ontliepen de paren el-
kaar niet veel, zeker niet in de top 
van de daguitslag. De vers ge-
promoveerde Marjan en Ben v.d. 
Broek bleken deze week de sterk-
sten met een fraaie 59,79%   Dat 
was nipt meer dan de van de A 
lijn terug gekeerde Lia Guyt en 
Gerbrand van Nigtevegt, die met 

59,65% blijk gaven van hun stre-
ven die terugval zo spoedig mo-
gelijk weer ongedaan te maken.
Ria Broers en Anneke Karlas 
scoorden ook niet onverdienste-
lijk door met 58,4% 3e te worden.
Ton en Wim konden het deze 
avond niet helemaal bolwerken, 
maar laatste worden met een sco-
re boven de 40% geeft nog niet 
direct reden tot paniek.

A-lijn
In de A-lijn een vrij zeldzame ge-
deelde 1e plaats. Wim Röling en 
Adrie Voorn scoorden 58,75%, 
maar dat deden Paula Kniep en 
An van der Poel ook, waarmee zij 
maar eens aangaven dat hun 2e 
plaats ‘over all’ in de vorige cyclus 
niet zo verrassend was als vorige 
week werd gesuggereerd. Hou dit 
vast dames! Truus Langelaan en 
Elly van Nieuwoop lieten zich met 
57,92% ook van hun beste kant 
zien en deze score was goed voor 
de 3e plaats. Matty en Kees had-
den zich ongetwijfeld een ande-
re start voorgesteld na hun terug-
keer in de A lijn, maar hun score 
van deze avond was zwaar tegen-
vallend en zij eindigden tamelijk 
afgetekend als 13e en laatste.

Ruud van Judo Ryu Kensui 
Nederlands Kampioen
Uithoorn - Zondag 16 februa-
ri is meester Ruud van Judo Ryu 
Kensui samen met zijn judo-
partner Koen Vermeule  voor de 
2e keer kampioen van Nederland 

geworden in het Ju no Kata. Met 
een Topscore!!
De Nederlandse Kata kampioen-
schappen werden gehouden in 
Dordrecht.

Gouda te sterk voor 
Boule Union Thamen
Uithoorn - Voor speeldag tien 
stond de thuiswedstrijd tegen 
PV Gouda 6 op het program-
ma. Gezien de buitentempera-
tuur maakte BU Thamen weer ge-
bruik van de overdekte accom-
modatie van OSB in Bodegraven. 
In vrijwel dezelfde samenstel-
ling als in de uitwedstrijd werd 
de strijd aangebonden. Het ver-
schil was dat Henk van Rekum als 
scheidsrechter optrad en dat Jo-
an van Rekum zijn plaats innam 
in de line up naast Harry v/d Dun-
gen, Ina Hoekstra, Nel Bloemers, 
Ruud Vaessen en Wilma Buchner. 
Net als in de uitwedstrijd won het 
team een van de drie doubletten-
partijen. De twee nederlagen wa-
ren wel met grote cijfers. In de 
triplettenronde werd ook weer 
een partij gewonnen in een zeer 
spannende strijd. Ook nu weer 
hetzelfde als in de uitwedstrijd. 

Ook nu was een overwinning nog 
mogelijk, maar helaas werden al-
le drie de partijen verloren. Twee 
met grote cijfers en eentje, die ei-
genlijk gewonnen had moeten 
worden. De equipe had 9-0 ach-
ter gestaan maar kwam sterk te-
rug. Het had zelfs bij een stand 
van 7-9 de kans om de partij te 
beslissen. Helaas wilde het terrein 
niet meewerken, maar werd het 
wel gelijk. Toch verloor de equipe 
van 10-13 en de ontmoeting dus 
met 2-6. Een speeldag om snel te 
vergeten dus.
Het team van BU Thamen komt 
pas weer op 14 maart in actie in 
de thuiswedstrijd tegen OSB 2. Bij 
goed weer wordt er dan gespeeld 
op de eigenaccommodatie aan 
de Vuurlijn, aanvang 12.00 uur .
Voor die tijd vindt er nog een 
clubtoernooi plaats aan de Vuur-
lijn. Op zondag 23 februari.

De Toekomst wint laatste finale 
avond Quakeltoernooi
De Kwakel – Vorige week was 
het al weer de laatste wedstrij-
den van het Quakeltoernooi. De 
�nale avond bij de heren. Fami-
lie Verbruggen, De Toekomst, Fa-
milie van Rijn/Barnhoorn, Bol.
com, Dzemat Amsterdam, NL 
Gemengd Curling Team gaan 
strijden om de felbegeerde be-
ker. De openingswedstrijd gaat 
tussen de Familie Verbruggen 
en de jeugdige jongens van De 
Toekomst. Beide teams probe-
ren direct hun eigen spel te spe-
len, en schromen de duels niet. 
Het is een gelijk opgaande wed-
strijd waarin de Familie Verbrug-
gen de eerste kans creëert, Jean-
Paul schiet met links op de paal. 
2 minuten later doet Thomas Ste-
vens dat ook voor de toekomst. 
Na 10 minuten staat het nog 0-0 
maar worden de kansen voor bei-
de teams steeds groter, maar de 
goals vallen nog niet. Met nog 2 
minuten op de klok is de man of 
the match nu al Remie van Oost-
waard, die meerdere doelpunten 
voorkomt. In de laatste minuut 
houd Jesper Oudshoorn De Toe-
komst op de been met een paar 
katachtige reddingen. Het blijft 
0-0 na een spannende slotfase.

Gelijk op
In de wedstrijd van de Familie van 
Rijn tegen titelverdediger BOL.
com gaat het gelijk op. Bol.com 
mag de bal hebben en van Rijn 
concentreert zich op de verde-
diging en de counter. Toch doen 
beide teams niet echt voor elkaar 
onder. Bol.com komt verdiend 
op voorsprong, door een mooie 
combinatie in de cirkel. In de 13e 

minuut maakt Eddy Janse voor 
de Familie van Rijn de 1-1 met 
een knap hard schot in het dak 
van het doel. Ook deze wedstrijd 
eindigt in gelijkspel, 1-1. Dze-
mat Amsterdam heeft in de laat-
ste wedstrijd van de eerste ron-
de het beste van het spel. Zon-
der in de problemen te komen lo-
pen ze uit naar 2-0. Tim ten Brink 
zorgt er voor dat de score niet te 
groot word door een paar knap-
pe reddingen te verrichten. De 
wedstrijd eindigt in 2-0. 

Clash
De eerste wedstrijd van de 2e 
ronde is de Familie clash tussen 
de familie van Rijn en de fami-
lie Verbruggen. Familie van Rijn 
die voor deze laatste editie van 
het toernooi iedereen heeft op-
gelapt, komen goed uit de start-
blokken. Remie van Oostwaard is 
voor de familie Verbruggen we-
derom belangrijk met een aan-
tal knappe reddingen. Routinier 
Patrick den Haan zorgt met een 
knappe passeerbeweging en een 
assist voor de 1-0 voor de fami-
lie Verbruggen. Van Rijn kan nog 
niet overtuigen en probeert het 
met afstandsschoten. Het einde 
nadert en de familie Verbruggen 
houd nog stand met de druk van 
de familie van Rijn die toeneemt. 
Bart van de Tol is met een stift 
dichtbij de 2-0. Erik Verbruggen 
kan daarna in leeg doel schieten 
na balverlies van de meevoetbal-
lende keeper, de wedstrijd ein-
digt in 2-0 voor de familie Ver-
bruggen. 
Dzemat Amsterdam neemt het 
daarna op tegen BOL.com. Bei-

Blessure tijd kost Legmeer-
vogels twee punten
Uithoorn - Ver, heel ver in blessu-
re tijd verspeelt Legmeervogels 
de in de 83ste minuut verkregen 
voorsprong van 1-0. Een geheel 
onnodige overtreding van een 
verdediger van Legmeervogels 
en een duidelijke handsbal van 
een van de spelers van de FC Uit-
geest zijn de ingrediënten waar-
door de FC Uitgeest in het slot se-
conden van de weer erg veel bij-
getelde blessure tijd naast Leg-
meervogels kon komen 1-1. Erg 
vervelend voor de Vogels was 
het feit dat de neutrale assistent 

grensrechter wel kan zien dat de 
spelers niet goed staan bij een 
inworp maar een heel duidelijke 
handsbal van de doelpuntenma-
ker Jordy Duijn even niet zag. Of 
niet wilde zien, zou ook zo maar 
kunnen? Het hoogte punt voor 
Legmeervogels in de eerste 45 
minuten was de kans voor Elroy 
Tuur in de 2e minuut. Maar zijn 
inzet ging naast het doel. Daarna 
is het FC Uitgeest met storm De-
nis in de rug die een overwicht 
weet op te bouwen. FC Uitgeest 
werd ook geholpen door het ma-

de teams weten te scoren in de 
eerste minuten. Een schaakspel 
tussen beide teams levert nog 
geen winnende tre�er op. BOL.
com dringt aan en Dzemat komt 
er meerdere keren gevaarlijk uit. 
Na een hectische laatste minuut 
blijft het 1-1. Beide teams moe-
ten nu afwachten wat de rest gaat 
doen. 

Gemengd
De Toekomst neemt het daarna 
op tegen het NL Gemengd Cur-
ling team. De Toekomst komt vrij 
snel op voorsprong maar kan de 
marge nog niet verdubbelen. NL 
Gemengd Curling team is zoe-
kende naar het gaatje voor de 
aansluitingstre�er, maar De Toe-
komst houd goed stand. Zon-
der echt in de problemen te ko-
men wint De Toekomst hun eer-
ste wedstrijd met 1-0.
BOL.com neemt het daarna op te-
gen de familie Verbruggen. BOL.
com heeft duidelijk het betere 
van het spel. De familie Verbrug-
gen komt weinig op de helft van 
BOL.com. BOL.com loopt uit naar 
3-0, waarbij het doelsaldo miss 
nog wel belangrijk kan worden 
vanavond.
De Toekomst en Dzemat Amster-
dam gaan daarna uitmaken wie 
er een voorsprong gaan nemen 
op de titel. Dzemat Amsterdam 
heeft hun roots liggen in Bos-
nië en heeft een paar zeer tech-
nische spelers in hun team. Dze-
mat Amsterdam heeft voorname-
lijk de bal en bepaald het spel. De 
Toekomst countert er heerlijk op 
los en lopen enigszins vertekend 
uit naar 4-0. Waar doelman Jes-
per Oudshoorn wederom knap 
zijn doel weer weet schoon te 
houden met een aantal heerlijke 
reddingen. De Toekomst en BOL.
com komen beide op 7 punten 
en gaan daarmee aan de leiding. 
Familie van Rijn en NL Gemengd 
Curling team gaan in de volgen-
de wedstrijd de aansluiting zoe-
ken met de achtervolgers. 
Beide teams kunnen de punten 
goed gebruiken om aansluiting 
te krijgen met de familie Verbrug-
gen en Dzemat Amsterdam. Ed-
dy Janse is wederom het eindsta-

tion van een goede counter die 
heerlijk word afgemaakt. NL Ge-
mengd Curling team begint zijn 
draai te vinden en komt op ge-
lijke hoogte door een droge knal 
van Timo Kas. Niels van Rijn zet de 
familie in de 8e minuut weer op 
voorsprong. Daarna regent het 
kansen over en weer maar blijft 
het 2-1 voor de familie van Rijn. 

Schrikken
In de derde ronde wint Dzemat 
Amsterdam van de familie Ver-
bruggen met 2-1. BOL.com komt 
met de schrik vrij tegen NL Ge-
mengd Curling team, in de slot-
fase buigen ze een 1-0 achter-
stand om in een 2-1 overwinning. 
De Toekomst wint vrij eenvou-
dig hun wedstrijd tegen de fami-
lie van Rijn waardoor ze in de race 
blijven voor de titel. 
De laatste speelronde word afge-
trapt door de familie Verbruggen 
tegen NL Gemengd Curling team. 
De familie Verbruggen speelt nog 
voor de 3e plaats en wint in ieder 
geval hun wedstrijd met 2-0. Hier-
mee komen ze op 7 punten. Het 
is nu aan de familie van Rijn om 
ook hun wedstrijd te winnen te-
gen Dzemat Amsterdam om ook 
kans te maken op plaats 3. De 
familie van Rijn komt al snel op 
voorsprong tegen Dzemat Am-
sterdam. Dzemat komt niet echt 
lekker in de wedstrijd, ook al gaat 
de hele trukendoos open. Fami-
lie van Rijn wint uiteindelijk met 
2-1. Zowel familie van Rijn, fami-
lie Verbruggen en Dzemat Am-
sterdam komen hiermee op 7 
punten. Op basis van doelsaldo 
word de familie Verbruggen 3e, 
Dzemat en van Rijn eindigen sa-
men op de 4e plaats. De laatste 
wedstrijd word de alles beslis-
sende wedstrijd. BOL.com moet 
winnen, en De Toekomst heeft 
genoeg aan een punt. De Toe-
komst komt niet echt van eigen 
helft af, en kan niet meer met zo-
veel energie counteren als eerder 
op de avond. Na een heerlijk ge-
plaatst schot met links komt BOL.
com op 1-0. Kleine kansjes over 
en weer maar BOL.com houd de 
regie. Jesper Oudshoorn word 
in de laatste minuut de held van 
de avond door uit een vrije trap 
net buiten de cirkel de gelijkma-
ker te maken. Er is te weinig tijd 
meer voor BOL.com om een doel-
punt te maken. Dat maakt De Toe-
komst de laatste winnaar van het 
Quakeltoernooi. 

Eindstanden competitie 
Badmintonvereniging De Kwakel
De Kwakel - Voor de badminton-
ners zit het reguliere competitie-
seizoen er alweer op. Het compe-
titieseizoen loopt van september 
t/m februari, daarna is er tijd voor 
toernooien en recreatief spelen.
Er kwamen dit seizoen maar liefst 
drie jeugdteams en drie senioren-
teams uit voor De Kwakel.
De jongste twee jeugdteams be-
stonden uit bijna allemaal debu-
tanten, zij hadden een zware kluif 
aan de tegenstanders die vaak al 
meerdere jaren competitie speel-
den. Toch mocht dit het spel-
plezier niet drukken en stonden 
Yoek, Olaf K, Boaz, Stan, Olaf H, 
Luca en Tobias steeds met goede 
inzet op de baan. Beide teams zijn 
laatste geworden in hun poule. 
Het oudste jeugdteam, waar Tess, 

Elin, Jacco en Dion voor het eerst 
een mixteam vormden vond hun 
draai steeds beter. Aanvankelijk 
werden er veel wedstrijden verlo-
ren, maar in de tweede competi-
tiehelft scoorden ze steeds meer 
punten. Ze zijn op een mooie der-
de plaats geëindigd.

Zesde
Alle seniorenteams hebben de 
competitie op de zesde plek 
in hun poule afgesloten. Team 
3 speelde als enige in dezelf-
de samenstelling als vorig sei-
zoen. Eva, Henriëtte, Peter en Jil-
lis kampten aan het begin van het 
seizoen wel met enig blessure-
leed, waardoor er regelmatig met 
een andere heer gespeeld werd. 
Team 1 en 2 hadden beide twee 

tige spel van de thuisclub zeker in 
de eerste 45 minuten. Legmeer-
vogels zijn in deze periode erg 
slordig in de passing. In deze fase 
moet Elroy Tuur ook zijn doelman 
Folke Maenhout te hulp schieten 
bij een inzet van FC Uitgeest spe-
ler Lester Half. Ook in de rest van 
de eerste helft maakt Legmeervo-
gels het zichzelf erg moeilijk. Niet 
alleen in de onzuivere passing, 
zeg maar gewoon slordig, maar 
ook ontbreekt een beetje de con-
centratie. FC Uitgeest spelers ko-
men wel heel vaak als overwin-
naar uit de strijd bij het persoon-
lijke duel. Dat de rust gehaald 
wordt met 0-0 is dan ook een ge-
weldige meevaller. 
De start van de tweede helft is 
voor Legmeervogels. Een fraaie 

nieuwe spelers, door verschui-
vingen in de teams. Dit was voor-
al in het begin van de competitie 
zichtbaar in het dubbel- en mix-
spel, de spelers moesten nog een 
beetje aan elkaar wennen. Team 1 
heeft maar liefst 4 van de 14 wed-
strijden gelijkgespeeld, iets wat 
niet vaak voorkomt. Alle badmin-
tonners, competitiespelers en re-
creanten, maken zich nu op voor 
de clubkampioenschappen en 
daarna start de periode waarin 
de liefhebbers toernooien kun-
nen gaan spelen. Lijkt badminton 
jou ook een leuke sport? Kom dan 
eens kijken op maandagavond in 
de KDO sporthal in De Kwakel. De 
jeugd speelt van 9-20:30 uur en 
de senioren kunnen vanaf 19:30 
aan de slag.

steekpas van Mitchell Verschut 
wordt heel matig verwerkt door 
Jasper Burgers waardoor de-
ze kans om op een snelle voor-
sprong te komen verloren gaat. 
Ook in de tweede helft hebben 
Beide parijen last van Stormpje 
Denis. Maar het is toch Legmeer-
vogels die eer in de fase beter 
mee kan omgaan dan de bezoe-
kers in het eerste bedrijf.
Een paar minuten heeft Legmeer-
vogels al het geluk van de we-
reld als een inzet van Daan Ha-
maker van de FC Uitgeest uiteen-
spat op de lat boven Folke Mae-
nhout.  Op aangeven van Regilio 
Kranenburg is het Quint Peris die 
de kans krijgt om Legmeervogels 
op voorsprong te schiet. Maar hij 
vindt de FC Uigeest doelman Sem 
Bleeker op zijn weg. Met nog 6 
minuten te gaan komt Legmeer-
vogels alsnog op voorsprong In 
eerste instantie stuit Kranenburg 
nog op de FC Uitgeest doelman 
maar in twee instantie weet Yo-
rick v d Deijl wel doeltre�end uit 
te halen en staat de 1-0 voor-
sprong voor de Vogels op het sco-
rebord. Met nog 6 minuten plus 
blessure tijd te gaan maar je de-
ze voorsprong nieter uit handen 
geven. En toch gebeurt die. Ge-
heel onnodig. Heel vervelend is 
het dat er op Facebook, het ac-
count van de assistent scheids-
rechter Marco de Lange te lezen 
staat 1-1 wel de juiste uitslag is 
van dit duel en dat Legmeervo-
gels maar moeilijk kan verwerken 
dat het 1-1 is geworden!!!!!!

Het programma voor Legmeer-
vogels is dat het 23 februari vrij 
is. Op 1 maart de inhaalwedstrijd 
speelt tegen De Zouaven en op 
zondag 8 maart uit speelt tegen 
Fortuna Wormerveer. Beide duel 
beginnen om 14.00 uur.






