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Energie-neutrale Melkveehouderij

Afgewogen keuzes kern 
voor succes

Begonnen wordt bij halte aan de Rondweg in Mijdrecht 
en het station in Abcoude 

College pakt overlast van 
fi etsen aan i  stallin en

Wilnis - Het project Energie-neu-
trale Melkveehouderij is afgerond. 
Dit project is gestart in de provin-
cie Utrecht om te onderzoeken 
hoe een melkveehouderij ener-
gieneutraal kan ondernemen. De 
combinatie van elektriciteit be-
sparen en duurzame energie op-
wekken is economisch interessant 
voor melkveehouders. Maar waar 
en hoe begin je als agrarisch on-
dernemer, welke investering le-
vert het meeste op? Gedeputeer-
de Hanke Bruins Slot ontving op 
de boerderij van Robert en Wille-
ke Peek in Wilnis het adviesrap-
port ‘Energie-neutrale Melkvee-
houderij, leren van een traject’. 
Het rapport doet verslag van de 
ervaringen rondom het verlagen 
en verduurzamen van het ener-
gieverbruik op melkveehouderij-
bedrijven. ‘Mooi dat de mensen 
van de voorbeeldbedrijven be-
reid zijn geweest om hun nek uit 
te steken en dat we samen lessen 
kunnen trekken. Het is belangrijk 
dat de agrarische sector gaat ver-
duurzamen, maar daarbij is het 
een voorwaarde om dat te base-
ren op een duurzaam verdienmo-
del.’ De onderzoeksperiode bracht 
een aantal duidelijke aandachts-

punten naar voren. Energiever-
bruik verduurzamen begint met 
inzicht in het verbruik. In de melk-
veehouderij gaat het om het mel-
ken, het koelen, het reinigen, het 
verwarmen van het water voor 
de koeien en de verlichting. Door 
doordacht te besparen in al deze 
onderdelen van het bedrijfspro-
ces, kan een melkveehouder zijn 
energieverbruik van gemiddeld 
50 kWh voor 1000 kg melk, terug-
brengen tot zo’n 26/27 kWh per 
1000 kg melk. Een volledig duur-
zaam ingericht nieuw bedrijf ver-
bruikt nog maar 20 kWh per 1000 
kg melk. Besparingen kunnen de 
boer tot wel 5.000 euro per jaar 
opleveren.

Afstelling
Energiebesparing is goed moge-
lijk door betere afstelling van ap-
paraten. En zeker ook bij nieuwe 
investeringen, in stallen of appa-
ratuur. Dat vraagt om besluitvor-
ming op basis van het totale kos-
tenplaatje. Dus niet alleen uit-
gaand van de investeringskos-
ten, maar ook rekenend met de 
kosten van het onderhoud en de 
energiekosten. Dat resulteert in 
maatregelen die aan het eind van 

De Ronde Venen - Het college gaat de overlast van fi etswrakken, 
achtergelaten en fout geparkeerde fi etsen bij fi etsenstallingen 
aanpakken. Begonnen wordt bij de fi etsenstalling bij het station 
in Abcoude en aan de Rondweg in Mijdrecht, daarna komen an-
dere haltes aan bod. Met de aanpak willen Burgemeester en Wet-
houders de fi etsenstallingen een opgeruimde aanblik geven en 
toegankelijker maken voor minder-validen. 
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Wilnis - Een 22-jarige inwoner 
van Wilnis is afgelopen week om 
het leven gekomen bij een tra-
gisch bedrijfsongeval. De jonge-
man werkte voor een sloopbe-
drijf uit Wilnis. Hij was aan het 
werk in een woning aan de He-

rengracht in Amsterdam toen hij 
in een liftschaft meters naar be-
neden viel. De hulpdiensten heb-
ben gevochten voor zijn leven, 
maar helaas overleed hij later in 
het ziekenhuis aan zijn verwon-
dingen. 

Brandweer
Wilnis – De bewoonster van 
een woning aan de Margriet-
straat in Wilnis, rook toen zij 
thuis kwam een sterke gas-
lucht. Zij belde direct de 
brandweer, die met spoed 
naar de woning kwam. Na-
dat de brandweer diverse 
metingen had verricht om 
de veroorzaker van de lucht 
te traceren bleek het een lei-
dingbreuk buiten de woning 
te zijn. Deze was vermoede-
lijk beschadigd bij het slaan 
van een paaltje. De Netbe-
heerder Stedin heeft het lek 
weer gerepareerd

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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Joris Hogenboom, voorzitter van de stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij overhandigt gedeputeerde 
Hanke Bruins Slot het rapport.

Grote chaos na 
inhaala tie o  

N201
Vinkeveen - Maandag jl is de 
N 201 tussen Vinkeveen en de 
A2 lange tijd afgesloten ge-
weest en zorgde voor lange 
� lies en veel vertraging. Oor-
zaak: een foute inhaalactie. Bij 
de ravage die hierna ontstond 
waren meerdere auto’s en 
een vrachtwagen betrokken. 
Een automobilist was bezig 
met een inhaalactie, maar de 
voorgangers reden niet lang-
zaam maar in een langzaam 
rijdende � le, ontstaan door 
het open staan van een brug 
. Echter uit tegenovergestel-
de richting kwam een vracht-
wagen die geen kant meer 
op kon. Een viertal auto’s en 
de vrachtauto raakte hierbij 
zwaar beschadigd. Er vielen 
meerde gewonden, waarvan 
er enkele per ambulance zijn 
afgevoerd. De politie heeft de 
zaak in onderzoek.

De afgelopen jaren is een aan-
tal � etsenstallingen bij haltes 
van het openbaar vervoer uit-
gebreid. Ondanks die extra ca-
paciteit plaatst niet iedereen zijn 
� ets in de stalling. Uit gemak-
zucht of als gevolg van haast 
worden � etsen buiten de rekken 
gezet. Dat geeft een rommelige 
aanblik. Daarnaast gaat de extra 
capaciteit deels verloren omdat 
er � etswrakken staan of � etsen 
die door de eigenaar zijn achter-
gelaten.

Fietsen weggehaald
Het college heeft dinsdag 18 fe-
bruari regels vastgesteld om dit 
op te kunnen lossen. Samen met 
de Kansis Groep gaat de gemeen-
te de � etswrakken en achtergela-
ten � etsen weghalen. De � etsen-
stallingen bij het Station Abcou-
de en Bushalte Mijdrecht-Cen-
trum zijn de eerste plekken waar 
dit gebeurt omdat hier de pro-
blemen het grootst zijn. Verkeerd 
geplaatste � etsen worden verwij-
derd. In een later stadium komen 

de overige bushaltes in de ge-
meente aan de beurt.

Opgeruimd én veilig
Wethouder Alberta Schuurs (Ver-
keer): ,,Fietsen worden niet met-
een weggehaald. Op een pu-
blieksvriendelijke manier wijzen 
we de � etsenbezitters op hun 
verantwoordelijkheid en vragen 
we ze hun � ets weg te halen of op 
een goede manier in de stalling te 
plaatsen. Pas nadat we � etsers de 
kans hebben gegeven zelf actie 
te ondernemen, en ze doen dat 
niet, gaan wij � etsen verwijderen. 
We doen dit niet alleen voor het 
opgeruimde beeld. Fietsen die 
schots en scheef naast een stal-
ling zijn neergezet belemmeren 
de bereikbaarheid voor minder-
validen.”

de streep meer energie besparen 
en voordeliger zijn. De tweede in-
valshoek is de opwek van duur-
zame energie. Hoe kan een melk-
veehouder zo veel mogelijk op 
zijn eigen grond voorzien in zijn 

eigen energie? Zonnepanelen in 
combinatie met eventueel een 
kleine windmolen, zijn relatief 
eenvoudig te plaatsen en leve-
ren een direct en aansprekend re-
sultaat op. Het traject heeft laten 
zien dat energie-besparen niet al-
tijd eenvoudig is maar wel veel 
potentie heeft. In de melkveehou-
derij en in andere sectoren. Ener-
gie-besparen = landschap sparen. 
Het ontlast ook ons overbelaste 
elektriciteitsnetwerk. Een thema 
dat meer aandacht verdient in de 
energietransitie. Wil je weten wat 
je kunt doen als agrarisch onder-

nemer om je elektriciteitsverbruik 
te verminderen of om zelf energie 
op te wekken? Utrecht-West heeft 
samen met Gebiedscoöperatie O-
gen onderzocht wat er kan, wat er 
nodig is, wat het oplevert en wat 
het kost. Met inbreng van onder 
meer Projecten LTO Noord, Cen-
trum voor Landbouw en Milieu 
is innovatiekracht gebundeld en 
zijn kennis en ervaring geborgd 
voor de toekomst. Vind tips en 
informatie op www.lami.nl. Daar 
is onder andere een groot aantal 
factsheets te vinden over mogelij-
ke maatregelen op het bedrijf.

De Ronde Venen - In eerdere be-
richten in deze krant heeft u al 
mee kunnen lezen over de veran-
deringen op het schoolplein van 
Sterrenschool Driehuis. Het deel 
waar eerder noodlokalen stonden 
heeft een metamorfose onder-
gaan naar een ‘groen schoolplein’. 
Het is veranderd in een groot klim-
parcours, van bomen, boomstam-
men, touwen, evenwichtsboom, 
klimtoren en glijbaan. Vrijdag 21 
februari vierden de kinderen car-
naval en meester/ju� endag in-
een. Dat was een uitgelezen mo-
ment om samen met (‘jarig’) team, 
alle leerlingen en ouders het plein 
feestelijk te openen. De o�  cië-

le opening werd verricht, met het 
losmaken van het lint, door Juf Ti-
neke. Zij is met ingang van 1 janu-
ari j.l. gestopt, maar kwam voor 
deze gelegenheid graag nog even 
terug. Ze heeft immers, in de 27 
jaar dat ze verbonden was aan de 
Driehuisschool, vele voetstappen 
in de gangen en op het school-
plein liggen. Als katholieke school 
is het natuurlijk een goed gebruik 
dat het schoolplein wordt ingeze-
gend. Voor de gelegenheid heeft 
“pastor” (meester) Frank de hon-
neurs waargenomen en het plein 
besprenkeld met (on)wijwater, 
daarbij de hoop uitspreken op 
veel, veilig, speelplezier!

Sterrenschool Driehuis
Groen s hool lein 
offi ieel eo en

o eli k e ri fson e al



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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Tien redenen voor een 
bezoek aan Bike Motion

Regio - Bike Motion Benelux 
komt er weer aan en laat de �ets-
harten sneller kloppen. Van 28 fe-
bruari tot en met 1 maart 2020 
vindt de sportieve �etser en lief-
hebber in Jaarbeurs Utrecht al-
les wat hij of zij nodig heeft voor 
het komende �etsseizoen. Als de 
voorjaarsklassiekers starten ver-
andert de Jaarbeurs in een �ets-
walhalla met de nieuwste race-
�etsen, gravelbikes en mountain-
bikes, testparcoursen, accessoi-
res, kleding, sportvoeding, aan-
bieders van �etsvakanties en al-
les om de eigen �etsprestaties te 
verbeteren.

Mooie merken 
De nieuwste race�etsen en 
mountainbikes van toonaan-
gevende merken zoals Merida, 
Canyon, Scott, Simplon, Gios, Ro-
se, Lapierre, Kona, American Ea-
gle, Van Nicholas, Titici, Open Cy-
cle, Sensa. Ook de onderdelen en 
accessoires van Shimano, Magu-
ra, Tacx, Schwalbe, Garmin, Abus, 
KMC, BBB, Lightweight, Hope en 
vele anderen zijn present. Een 
nieuwe out�t scoren kan bijvoor-
beeld bij Agu, Bioracer Speed-
wear, Balans Bikewear , Oakley, Si-
di of Futurum Quality Gear.
 
Start het fietsseizoen 
Als het koersgeweld losbarst in 
Vlaanderen nodigt Bike Motion 
de sportieve �etser uit om van 
het beursbezoek meteen dé ope-
ningsrit van het jaar te maken en 
op de �ets naar Utrecht te ko-
men. Er is een bewaakte �etsen-
stalling voor het veilig stallen van 
de race�etsen en mountainbikes, 
inclusief kleedgelegenheid.
 
Racefietsen testen
Om erachter te komen of die 
mooie race�ets écht bij je past is 
een testrit handig. Tijdens Bike 
Motion Benelux 2020 is er een 
complete hal ingericht als test-
parcours. Er staan diverse merken 
race�etsen klaar om te ervaren 

hoe stijf een frame is. Hoe voelt 
het om vingervlug te schakelen 
met een elektrische of mechani-
sche schakelsysteem of hoe het is 
om vol in de ankers te gaan met 
schijfremmen.
 
(e-)Mountainbikes en 
gravelbikes testen
Bij een mountainbike of gravel-
bike wil je ook weten hoe hij re-
ageert op onverhard terrein. Op 
Bike Motion is er een uitdagend 
mountainbike indoor testpar-
cours, e-powered by Bosch, in-
clusief rockgardens, korte klim-
metjes en zand- en grindstroken. 

Dit jaar is er een speciaal gedeel-
te aangelegd voor gravelbikes zo-
dat liefhebbers het rijgedrag van 
deze nieuwe populaire �etsen 
kunnen ervaren.
 
Ambachtsplein
Het bouwen van een �ets is een 
waar ambacht en op Bike Motion 
is het van dichtbij te zien. Op de 
werkplaats zijn diverse vaklieden 
aan het werk en vertellen ze over 
hun kunsten. Denk aan dipping, 
teksten airbrushen en chroom-
lakken, het vlechten van wie-
len en het repareren van carbon-
frames. 
Volg demonstraties of krijg advies 
over onderhoud van een voor-
vork, het kitten van tubes op wie-
len en het rollen van een stuur-
lint.
 
Toertochtenplein
Niets is leuker dan samen op de 
�ets stappen voor een mooie rit! 
Op het toertochtenplein in Hal 10 
zijn diverse toertochtorganisaties 
vanuit binnen- en buitenland ver-
tegenwoordigd.  Zo weet de lief-
hebber waar te beginnen als hij 
of zij wil meedoen aan een toer-
tocht.
 
Shimano Werkplaats
Shimano heeft een volledige 

werkplaats gebouwd in Hal 8. Bij 
de experts van het Shimano Ser-
vice Center kunnen bezoekers 
drie dagen lang alle technische 
vragen stellen voor de start van 
het nieuwe seizoen. Verder komt 
Shimano naar Bike Motion met 
de nieuwe GRX-gravelonderde-
len en Dura-Ace groep waar Tom 
Dumoulin en Wout van Aert over-
winningen mee behalen.
 
De grootste fietsmarkt, 
1 ticket 3 beurzen
Bike Motion Benelux, E-bike Xpe-
rience en Fiets en Wandelbeurs 
staan voor de derde keer naast el-
kaar op 28 februari tot en met 1 
maart 2020. Met één toegangs-
bewijs kan de bezoeker vanuit 
één centraal punt alles vinden op 
het gebied van sportief �etsen, e-
bikes, wandelen en reisbestem-
mingen. De nieuwste producten, 
innovaties en presentaties van 
een breed merkaanbod, voor alle 
soorten �etsliefhebbers en wan-
delaar.

Soroptimistclub steunt 
het project Fietslessen 
voor volwassenen
Regio - Het is voor iedereen be-
langrijk om te kunnen �etsen. 
Wie kan �etsen kan makkelijk 
boodschappen doen, kinderen 
naar school brengen, naar het 
werk. Timpaan De Baat organi-
seert daarom samen met het Ver-
keerscollege, de Gemeente De 
Ronde Venen en Vluchtelingen-
werk Nederland �etslessen voor 
volwassenen. Sommige volwas-
senen hebben nog nooit ge�etst, 
andere durven niet meer na een 

vervelende gebeurtenis. De les-
sen worden gegeven door een 
�etsdocent en vrijwilligers in Ab-
coude, Baambrugge, Vinkeveen, 
Wilnis en Mijdrecht. Daarvoor is 
natuurlijk wel geld nodig. Bijvoor-
beeld om �etsen aan te scha�en.
Soroptimistclub Uithoorn De 
Ronde Venen sprong bij en spon-
sorde twee �etsen voor de �ets-
lessen voor volwassenen.
Annelies de Hoop van Timpaan 
de Baat was blij met de cheque!

Vrachtwagens zonder spiegels nieuwste 
blikvangers Van Zaal Transport
Regio - Logistiek dienstverlener 
Van Zaal Transport verstrekt zijn 
vloot met vijf Mercedes- Benz Ac-
tros LS1845 trekkers.
Dat maakt het bedrijf vandaag 
bekend. De trekkers vervangen 
vijf oudere wagens en zijn recent 

geleverd door Mercedes-Benz 
Gomes uit Aalsmeer. De gloed-
nieuwe blikvangers beschikken 
over verschillende intelligente 
technologieën. Zo springt het bij-
voorbeeld direct in het oog dat 
de wagens geen spiegels heb-

ben. In plaats daarvan zit er een 
beeldscherm in de cabine. Juist 
vanwege deze vooruitstreven-
de technologieën heeft Van Zaal 
Transport voor dit merk geko-
zen. Vooral de veiligheidsopties 
spreken het bedrijf aan, zoals 
het beeldscherm. Waar een spie-
gel meebeweegt als de vracht-
wagen naar binnen draait, doet 
een beeldscherm dat niet. Daar-
mee blijft de chau�eur goed zicht 
houden. Ook de ‘Active Brake As-
sist’ is voor Van Zaal een reden 
om voor Mercedes-Benz te kie-
zen. Dit systeem helpt bij het her-
kennen van een dreigend onge-
val. Als het systeem langzaam rij-
dend of stilstaand verkeert her-
kent en merkt dat de chau�eur 
hier niet op anticipeert, dan geeft 
het hoorbare en zichtbare signa-
len. Reageert de chau�eur ver-
volgens niet of niet tijdig, dan 
grijpt het systeem in. Indien no-
dig zelfs met een noodstop. Dit-
zelfde geldt wanneer het systeem 
�etsers, voetgangers of een hekje 
in de dode hoek signaleert. 

Eerste
Van de vijf nieuwe trekkers, werd 
er één al vooruit geleverd. Van 
Zaal- chau�eur Robin Kruit mocht 
daarvan de sleutels in ontvangst 
nemen en een testrit maken naar 
TreeVention, de beurs voor kwe-
kers uit de Euregio.
Van Zaal Transport is full service 
logistiek dienstverlener voor de 
sierteeltsector. Jaarlijks vervoert 

het bedrijf miljoenen bloemen en 
planten in Nederland, België en 
Duitsland voor kwekers, retailbe-
drijven, tuincentra en groothan-
dels. 
Van Zaal Transport is gevestigd 
in het Noord-Hollandse De Kwa-
kel en heeft daarnaast depots in 
Aalsmeer, Naaldwijk, Venlo, Am-
merzoden, Lochristi (België) en 
Straelen-Herongen (Duitsland).

Concert van de urker 
mans formatie

De Ronde Venen - Op zater-
dag j.l. is een aantal gasten van 
de Zonnebloem afd. Mijdrecht 
naar het concert geweest van 
de Urker Mans formatie in de 
kerk Johannes de Doper. De 
gasten hebben genoten van dit 
geweldige mannenkoor. Maar 
er was meer. Sterre van Boxtel 
(sopraan) zong een aantal he-
le bekende liederen. Klassiek 
maar ook liederen uit een mu-

sical en �lmmuziek. Het klonk 
prachtig. Het geheel werd be-
geleid door pianist Mark Brand-
wijk en dirigent Martin Mans.
Dit concert werd georgani-
seerd door de Stichting Vrien-
den Monument Johannes de 
Doper die regelmatig concer-
ten organiseert in dit mooie 
monument.
Kijk maar eens op www.vrien-
denmonument-johdedoper.nl
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VVD adopteert Opschoon-
dag in De Ronde Venen
Regio - De Ronde Venen - Op Za-
terdag 21 maart a.s. is de 18e edi-
tie van de Landelijke Opschoon-
dag. Net als velen vindt de VVD 
de natuur en woonomgeving be-
langrijk en neemt de VVD verant-
woordelijkheid voor het klimaat 
en de prachtige groene leefom-
geving in hun gemeente. Zwerf-
afval belast het milieu en ont-
siert de leefomgeving. Zo is de af-
braaktijd van een sigarettenpeuk 
2 tot 12 jaar, een bananenschil 
vergaat na 1 jaar, een frisdrank-
blikje blijft 50 jaar in stand en een 
plastic �esje heeft een oneindige 
levensduur. Alle reden om zwerf-
afval op te ruimen. De VVD orga-
niseert op zaterdag 21 maart a.s. 
in Mijdrecht, Vinkeveen, Abcou-
de en Baambrugge (de kern) van 
een schoonmaakploeg, die tus-
sen 10.00 en 15.00 uur samen 
met inwoners en belangstellen-
den hun leefomgeving gaan op-
ruimen. In Wilnis ondersteunt de 
VVD die dag het schoonmaaki-
nitiatief van “Wilnis Doet”. Ieder-

een kan meedoen aan de Lande-
lijke Opschoondag. Jong en oud, 
van individu tot maatschappelijke 
organisaties. Meer dan honderd-
duizend Nederlanders komen in 
actie voor een schone buurt. Een 
rol van betekenis spelen tijdens 
deze grote voorjaarsschoonmaak 
is eenvoudig en waardevol en de 
VVD hoopt dat veel inwoners ge-
hoor zullen geven aan de oproep 
om mee te doen om De Ronde Ve-
nen daarmee schoner te maken. 
In de week voorafgaand aan de 
schoonmaakactie zal via de VVD-
website en de lokale media con-
crete informatie, zoals verzamel-
plaatsen en schoonmaaklocaties 
verspreid worden. Enthousiaste 
inwoners kunnen zich nu al opge-
ven via info@vvdderondevenen.
nl . Ook kunnen, binnen de ge-
noemde kernen maar zeker ook 
daarbuiten, speci�eke locaties die 
wel een schoonmaakbeurt kun-
nen gebruiken via dit mailadres 
kenbaar gemaakt worden. Voor 
ko�e en koek wordt gezorgd.

Inloopavond genealogie
Regio - De Ronde Venen - U bent 
op zoek naar uw voorouders? Wij 
kunnen u een handje helpen. De 
werkgroep Genealogie van de 
historische vereniging De Proos-
dijlanden organiseert met enige 
regelmaat inloopavonden voor 
geïnteresseerden in stamboom-
onderzoek. De volgende help-
deskavond van ons voorseizoen 
2020 staat gepland voor donder-
dagavond 5 maart a.s. om 19.30 
uur in de oudheidkamer van de 

historische vereniging aan de 
Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. 
De oudheidkamer is open vanaf 
19.15 uur en de toegang is gratis. 
Vooraf wel even aanmelden a.u.b. 
U kunt een mailtje sturen naar 
stef.veerhuis@outlook.com Dit 
is nodig vanwege het aantal be-
schikbare werkgroepleden en 
het aantal computers. Iedereen is 
welkom, lid of geen lid. TIP: neem 
zo mogelijk uw eigen laptop of 
een USB-stick mee.

Binnenkort IVI-bijeenkomst over woonwensen van inwoners

Inwoners veel meer betrekken bij 
Woonplannen in De Ronde Venen

Inwoners meer betrekken
Het is goed om te lezen dat Wet-
houder Rein Kroon namens het 
college de gemeenteraad op 
5 maart de ruimtelijke verken-
ning ter goedkeuring zal voorleg-
gen. Wel vragen we ons als inwo-
ners af of er wel goed genoeg ge-
luisterd is naar de inwoners van 
De Ronde Venen. Is de woon-
wens van de inwoners wel goed 
in beeld? We lezen dat een ex-
tern bureau is ingehuurd om de 
woningbehoefte van onze inwo-
ners in kaart te brengen. IVI denkt 
dat de inwoners dit best wel zelf 
hadden kunnen aangeven wat 
hun woningbehoefte is. Daar had 
IVI best wel een rol in willen ne-
men. IVI (InwonersVoorInwoners) 
is namelijk van en voor de inwo-
ners van De Ronde Venen en dit 
thema wonen raakt heel veel in-
woners.

Geen verassingen uit 
onderzoek
Voor wat betreft de resultaten 
uit het onderzoek van het exter-
ne bureau denken wij dat de in-
woners niet echt verrast zijn. Dit 
wisten wij natuurlijk zelf ook al. 
Een overweldigende vraag naar 
woningen voor diverse doelgroe-
pen. Behoefte aan (sociale) huur 
en (betaalbare) koopwoningen 
voor jongeren, senioren, star-
ters en doorstromers. Ook was 
het logisch dat uit het onderzoek 
naar voren kwam dat er behoef-
te is aan verschillende type wo-
ningen en dat de energietransi-
tie ook een belangrijke rol speelt. 
Teleurstellend is wel dat we lezen 
dat helder moet zijn welke initia-
tieven er vanuit de markt en zorg-
partijen zijn. We denken namelijk 
dat daar voorbij gegaan wordt 
aan de initiatieven die er zijn bij 
de inwoners. 

Andere kijk en visie dan 
traditionele woningbouw
IVI vindt dat inwoners veel meer 
betrokken moeten worden en 
er goed geluisterd moet wor-
den naar de initiatieven die inwo-
ners hebben. Bij IVI hebben zich 
een aantal inwoners gemeld met 
prachtige woonideeën. Hoe je sa-

men oplossingen kan bedenken 
en uitvoeren om het woonpro-
bleem op te gaan lossen. Dat zijn 
vaak hele innovatieve oplossin-
gen waar niet alleen het woon-
probleem maar ook nog veel 
bijvangst is voor aandachtsge-
bieden als duurzaamheid, soci-
ale verbinding, recreatie, werk-
gelegenheid, eenzaamheidbe-
strijding en het verlagen van de 
zorgkosten. Inwoners hebben 
een hele andere kijk en visie dan 
de traditionele projectontwikke-
laars. Projectontwikkelaars bou-
wen namelijk vooral graag hui-
zen en denken in euro’s. We vin-
den dan ook dat de (lokale) over-
heid ook veel meer moet optrek-
ken met de inwoners in plaats 
van altijd maar op te trekken met 
projectontwikkelaars en onder-
zoeksbureaus. Met de komst van 
de omgevingswet wordt burger-
participatie steeds belangrijker 
en is ook waar lokale overheden 
veel meer op moeten inzetten. 
Inwoners moeten dan ook wel 
echt gaan meedenken en mee-
doen. IVI zal de inwoners dan ook 
steeds vaker bij allerlei inwoners-
zaken gaan betrekken.

Mooie inwonersinitiatieven 
voor handen
Het plan van ChristenUnie SGP is 
wat IVI betreft echt gedacht van-
uit de ogen van de inwoners. Een 
onorthodoxe aanpak om de acu-
te woonproblematiek aan te pak-
ken. Bij IVI hebben we de afgelo-
pen jaren ook mooie inwoners-
initiatieven binnen gekregen. In 
juli 2018 heeft IVI dit ook aange-
geven bij de wethouder. De wet-
houder had daar toen nog geen 
oor naar. IVI is echter wel met een 
aantal van deze inwoners serieus 
door gegaan. Zo zijn, op initiatief 
van IVI, een groep senioren zich 
samen gaan richten op hun ei-
gen woonwens. Ze zijn gaan kij-
ken of zij dit van onderaf zelf kon-
den gaan oppakken door samen-
kracht. Met de in huis zijnde ex-
pertise en de samenkracht zijn 
er al grote stappen gemaakt. Een 
ander mooi voorbeeld wat bij IVI 
werd aangemeld is van een inwo-
ner met heel veel expertise die 

Vorige week op de voorpagina van de Nieuwe Meerbode een artikel over wonen met daarbij 
een foto van een trots kijkende en glimlachende Wethouder Rein Kroon. Dit artikel heeft waar-
schijnlijk ook veel inwoners vrolijk gestemd. Eindelijk lijkt er wat te gaan gebeuren aan de grote 
woningbehoefte die er bij ons in de gemeente is. IVI hoopt dat men de inwoners hierbij nadruk-
kelijk gaat betrekken. Het gaat immers om de inwoners van De Ronde Venen!

Behoefte aan een luisterend 
oor voor inwonersinitiatieven
IVI vindt dat deze inwonersiniti-
atieven echt een podium verdie-
nen. Deze mooie woonwensen 
moeten de inwoners van De Ron-
de Venen gewoon en eens zien. 
Daarom kom er in maart een IVI-
bijeenkomst over woonwensen. 
Doelstelling hiervan is om eens 
naar elkaar te luisteren en te kij-
ken of we door samenkracht op-
lossingen kunnen aanreiken op 
het gebied van wonen. Misschien 
kunnen we samen deze woon-
wensen ook daadwerkelijk rea-
liseren. Wij nodigen dan ook alle 
inwoners van De Ronde Venen uit 
om deze IVI Woon-bijeenkomst te 
komen bezoeken. Natuurlijk kun-
nen wij als inwoners niet alles zelf 
oplossen en is hulp van bovenaf 
zeer welkom. Als we dit echt wil-
len gaan realiseren moeten we 
vooral samen optrekken. De bu-
reaucratie en het bestaande sy-
steem kunnen namelijk behoor-
lijke obstakels zijn in ambitieuze 
en mooie inwonersprojecten. Dat 
moet wat ons betreft echt anders 
en daar hoort de (lokale) overheid 
ook oren naar te hebben. We no-
digen dan ook de (lokale) over-
heid, politiek en beleidsmedewer-
kers van harte uit om te komen 
luisteren en mee te participeren 
met de inwoners. Dat kan immers 
nooit kwaad. En wie weet komen 
hier wel hele mooie woondromen 
voor De Ronde Venen uit voort. 
Houdt u de informatie in de ga-
ten over de IVI-bijeenkomst 
over Woonwensen van inwo-
ners of laat uw interesse voor 
deze bijeenkomst vast blijken 
door een e-mail te sturen naar:  
info@inwonersvoorinwoners.nl 

Auto uitgebrand
Mijdrecht – In de nacht van zon-
dag op maandag jl. is er aan 
de Johan van Renessestraat in 
Mijdrecht een personenauto to-
taal uitgebrand. Een bewoner ont-

een prachtig groots plan heeft 
om natuurlijk te gaan bouwen. 
Geen traditionele bouw met al-
leen maar veel stenen per vier-
kante meter, maar een hele ande-
re kijk op wonen. Waar veel meer 
aandacht is voor sociale verbin-
ding, duurzaamheid, de natuur, 
eenzaamheid, recreatie en mobi-
liteit. 

Oplossing voor 
woningtekort na 2030
Wat ons betreft is zo’n innovatief 
inwonersinitiatief wat buiten de 
kaders om durft te denken mis-
schien wel de woningbouw voor 
de toekomst. Het zou heel veel 
problemen, waar wij in De Ron-
de Venen mee te maken hebben, 
wel eens kunnen gaan oplossen 
voor de toekomst. De Wethouder 
geeft aan in de krant dat er voor 
de periode na 2030 er een tekort 
is van 1000-1300 woningen en er 
daarom gekeken moet worden 
naar ruimte buiten het bestaan-
de stedelijk gebied. Dit inwoners-
initiatief ‘Natuurlijk bouwen’ kan 
wel eens de oplossing zijn. Bou-
wen zonder dat we de natuurlijke 
ruimte geweld wordt aangedaan 
met stenen. Ook komen er inwo-
ners met prachtige alternatieve 
plannen voor kleinschalige pro-
jecten voor jongeren die samen 
willen wonen en werken en daar 
mooie eigen plannen voor heb-
ben gemaakt. 

De Ronde Venen - In de acht dor-
pen van De Ronde Venen staan 

veel historische gebouwen. Een 
klein deel hiervan is zó bijzon-

der dat de gemeente ze voor de 
toekomst wil behouden. Deze 

Nieuwe monumenten voor 
gemeente De Ronde Venen?

molens, gemalen, boerderijen, 
woonhuizen, bruggen en forten 
zijn onderdeel van de geschiede-
nis van de gemeente. Om dit ver-
haal te kunnen vertellen en om 
de gebouwen voor de volgende 
generaties te bewaren, krijgt een 
aantal in 2020 de status van ge-
meentelijk monument. 
De komende maanden neemt 
de gemeente met vier deskundi-
ge inwoners en twee experts alle 
bouwwerken in De Ronde Venen 
onder de loep. Interessante ge-
bouwen die uit deze inventarisa-
tie naar voren komen kunnen in 
aanmerking komen om gemeen-
telijk monument te worden. Het 
gaat dan om bouwwerken die het 
lokaal-historische verhaal vertel-
len. Bijvoorbeeld de starttoren in 
de Vinkeveense Plassen; een ka-
rakteristiek en zeldzaam bouw-
werk dat echt bij De Ronde Ve-
nen hoort.

Campagne
In juni start gemeente De Ronde 
Venen een campagne om erach-
ter te komen welke gebouwen in-
woners belangrijk vinden en wil-

len behouden voor de toekomst. 
Dit zijn waarschijnlijk andere ge-
bouwen dan de deskundigen se-
lecteren. Het zijn bouwwerken 
waarmee iemand persoonlijk een 
band me heeft, zoals een school 
van vroeger, of met een bijzon-
der lokaal-historisch verhaal. Bij 
de beoordeling kijkt de gemeen-
te naar het aantal keren dat een 
gebouw is ingediend en de uitleg 
van de indiener.
Burgemeester Maarten Divendal: 
“Het is belangrijk dat we oude en 
mooie gebouwen bewaren voor 
de komende generaties. Gebou-
wen die experts belangrijk vin-

den, maar vooral bouwwerken 
waar onze inwoners om geven 
en waar zij een geschiedenis mee 
hebben. Ik ben benieuwd naar de 
verhalen erachter. Want juist deze 
verhalen maken deze gebouwen 
van waarde.”
De komende maanden gaan de 
experts alle gebouwen onder-
zoeken. Het indienen van een 
bijzonder gebouw door inwo-
ners kan in juni. De o�ciële be-
kendmaking volgt via gemeen-
tepagina, krant en sociale me-
dia. Contactpersoon voor meer 
informatie is Gertjan de Boer  
(g.deboer@derondevenen.nl).

Starttoren Vinkeveense Plassen
dekte de brand rond 04:15 uur. De 
brandweer die snel ter plaatsen 
was, ging de fel brandende auto 
te lijf met water en schuim, maar 
kon niet voorkomen dat hij totaal 
uitbranden. De oorzaak is (nog) 
niet bekend. De politie heeft de 
zaak in onderzoek.
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

We maken wederom een zeer 
zachte  winter mee met nauwe-
lijks vorst en zonder  één vlok-
je sneeuw, hetgeen in een win-
ter in Midden-Nederland sinds 
het begin van de 20e eeuw 
nooit is voorgekomen. Mo-
gelijk nog een paar op de val-
reep. Je hebt ook hier de nei-
ging dit aan het veranderen-
de klimaat toe te schrijven. 
Nee, 37 sneeuwdagen  zoals in 
de strenge winter van 1963 zul 
je niet meer meemaken. Toch 
moeten we de grilligheid van 
de atmosfeer niet helemaal on-
derschatten; deze kan in de ko-
mende jaren best nog wel voor 
een stunt zorgen. Vaak  heers-
te er hoge drukweer met veel 
wolken en was saaiheid troef. 
Voor driekwart van de tijd 
kwam de wind uit het zuidwes-
ten, de warme hoek dus. Van-
af de tweede week van febru-
ari werd het bij ons onstuimig 
met � inke regen- en hagelbui-
en en veel wind. Grote blikvan-
ger op de weerkaart werd een 
diepe en zeer omvangrijke de-
pressie  nabij IJsland en Groen-
land. Dit druksysteem  regelde, 
samen met het Azoren Hoog, 
als het ware  het weer-verkeer 
boven de Atlantische Oceaan 
en West-Europa. Uit onderzoek 
is gebleken dat in de laatste 
halve eeuw de drukverschil-
len tussen beide systemen  zijn 
toegenomen. De gemiddel-
de luchtdruk steeg in het Azo-
ren Hoog met vier hectopascal 
en het IJslandse laag werd vijf 
hectopascal dieper. Het toe-
genomen drukverschil uit zich 
met name in de winter:  met 
sterkere zuidwesten winden 
een aanvoer van nog zachtere 
lucht en meer neerslag. De in-
vloed van het IJslandse Laag 
reikte helemaal tot  aan de 
noordwest punt  van het Ibe-
risch  Schiereiland, ongeveer 
2.500 km verder. Het uitdie-
pingsproces ging  tot 930 à 940 
hPc ,een waarde die men te-
vergeefs  op de eigen barome-
ter zal tegenkomen.  De laag-
ste luchtdruk die ooit in Neder-
land is geregistreerd bedraagt  
954 hPc, in Eelde op 27 novem-
ber 1983. Normaal gesproken 
vult zo’n laag na verloop van 
tijd op. Dat ging nu moeizaam. 
Telkenmale  werd het laag ge-
reactiveerd door steeds weer 
nieuwe depressies, die zich bij 
de oostkust van Canada ont-
wikkelden. Bovendien kan bij 
traag bewegende fronten,zoals 
in dit geval het koufront van de   
IJsland-depressie, golven ont-
staan,  vergezeld door drukda-
lingen , die op hun beurt weer 
leid Van en tot de vorming 

van nieuwe storingen   op la-
gere breedten. Zo’n  in de re-
gel  kleinere depressie wordt 
wel een secundaire depres-
sie genoemd en is te beschou-
wen als een  dochter van  de 
IJsland-depressie , Het étot 12 
km hoogte. De windsnelheden  
zijn het sterkst in de winter, als 
het verschil  in temperatuur 
tussen de Pool en Evenaar het 
grootst is. Dan kunnen er wel 
snelheden worden gehaald 
van 350 tot 550 km per uur.  
Omdat in de regel bij de kleine-
re dochterdepressie(s)  de iso-
baren (lijnen van plaatsen met 
gelijke  luchtdruk  dichter bij el-
kaar liggen  zal het op korte af-
stand  van de kern van het laag 
harder waaien dan om een veel 
groter IJsland Laag. Een zeer la-
ge barometerstand  hoeft dus 
niet altijd  te betekenen dat 
we storm krijgen  Vanaf zon-
dag 9 februari ging  de bezem 
door de atmosfeer en kregen 
we met veel wind te maken.  
Daarnaast waren er  - voorna-
melijk  in de avonduren in on-
ze regio een viertal  buienlij-
nen actief, die gepaard gingen 
met  hevige windstoten, slag-
regens, (korrel)hagel, een tem-
peratuurdaling  en een wind-
draaiing. de meeste  indruk 
heeft gemaakt is de eenmalige 
felle bliksem� its, direct  daar-
achter de geweldige donder-
slag. Dit voorval  vond plaats 
zowel in de avond van 10 fe-
bruari als tegen middernacht  
van 18/19  februari.  Meestal 
blijft het bij één ontlading in 
de winter. Maar die kan heviger 
zijn dan in de zomer. Dat komt 
omdat de wolkenbasis veel la-
ger ligt. Zo is de kans op een  
blikseminslag veel groter in de 
winter. Het gemiddelde aan-
tal onweersdagen in de win-
ter bedraagt in De Ronde Ve-
nen vier. ‘s Zomershet uiteraard 
vaker:  op gemiddeld 14 da-
gen. Aan de voorzijde van het 
koufront op 16 februari werd 
in subtropenlucht in Mijdrecht 
een maximum temperatuur 
gemeten van 15,9 graden. Dar-
mee werd het oude dagrecord  
van 12,4 graden,in 1998 geves-
tigd, verpulverd. En weet u het 
nog ? Vorig jaar op 26 februa-
ri  compleet lente in Nederland  
met in Mijdrecht 20,7 graden!   
De sprokkelmaand heeft in 
Mijdrecht al meer dan 100 mm 
neerslag gebracht en dat is de 
dubbele  hoeveelheid  van nor-
maal. De vier koufrontpassages  
waren goed voor bijna  50 mm 
regenwater. Afgelopen zondag 
was het ‘s ochtends kleddernat  
met 28,5 mm  regen en ook 
weer veel wind.      

Vier markante
koufronten

Praat mee met D66
De Ronde Venen - D66 is als lan-
delijke partij actief op alle niveaus 
van de politiek. Uiteraard over-
leggen de verschillende volksver-
tegenwoordigers regelmatig met 
elkaar. 
Zo gaat de D66 fractie van De 
Ronde Venen binnenkort weer in 
gesprek met de D66 fractie uit de 
provincie Utrecht. Ze bespreken 
dan de onderwerpen in de pro-
vinciale politiek die van invloed 
zijn op de besluiten van de ge-
meente. En dat gaat om belang-
rijke zaken als de N201, het open-

baar vervoer, de natuurbescher-
ming en de mogelijkheden voor 
woningbouw buiten de dorps-
kernen. Hebt u punten waar de 
provincie over gaat en waarvan u 
wilt dat zij ze bespreken met hun 
Statenfractie? 
Zij horen het graag en nodigen 
u daarvoor uit op hun maande-
lijks inloopbijeenkomst. De eerst-
volgende is op 2 maart a.s. van 
18.00 tot 19.00 uur. Het adres is 
het Veenhoekje van Amerpoort, 
Herenweg 63 in Vinkeveen. Wees 
welkom!

Eerste Winterfeest 
van Vereniging Wilnis 
Klopt groot succes
Wilnis – Vorige week vond het 
eerste Winterfeest in de Willistee 
plaats, georganiseerd door Ver-
eniging Wilnis Klopt. Bijna 150 
Wilnissers waren aanwezig om dit 
mee te maken. Tijdens het ope-
ningswoord van voorzitter Bob 
Nisters, werd de vereniging of-
�cieel voorgesteld. Bovendien 
werd er een wisseltrofee geïn-
troduceerd voor de Wilnisser die 
zich het meest heeft ingezet voor 
het dorp het afgelopen jaar. De-
ze prijs ging verdienstelijk naar 
Nant Hartel. Na de overhandiging 
van de prijs startte de avond met 
een heerlijke winterse hap van Si-
mone en Arwin Reijm, gevolgd 
door een “fanatieke” strijd tij-
dens het WK (Wilnisse Kampioen-
schap) Spijkerslaan. Na een zin-
derende �nale tussen Christiaan 
Treur enging de beker verrassend 
naar <naam>. De avond werd af-
gesloten met de “Wie Kent Wil-
nis Kwis”, waarbij winnares Marij-
ke Kortmann naar huis ging met 
een weekendje weg in B&B Pad-
moshoeve. Ook voor de jongste 
jeugd waren er diverse spelletjes 
en activiteiten georganiseerd, 
met dank aan Buurderij van Dam 
en Scouting Vinkeveen. Zo kon-
den ze o.a. sjoelen, schminken en 
een koe melken. Kortom, een ge-
slaagd Winterfeest voor jong en 
oud! 

Al jaren
Omdat Wilnis Klopt al een tien-
tal jaar actief is als bewonersco-
mité en nu is omgevormd naar 
een o�ciële vereniging, wilde 
het bestuur dit vieren met alle 
Wilnissers; van jong tot oud. Wil-

nis Klopt kan nu optreden als een 
erkende rechtspersoonlijkheid 
om de leefbaarheid en veiligheid 
in het dorp nog meer te verbete-
ren. Het is dan wel van belang dat 
er nog meer Wilnissers lid worden 
van de vereniging. Wilnis Klopt 
is geheel onafhankelijk en heeft 
geen andere belangen dan opko-
men voor de wensen van de be-
woners. Zo is Wilnis Klopt o.a. be-
trokken geweest bij het wandel-
pad langs de vaart, de �etspad 
aansluiting naar de bushalte Bo-
vendijk, het organiseren van di-
verse inloopavonden met betrek-
king tot het O.V. en het verkeer 
op de Pastoor Kannelaan en Burg. 
Padmosweg, en de ontsluiting 
van de Maricken. 

Aanschuiven
Afhankelijk van de onderwer-
pen kunnen betrokken inwoners 
aanschuiven bij de vergaderin-
gen om de standpunten toe te 
lichten. Bij alle bijeenkomsten is 
er een vertegenwoordiger van 
de gemeente die onze slagader 
is naar het B&W van de gemeen-
te. Ook schuift er regelmatig een 
wethouder aan. Op dit moment 
ondersteunt Wilnis Klopt IJsclub 
Nooit Gedacht met het realiseren 
van de langgekoesterde combi 
landijsbaan. Kortom , een vereni-
ging door, maar vooral vóór Wil-
nissers! 

Bent u een bewoner van Wilnis? 
Het lidmaatschap is slechts € 5.00 
p.p. per jaar en € 7.50 per gezin 
per jaar. U kunt zich aanmelden 
via www.wilnisklopt.nl of via in-
fo@wilnisklopt.nl.

enefiet on ert otar l  
Vinke een o e
De Ronde Venen - Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude organiseert 
weer een mooi bene�etconcert 
op zaterdag 14 maart 2020. Mu-
sici van het Koninklijk Concert-
gebouworkest en leden van het 
Creatoonkoor uit Abcoude wer-
ken mee aan dit concert. Het be-
ne�etconcert vindt plaats in de 
Dorpskerk van Abcoude en be-
gint om 20.00 uur. U bent van 
harte uitgenodigd.

Concert
Het belooft een gevarieerde 

en verrassende avond te wor-
den. Het concert wordt geopend 
met het strijkkwartet in G mi-
neur KV 516 van Mozart. Ver-
volgens brengt het Creatoon-
koor, begeleid door strijkers en 
piano twee liederen ten geho-
re: The Snow Op.26 No. 4 van El-
gar en Nuit d’Etoiles van Debus-
sy. Voor de pauze begint, vertelt 
Gert-Jan van Dommelen over zijn 
actie EndPlasticSoup. Na de pau-
ze, waarin u wordt getrakteerd op 
een hapje en een drankje, speelt 
de veelbelovende pianiste Yang 

Yang Cai samen met de overige 
musici het pianoconcerto No.4 in 
G majeur op.58.

Doel EndPlasticSoup 
De opbrengst van het bene�et-
concert is dit jaar vooral bestemd 
voor de actie EndPlasticSoup, die 
de heer Van Dommelen in gang 
heeft gezet. Deze actie is een ini-
tiatief van Rotaryclubs over de 
hele wereld om het probleem 
van plastic afval op te lossen. Het 
doel is om samen met de 36.000 
clubs en 1,2 miljoen leden we-

reldwijd en in samenwerking met 
andere organisaties, bedrijven en 
overheden ervoor te zorgen dat 
er, stap voor stap, een oplossing 
komt voor het probleem van plas-
tic vervuiling in onze oceanen, 
zeeën, rivieren, meren, stranden, 
bossen, parken en straten.
Andere doelen Daarnaast is de 
opbrengst bestemd voor onze 
andere activiteiten, zoals de Moe-
derverwendag, Wandelen voor 
Water en activiteiten voor zorgin-
stellingen in Abcoude en/of Vin-
keveen. Zo bezorgen wij de be-
woners van Mariaoord in Vinke-
veen op 29 februari een aange-
name middag met het café chan-
tant Happy Days. Op 23 maart or-
ganiseert onze club de sponsor-
wandeling Wandelen voor Water 
voor de leerlingen van de groe-
pen 7 en 8 van de basisscholen in 
Vinkeveen en Wilnis. In septem-
ber 2020 is er dan voor het acht-
ste jaar de moederverwendag, 
bedoeld voor moeders met een 
kind met een beperking, woon-
achtig in Abcoude, Baambrugge, 
Vinkeveen of Waverveen. Een dag 
van ontspanning, gezelligheid en 
samenzijn met moeders in verge-
lijkbare situaties.

Concertkaarten à € 30 zijn ver-
krijgbaar bij de clubleden of via 
het Rotary secretariaat, telefoon 
0294-284690 / 0647464267 of op 
14 maart 2020 bij de Dorpskerk 
vanaf 19.30 uur. www.rotary.nl/
vinkeveenabcoude 
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NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Blij met Bollen
Zo’n grauwe winterdag. Grijs 
en saai. Of toch niet ? Ik speur 
al vanaf januari in mijn tuin 
naar die hoopgevende groe-
ne puntjes die boven de grond 
komen. De bollen lopen uit. 
Ze laten zich niet weerhou-
den door weersomstandighe-
den. Bij erge kou gaat het mis-
schien iets minder snel maar 
ze stoppen niet. Ze willen ge-
woon erg graag in de donke-
re wintermaanden een sprank-
je  hoop geven. Het verlangen 
dat wij hebben naar frisgroen, 
kleuren en geuren, zoemende 
eerste hommels…..
Daarom ben ik ‘Blij met Bollen’. 
Ook al heb je maar ruimte om 
één pot ergens neer te zetten 
of op te hangen aan beugels 
voor je raam: plant in het la-
te najaar bollen,(want ze heb-
ben een koude periode no-
dig)en je zult geen blue mon-
day hebben(‘Blue Monday’ valt 
meestal op de maandag van 
de laatste volle week van janu-
ari, maar soms ook op de der-
de maandag van januari). 
En iedereen kan bollen plan-
ten. Daar hoef je geen tuinier 
voor te zijn. Het enige dat je 
moet weten staat op de ver-
pakking. Laat je fantasie het 
werk doen, zodat je bloei hebt 
van januari tot ver in het voor-
jaar /voorzomer!!! Voorjaars-
bollen stellen weinig eisen, ze 
kunnen zowel in de schaduw 
als in de zon staan. Als ze in de 
schaduw staan heb je er vaak 
nog langer plezier van. Wel ko-
men ze wat later tot bloei dan 
bollen in de volle zon.
Bolgewassen worden tot de 
stinzenplanten gerekend. De-
ze werden vanaf circa de 16e 
eeuw aangeplant op buiten-
plaatsen, rondom kastelen en 
landhuizen. Ze zijn daar verwil-
derd en ingeburgerd. Een stins 
is een Fries woord dat zowel 
in Nederland als in Duitsland 

gebruikt wordt om een burcht 
of een landhuis mee aan te 
duiden. Bewoners van stin-
zen konden het zich permit-
teren voorjaarsbloeiers rond-
om hun huis te planten. De 
naam “stinzenplant” duikt voor 
het eerst op in historische be-
schrijvingen uit 1932. Van oor-
sprong komen stinzenplanten 
van elders. Soms zijn dit ande-
re delen van Nederland, maar 
vaak ligt hun oorsprong ver-
der bij ons vandaan. Ze zijn 
door avonturiers en botanisten 
‘ontdekt’ en geïntroduceerd in 
West-Europa. Zo hebben de 
heren C. Clusius (1526 - 1609), 
W. Robinson (1838 - 1935) en 
gebroeders Cornelis en Ma-
rinus van Tubergen (eind 19e 
eeuw) vele nieuwe soorten en 
cultivars op hun naam staan. 
Na deze geschiedenisles is het 
vooral leuk om te weten dat de 
‘voorouders’ van jouw sneeuw-
klokjes, sterhyacinten, winter-
akonieten, krokussen, boshy-
acinthen enz. met hun wortels 
in buitenlandse aarde hebben 
gestaan. Toch wel een beet-
je internationaal: jouw kleine 
bloempot/-bak of voortuintje. 
Geniet ervan !

Elza Vis, IVNnatuurgids
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 - Vlak buiten de bebouwde kom van 
Uithoorn, waar de rivier de Amstel 
overgaat in de Drecht ligt in een lan-
delijke omgeving één van de ruim der-
tig forten, die ooit de Stelling van Am-
sterdam vormden.
Nu al tientallen jaren is de omgeving 
van het fort het domein van de � ora 
en fauna van de Hollandse polder.
Mede door de opname in toeristische 
routes verheugde het Fort zich in een 
toenemende belangstelling van het 
publiek.
Een mooi gebied voor wandelaars, 
� etsers en een mooie plek voor aan 

te meren met een boot. In dit Fort 
is al jaren een pannenkoeken-

fort gevestigd, maar sinds 
een jaar is hier Piet Visser 

uit Uithoorn de eigenaar 
van. Piet Visser van voor-

heen de C1000 in het 
Oude Dorp. Piet Vis-

ser heeft heel wat 
gedaan in zijn leven 
en is een keiharde 
werker. Alles wat hij 

aanpakt doet hij vol enthousi-
asme en met zijn enthousiasme 
krijgt hij vaak iedereen mee. Hij 
kan hard zijn, ook als baas, maar 
altijd rechtvaardig. 

“Ik ben geboren in Nieuw-Zee-
land en ben op mijn 15 de naar 
Nederland verhuisd. In de ja-
ren zeventig heb ik de horeca-
vakschool gedaan en heb ik ge-
werkt bij molen De Dikkert in 
Amstelveen. Daar heb ik zo’n 
twee jaar gewerkt en ben daar-
na gestopt met het werken in de 
horeca. Ik ging hierna iets totaal 
anders doen. Ik nam een baan 
aan bij de C1000 en daarna naar  
Dirk van den Broek. Daar ben ik 
23 jaar gebleven en van alles gedaan 
en meegemaakt. Het heeft me gepokt 
en gemazeld. Toen het bedrijf groot-
schaliger werd, veranderde de cultuur. 
Het werd afstandelijker. In 2009 ben ik 
met C1000 in het Oude dorp begon-
nen. Ik wist dat C1000 verkocht zou 
worden. Jumbo wilde dat ik zeven jaar 

zou blijven. Maar 
het is zwaar werk. 
Ik maakte lange da-
gen. Dus heb ik de 
supermarkt vijf jaar 
geleden verkocht. 
Ik ben toen direc-
teur geworden van 
een steigerverhuur-
bedrijf. Dat heb ik 
ruim twee jaar ge-
daan. 

- Waarom dan weer de horeca in?
Piet: “Het begon eigenlijk met een 
losse opmerking. Mijn vrouw bakte 
op een avond pannenkoeken, maar 
dat is bij ons thuis nog een heel ge-
doe. Ik moet het zonder koemelk en 
mijn schoondochter zonder gluten. 
Ik roep, weet je wat ik koop dat pan-
nenkoekenfort van Hans Tieken wel. 
Hans had het mij al eens aangeboden. 
Hij heeft natuurlijk ook het Rechthuis 
en vond twee zaken eigenlijk wel wat 
zwaar, maar ik was daar toen niet seri-
eus op ingegaan. Een week later zegt 
mijn zoon, meende je dat, ik zei ‘nou 
eigenlijk niet’, maar mijn schoondoch-
ter zag het wel zitten. We zijn toen se-
rieus om de tafel gegaan met het hele 
gezin, want als je zoiets wilt, moet ie-
dereen er wel honderd procent achter 
staan. Er verandert namelijk veel. Je zit 
niet meer samen aan tafel, je moet in 
de weekenden werken en als het druk 
is verwacht ik dat iedereen komt hel-
pen. En zo is het gegaan. Een jaar ge-
leden ben ik begonnen. Heb het niet 
echt aan de grote klok gehangen, wel 
mond op mond en natuurlijk en via de 
digitale kanalen. Nu na een jaar loopt 
alles en zijn we goed op elkaar inge-
werkt. 

Bijna alles kan
Ik wil het nu iedereen laten weten, dat 
we er zijn en dat we meer bieden dan 
alleen pannenkoeken. Bij ons ligt de 
nadruk op persoonlijke gastvrije ser-
vice, lekker eten en een ongedwon-
gen kindvriendelijke sfeer. Wij heten u 
welkom met een vrolijke lach en wil-
len graag dat u en uw kinderen zich 
bij ons thuis voelen. Maar zeker niet 
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Piet visser nu een
jaar eigenaar
van het Pannenkoekenfort 

Piet Visser met zijn schoondochter/gastvrouw, Kirsten Wilders

alleen voor kinderen. Pannen-
koeken is voor alle leeftijden. Ik 
zit nog boordevol plannen. Zo 
komt er ook een nieuw terras aan 
de waterkant. Kun je heerlijk bui-
ten eten met een schitterend uit-
zicht. Midden in de natuur. We 
geven feesten, partijen, bruilof-
ten, recepties, alles kan. Even 
contact met ons maken en we 
komen eruit. Er is ruime parkeer-
gelegenheid en het is zo prach-
tig hier”, aldus Piet. Het Pannen-
koekenfort is een horecagele-
genheid op een waanzinnig mooi 
locatie in Uithoorn. Gastvrouw 
Kirsten Wilders, (de schoondoch-
ter van Piet) heet u van harte wel-
kom en is goed voor jong en oud. 
Hoofd van de keukenbrigade is 
natuurlijk Piet Visser. “Ik sta zelf 
op woensdag en donderdag in de 
keuken. In het begin was ik voor-
zichtig, maar het is een kwestie 
van doen. Op vrijdag val ik bij en 
in het weekend staan we met z’n 
vieren. We hebben acht man per-
soneel. Belangrijk is dat je perso-
neel gemotiveerd blijft. Een pan 
kun je kopen, maar goed perso-
neel maak je zelf.
Bij ons ligt de nadruk op persoon-
lijke gastvrije service, lekker eten 
en een ongedwongen vriendelij-
ke sfeer. 
Wij heten u graag van harte wel-
kom en willen graag dat u en uw 
(klein)kinderen zich bij ons thuis 
voelen.” 

Voor meer inlichtingen zie
pagina hiernaast.

Kleuren van het licht kunnen op 
aanvraag worden aangepast

Dit is pannenkoe-
ken bakken, ‘ge-
woon’ twee tegelijk 
omkeren een genot 
om te zien
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Dwars door de natuur op weg naar het Pannenkoekenfort
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Robert Duizend van centrum ‘Na de oorlog’ 
bezoekt de groepen 7 en 8 van De Eendracht

Mijdrecht - Op de viool van zijn 
vader speelt en vertelt Robert het 
spannende, maar ook tragische 
verhaal van zijn ouders die de Ho-
locaust hebben overleefd. ”Hoe 
kun je zo gek zijn op treinen na al-
les wat je in de oorlog hebt mee-
gemaakt?” Dat werd de vader van 
Robert nog wel eens gevraagd, 
nadat hij met de trein naar Kamp 
Westerbork en vandaar naar con-
centratiekamp Bergen-Belsen 
was gedeporteerd. Om tenslot-
te ook het laatste transport van 

de nazi’s, dat strandde bij Tröbitz, 
te overleven. Robert vertelt ook 
over zijn moeder, die de eerste ja-
ren van de oorlog is ondergedo-
ken, maar later de moed had om 
als verpleegster met een vals di-
ploma in een ziekenhuis te gaan 
werken dat onder leiding van de 
nazi’s stond. 

Aangrijpend
Wat een aangrijpende geschiede-
nis en hoe intens is de aandacht 
van de leerlingen van groep 7 en 

8. Het is geen gemakkelijke les 
en mede door de prachtige mu-
ziek die Robert speelt krijgen de 
leerlingen het gevoel er een beet-
je bij te zijn, alsof meelopen met 
de personages. Als Robert na een 
uur spelen en spreken klaar is valt 
er eerst een lange stilte voordat 
de kinderen voor hem gaan klap-
pen. Daarna hebben ze prachtige 
vragen en bekijken zal alle voor-
werpen die van thuis zijn meege-
bracht en te maken hebben met 
de oorlog.





12 26 februari 2020

Klaverjassen de Merel
De Ronde Venen - Op vrijdag 28 
februari 2020 is er prijsklaverjas-
sen voor iedereen in Café de Me-
rel in Vinkeveen er worden vier 
ronden van zestien gi�es ge-
speeld en dan worden de punten 
bij elkaar opgeteld en is de win-
naar of winnares bekend, afgelo-
pen vrijdag was Greet Veraar de 
beste kaartster met maar liefst 
7795 punten de totale uitslag van 
deze avond was.
Als eerste dus Greet Veraar, twee-
de Dirk v. Nieuwkerk en de derde 
plaats was voor Martien. De poe-
del ging naar Chris Verhoef met 

4960 punten De volgende prijs-
klaverjasavond zal zijn op vrij-
dag 28 februari 2020 aanvang 
20.00 uur, aanwezig zijn voor de 
inschrijving 19.45 uur. Ook zal er 
een tombola gehouden worden 
met schitterende prijzen. Tel. van 
Café de Merel is 0297-263562, Ar-
kenpark Mur 43, 3645 EH Vinke-
veen, e-mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjascompetitie 
2019/2020 Voor 2020, 28 februari, 
6 en 20 maart,3 en 17 april, 1, 15 
en 29 mei, 12 en 26 juni en 10 juli. 
Alle datums onder voorbehoud .

Kanovereniging De Ronde Venen
De Ronde Venen - Dit jaar doet 
de Kanovereniging De Ronde Ve-
nen weer mee met Kies je Sport. 
Het doel is om kinderen via de 
basisschool kennis te laten ma-
ken met de kanosport. Nieuw dit 
jaar is dat de ouders ook van har-
te welkom zijn en worden uitge-
nodigd om met de kinderen mee 
te varen. 
De kanoclub organiseert vier ken-
nismakingslessen van ruim één 
uur voor. Er wordt gevaren in ka-
jaks, peddels en zwemvesten van 
de club. Dit jaar wordt er ook aan-
dacht besteed aan het kanopolo. 
Dit is voor jeugd een unieke bal-
sport op het water. De teams be-
staan uit jongens en meisjes door 
elkaar heen. Voor sommigen zal 
rechtuit varen al een hele opga-
ve worden en voor anderen is het 
lastig om de bocht te nemen. Al-
hoewel de eerste peddelslagen 
altijd wat angstig zijn wennen 
de kinderen meestal snel aan de 
(in)stabiliteit van de kajaks. Gol-
ven van een passerend bootje 

worden spannend gevonden en 
de balansoefeningen doen de 
kinderen schoorvoetend na. Als 
er een spelvorm wordt gedaan 
komt alles bij elkaar. 
Door mee te doen aan de actie 
“Kies je Sport” hoopt de kanover-
eniging de kanosport binnen 
de gemeente De Ronde Venen 
te promoten en meer onder de 
aandacht te brengen. De school-
jeugd is van harte welkom! En ou-
ders kunnen dus ook meevaren.  
 In het voorjaar kunnen kin-
deren van alle basisscholen in de 
gemeente meedoen. Het kano-
varen en kanopolo geldt voor de 
groepen 7 en 8. De jeugd die zich 
aanmeldt vaart gewoon mee met 
de jeugd van de kanovereniging 
op de zaterdagochtend. Bewust 
is er gekozen om de deelname 
te beperken tot de hoogste groe-
pen van de basisscholen. Kies je 
Sport wordt op zaterdagochtend 
om 10.00 uur gehouden op 18, 25 
april, 2 en 9 mei. Vanaf de Heren-
weg 196 in Vinkeveen.

Rob ten Brink kortste partij
De Ronde Venen - Allereerst een 
correctie op het verslag van vo-
rige week, waarin stond dat Ro-
han Janmaat de kortste partij 
van het gehele seizoen gespeeld 
had in 12 beurten. Dat bleek niet 
correct. Het waren 28 beurten(!). 
In Biljartpoint zijn de correcties 
doorgevoerd. Afgelopen week 
heeft Rob ten Brink van De Me-
rel/Heerenlux 1 in 14 beurten ge-
wonnen tegen Chris Esser van De 
Kromme Mijdrecht 1. Dat is al for-
midabel. Acheraf bleek dat hij 
heeft doorgespeeld tot 120 ca-
ramboles, terwijl hij na de half-
jaarlijkse herziening ‘slechts’ 110 
caramboles hoeft te maken. Die 
110 caramboles had Rob al in 12 
beurten bereikt. En dat zou wel 
de kortste partij van dit seizoen 
zijn geweest. De wedstrijdleiding 
houdt o�cieel echter de 14 beur-
ten aan, mede vanwege het ge-
speelde moyenne. 
Koploper Lutis ging op bezoek 
bij De Biljartmakers. En verloren 
met 47-33. Waarmee De Biljart-
makers weer aantoonde dat ze 
echt op stoom zijn geraakt. Het 
zal hoogstwaarschijnlijk niet vol-
doende zijn om Lutis van de ti-
tel af te houden. Bar Adelhof 1 
gaf DIO weinig kans gezien de 
44-28 uitslag. Petra Slimmers, Ri-
chard van Kolck en vooral Richard 
Schreurs wonnen afgetekend, al-
leen Edwin v/d Schaft moest de 
winst laten aan Jan Koridon. De 
Springbok 1 en Stieva/De Kuiper 
1 hielden elkaar keurig in even-
wicht. Toine Doeze (SDK1) won 
wederom. Hij heeft dit seizoen 7 
van 8 gespeelde partijen gewon-
nen. Hans Bak en Jim van Zwieten 
van De Springbok wonnen ook 
met duidelijke cijfers. Martien He-
ijman (SDK1, foto) verrastte met 
een overwinning in 19 beurten 
op Cees Duinker.
 
Uitslagen 1e divisie
De Merel/Heerenlux 1 - 
De Kromme Mijdrecht 1 41-30
De Biljartmakers - 
Lutis Ventilatietechniek/
Springbok 47-33

Bar Adelhof 1 - DIO 44-28
De Springbok 1- Stieva/
De Kuiper 1 34-34

ASM verslaat koploper
In de tweede divisie moest kop-
loper The Peanut Bar 2 op bezoek 
bij titelconcurrent ASM. Hendrik 
Versluis, Cor Ultee en Bertus Oost-
veen wonnen namens ASM. Al-
leen Hennie Versluis kon het niet 
bolwerken tegen een dit seizoen 
zeer stabiel presterende Said Me-
talsi, die tevens de hoogste serie 
van de week noteerde (16 van 44 
= 36,36%). Met een overwinning 
van 42-32 kwam ASM 10 punten 
dichterbij The Peanut Bar 2 en is 
de titelstrijd weer iets spannen-
der geworden.
Derde titelkandidaat De Merel/
Heerenlux 2 had het zwaar tegen 
Cens en verloor met 39-36. Arjan 
Gortemulder van Cens had maar 
16 beurten nodig tegen Roos 
Aarsman. Desmond Driehuis 
(Cens) won ook netjes in 20 beur-
ten van Gijs v/d Vliet. Gerard Ro-
ling (DMH2) won nipt van Evert 
Driehuis, Piet Best (DMH2) had 
weinig moeite met Joop Luthart. 
De Springbok 2 haalde twee pun-
ten meer binnen dan De Kromme 
Mijdrecht 2. Jack Baak en Chris 
Draaisma wonnen namens De 
Springbok 2, Egon v/d Heijden 
en David Schild namens DKM2. 
Tot slot speelde The Peanut Bar 
1 en Stieva/De Kuiper 2 gelijk te-
gen elkaar (39-39). De dames Lin-
da van Beurden (TPB1) en Aria 
ten Cate maakten het spannend. 
Linda kwam net een carambole 
tekort voor een gelijkspel. Hans 
van Rossum en Jos Bader (beide 
TPB1) wonnen hun partij, Hans 
Mooijen deed dat namens Stieva/
De Kuiper 2.

Uitslagen 2e divisie
ASM - The Peanut Bar 2 42-32
Cens - De Merel/
Heerenlux 2 39-36
De Springbok 2 -
De Kromme Mijdrecht 2 36-34
The Peanut Bar 1 - Stieva/
De Kuiper 2 39-39

Vijfentwintig medailles 
omgehangen
De Ronde Venen - Deze winter 
werden er zes winterwandelin-
gen georganiseerd met na a�oop 
gezamenlijk erwtensoep eten. Al 
gauw werden deze wandelingen 
omgedoopt tot Snertwandelin-
gen, hoewel men zes wandelin-
gen lang van goed weer heeft 
mogen genieten. Op initiatief 
van Jos Kooijman (buurtsport-
coach senioren) en Pim Jongsma 
(Tympaan-De Baat) werden de-
ze Winterwandeling al voor het 
derde jaar georganiseerd. Het 
doel is om mensen op een spor-
tieve manier bij elkaar te bren-
gen. Zo vertrok iedere wandeling 
weer vanuit een andere buurt-
kamer, vanuit een andere woon-
kern. Er werd na a�oop genoten 
van heerlijk zelf gemaakte erw-
tensoep. Jeroen Versteeg heeft 
hierin ook zijn steentje bijgedra-

gen door verschillende malen de 
soep te sponsoren. Dat dit con-
cept aansloeg bleek wel aan het 
enthousiasme van de wande-
laars, per wandeling liepen er tus-
sen de 30-35 mensen mee! De 
meest gehoorde kreet was toch 
wel: “ik woon hier al tig jaar, maar 
hier ben ik nog nooit geweest!” 
De laatste wandeling vertrok vo-
rige week vanaf voormalig basis 
school De Trekvogel in Mijdrecht. 
Deze locatie wordt nu gebruikt 
door verschillende organisaties: 
Inloophuis Het Anker, Atelier De 
Kromme Mijdrecht, de Voedsel-
bank en het Jongerenwerk.
Wandelaars die vier wandelin-
gen of meer hadden meegelo-
pen, kregen na deze laatste wan-
deling een medaille omgehan-
gen! Iedereen ontving een herin-
neringsvaantje.

Bridgevereniging 
Mijdrecht Uitslagen
Mijdrecht - De vakantie van uw 
verslaggever zit er weer op en dat 
betekent de draad weer oppak-
ken.Maandagavond 17 februari 
werd er de laatste ronde van de 
wintercompetitie gespeeld met 
daaraan verbonden de promo-
tie en degradatie van de diverse 
paren. In de A-lijn scoorden Dick 
Elenbaas & Ad Zijerveld hoog, 
met 74,31%. Janny & Gerard Tel-
ling op ruime afstand 60,76%, 
nipt voor Gerda Ruigrok & Ag-
nes Kroes met 60,07%. De over-
all uitslag van deze competitieis: 
1. Dick Elenbaas & Ad Zijerveld 
57,18%, 2. Daniel Aartse Tuijn & 
The de Cocq van Delwijne 56,01% 
en 3. Marja Hartmann & Elly De-
genaars 55,32%.

B-lijn
In de B-lijn pakten Barbara Ba-
ron& Toni van Alen de eerste 
plaats met 66,67%. Tweede wer-
den Trudy Morssink & Ria van Zuy-
len met 56,77% en Frans Leeuwe-
rik & Carla Navest volgden met 
53,65%. De top drie in deze lijn 
zijn: 1. Paul & Delia kenter 55,97%, 
Dies Bouterse & Ans Bruggeman 
54,76% en 3. Richard van Heese 

& John van Diemen53,17%. Don-
derdag 20 februari werd de twee-
de ronde van de lentecompeti-
tie gespeeld. In de A-lijn maak-
ten Jan Bunnik & Corry Twaalfho-
ven een mooie score met 62,50%. 
Dick Licht & Xandra Visee haakten 
aan met 61,98% en Kees Houmes 
& Kiki Lutz volgden met 57,81%. 
Jan Bunnik & Corry twaalfhoven 
maakten een 3sanscontract met 
3 upslagen.
In de B-lijn haalden Huub & Hen-
nie van der Reep alles uit de kast 
met een score van 65,25. Bart 
groene velt & Jannie koppen gin-
gen er met 58,83% vandoor, met 
Greet Lodder & Yvonne Schutij-
ser daar mooi achter met 54,50%. 
Hier is het spel van de middag 
een 6sanscontract geboden en 
gemaakt door Huub & Hennie 
van der Reep.
In de C-lijn was het een gevecht 
om de toppositie. Diny de Haas & 
Marion van Nieuwkerk [akten die 
met 67,71% net voor Simon Rij-
ser & Marian Verdegaal 67,71% en 
Anita Berrevoets & Henk de Vries 
met 57,29%. In deze lijn speelden 
alle paren in Zuid een 3sanscon-
tract

e on e Venen 
De Ronde Venen – Zondag 22 
maart wordt voor de zevende keer 
de Ronde Venen tennis Cup toer-
nooi georganiseerd. Vorig jaar 
was het toernooi een groot succes 
met een prachtige dag zo vroeg in 
het seizoen. Ook dit jaar zullen al-
le verenigingen uit De Ronde Ve-
nen weer mee doen zoals: Abcou-
de, TVM, DRV, VLTV, TV Baambrug-

ge en TV Wilnis. Wilt u ook mee-
doen? Je kunt je individueel op-
geven ( bij jouw eigen vereni-
ging), maar mobiliseer vooral je 
hele competitieteam.  TVW is dit 
jaar host van De Ronde Venen Cup 
en de prijsuitreiking en afsluiten-
de borrel met verloting zal op 22 
maart 2020 in Wilnis plaatsvinden. 
Inschrijving sluit na 4 maart 2020.

Zaterdag 21 maart
Doe mee met de 
Landelijke Opschoondag
Regio - De Ronde Venen -Zater-
dag 21 maart 2020 is de 18e edi-
tie van de Landelijke Opschoon-
dag. Overal in het land steken in-
woners de handen uit de mou-
wen voor een schone buurt. Ook 
in de gemeente De Ronde Venen 
gaan op verschillende plekken 
inwoners aan de slag. Een mooi 
moment om samen met de buurt 
iets te ondernemen. Ook sport-
verenigingen, scholen en onder-
nemers kunnen meedoen. De 
Gemeente ondersteunt de initi-
atieven van harte met materia-
len zoals afvalgrijpers, hesjes en 
kliko’s. Aanmelden van een ei-
gen actie en opruimmaterialen 
bestellen kan via www.dewoud-
reus.nl, ga naar de pagina ‘activi-
teiten’. Op de website www.sup-
portervanschoon.nl staan de lo-

caties waar in De Ronde Venen 
al een opruimactie komt. Ga bij-
voorbeeld op 21 maart tussen 
10:00 en 12:30 uur meehelpen 
met de opruimactie van de Werk-
groep Groen Twistvlied-Wickel-
hof. Er wordt gezorgd voor prik-
kers, handschoenen, vuilnisbak-
ken en –zakken. Ook staat er 
soep, ko�e of thee voor de deel-
nemers klaar en voor de kinderen 
is er limonade en popcorn. Vroe-
ge vogels kunnen van 7:30 - 11:00 
uur meehelpen met de opruim-
actie van Wilnis Doet. Verzamelen 
bij de Raadhuisstraat 11 in Wilnis. 
Voor ondersteuning bij de orga-
nisatie van een opruimactie kan 
vóór 4 maart contact worden op-
genomen met NME-Centrum De 
Woudreus: nmederondevenen@
odru.nl of 0297-273692.

Bingo bij Hertha
Vinkeveen - Op vrijdag 28 febru-
ari wordt er weer een gezellige 
bingoavond georganiseerd bij SV 

Onbezorgd wonen tussen 
Amsterdam en Utrecht
Regio - Tussen Amsterdam en 
Utrecht, nabij de Vinkeveen-
se Plassen ligt de Maricken. Een 
jonge wijk grenzend aan Wilnis, 
Mijdrecht en Vinkeveen, drie dor-
pen met elk hun eigen karakter.
Op zaterdag 7 maart gaan ver-
schillende ruime gezinswonin-
gen, twee-onder-één-kapwonin-
gen én vrijstaande woningen in 
verkoop. U kunt kiezen uit ver-
schillende groottes en architec-
tuurstijlen. Wonen op het eiland, 
aan het water of aan een groene 
woonstraat? Het kan in deze ge-
zellige, groene wijk die met de re-
alisatie van deze fase compleet is. 
Benieuwd naar het aanbod? Kom 
op zaterdag 7 maart van 10 tot 
12 uur naar het verkoopkantoor 
aan de Marickenlaan in Wilnis. 

Op de website vindt u meer in-
formatie. www.demaricken.nl. In 
de Maricken voelen mensen zich 
snel thuis. Alle dagelijkse voorzie-
ningen zoals winkels en scholen 
vindt u op loop- en �etsafstand. 
De Vinkeveense Plassen en an-
dere bijzondere natuurgebieden 
liggen om de hoek. Door de cen-
trale ligging is de Maricken een 
ideale woonplek voor mensen 
die werken in (de buurt van) Am-
sterdam en Utrecht. Onbezorgd 
genieten, dat kan in de Maricken. 
De Maricken leeft al volop. Al in 
300 woningen wordt met plezier 
gewoond. Gemeente De Ronde 
Venen en Bouwmaatschappij Ver-
welius B.V. werken nauw samen 
om de wijk tot een prettige leef-
omgeving te maken.

Hertha in Vinkeveen. In de sfeer-
volle kantine wordt er onder het 
genot van een hapje en een drank-
je om mooie prijzen gespeeld. De 
kantine is open vanaf 19.00 uur en 
er wordt gestart om 20.00 uur. 
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Fruit Paleis sponsort tweede 
Jeu de Boules Toernooi 2020
Regio - Donderdag jl. organiseer-
de de plaatselijke Jeu de Boules-
club “’Het Wilgenho�e”” De Kwa-
kel het tweede Jeu de Boules 
Toernooi 2020,dat gesponsord 
word door een Kwakelse onder-
nemer. Deze middag schonk Mar-
cel Vaneman van het Fruit Paleis 
De hoofdprijs en waardebon-
nen, die bij hun bedrijf ingewis-
seld kunnen worden. De leden 
kwamen om gezellig drie partij-
en, onder redelijke omstandighe-
den het was droog, te spelen. Na 
twee ronden waren er nog een 

aantal die voor de hoofdprijs gin-
gen en ongeslagen waren. Uit-
eindelijk was het Huibert Jaap 
Bakker die drie partijen wisten te 
winnen,3+27, tweede werd wout 
Verlaan3+22. De overige waarde-
bonnen werden gewonnen door, 
Sjaak Verhaar, Annie de Jong, 
Mien Breuren, Thera Winter, Wil 
Kennis, Lien Kouwenhoven , Cor-
rie Verlaan, Andre de Jong, Maar-
ten Plasmeijer, de poedelprijs 
was voor Joke vdWal. Het vol-
gende Jeu de Boules Toernooi zal 
19maart 2020 gespeeld worden.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdag 18 februari 
verzamelden zich tegen één uur 
weer 56 enthousiaste bridgers 
bij Sporthal De Scheg om de vier-
de zitting te spelen van de paren-
competitie. Dertien paren in de 
A-lijn en vijftien in de B-lijn. Een 
oneven aantal en dat betekent 
een combitafel van een A-paar te-
gen een B-paar. En om maar even 
met deze combitafel te begin-
nen: daar moet een groot compli-
ment richting Annet & Rini, want 
waar vijf B-paren bleven steken in 
een 3SA + 3 of 5 ruiten contract 
boden en maakten zij klein slem: 
6SA contract! Dan nu de uitsla-
gen: De A-lijn toonde een eerste 
plaats voor Tiny Geling & Paula 
Kniep met 61,11%. Op twee Atie 
de Jong & Corry Smit met 59,38%, 

drie werden Elly van Nieuwkoop 
& Jessie Piekaar met 58,33% en 
vier en vijf vlak bij elkaar: Euge-
nie Rasquin & Riet Willemse met 
54,86% en Re�na van Meijgaar-
den & Cathy Troost met 54,51%.
In de B-lijn Greet van Diemen & Ja-
ny van der Ent op één met 60,42% 
op de voet gevolgd door Mieneke 
Jongsma & Hilly Cammelot met 
60% rond. Op drie Mattie Over-
water & Yvonne van der Wildt met 
59,17%, de vierde plaats was voor 
Tiny Rijpkema & Sonja Selman 
met 55,83% en de top-vijf werd 
volgemaakt door Joke Morren & 
Jeanet Vermeij met 52,50%. Voor 
informatie over deze club kunt u 
contact opnemen per telefoon 
0297 569957 of per mail naar  
hartenvrouw2015@gmail.com

Maandelijkse klaverjasavond 
bij Legmeervogels
Regio - Aankomende vrijdag 28 
februari kun je weer klaverjas-
sen op de maandelijkse klaver-
jasavond bij Legmeervogels in 
Uithoorn. We starten om 20.00 
uur en de kantine is vanaf 19.30 
uur geopend. Het klaverjassen 
is voor iedereen toegankelijk. Je 
hoeft geen lid of donateur van 
Legmeervogels te zijn om mee te 
kunnen doen. Er wordt in de kan-
tine van Legmeervogels gespeeld 
om de gebruikelijke prijzen. Dit 
seizoen speel je ook om de ‘eer-
ste Mars’-prijs. Alle prijzen wor-
den aan het einde van de avond 
uitgereikt. Er worden vier rondes 
gespeeld. In de korte pauze tus-
sen de rondes kun je genieten 
van een drankje. De hapjes die tij-
dens de rondes worden aangebo-

den, worden mede mogelijk ge-
maakt door slagerij BADER. Het 
eerste kopje ko�e of thee word 
je, zoals altijd, door Legmeervo-
gels aangeboden. Dan heeft u 
nog te goed de uitslag van 31 ja-
nuari 2020. De prijs voor het min-
ste aantal punten is gegaan naar 
Cor de Beer 4690 punten. De 3e 
prijs is gegaan naar Gert/jan met 
6931 punten. De 2e prijs is in han-
den gevallen van Peter Bogget 
met 6971 punten. De grote kleine 
overwinnaar is geworden Johan 
Zeldenthuis met 7076 punten.

Data klaverjassen 2020 bij 
Legmeervogels
Vrijdagavond 28 februari, Vrijdag-
avond 27 maart en Vrijdagavond 
24 april. 

Klaverjasmarathon en 
Keeztoernooi
Regio - Op zaterdag 29 februa-
ri staat een Klaverjas-Marathon-
gepland in het dorpshuis van De 
Kwakel. De kosten voor deelname 
is 10 euro. Er wordt gekaart van 
10 uur ’s ochtends   tot 18.00 uur 
‘s avonds. De zaal gaat open om 
9.00 uur. In verband met de orga-
nisatie is vóóraf aanmelden nood-
zakelijk.   Dit is mogelijk tot  en 
met  26  februari bij Aad Hoger-
werf (0297-567526) of Joke Valen-
tijn (0297-560050). Adres Dorps-
huis, Kerklaan 16 De Kwakel

Keeztoernooi
Vrijdag 6 maart 2019 staat het 
3e Keeztoernooi gepland in het 
dorpshuis van De Kwakel. Er 
wordt gestreden in teams van 2 
spelers. Deelname kost 10 euro 
per team. De zaal gaat open om 
19.30 uur en de wedstrijd begint 
om 20.00 uur. Vooraf aanmelden 
is noodzakelijk. Stuur een mail 
met de naam van uw team en de 
contactgegevens van de deel-
nemers naar: activiteitendorps-
huis@dequakel.nl

Vrouwenpower bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Janny Streng & Fran-
cis Terra schreven geschiede-
nis door na de afsluitende zesde 
avond van de tweede ronde pa-
renbridge in de A-lijn, met een 
gemiddelde van 54,23%, hier als 
eerste dames paar ooit te �nishen 
en zo de aller beste van de club 
te worden. Wel is waar op de hie-
len gezeten door Gerda Schave-
maker & Jaap Kenter en Joop van 
Delft & Ruud Lesmeister, die res-
pectievelijk 0,4 en 0,7% te kort 
kwamen, maar toch! De laatste 
avond zelf ging de overwinning 
met 65,97% naar Marja Hartmann 
& Ger Quelle, maar eerder behaal-
de resultaten van hen waren niet 
voldoende voor de uiteindelijke 
top drie. In de B lijn namen zelfs 
twee paren van de zelfde kun-
ne het voortouw. Joyce Udema & 
Monique Veenboer en Cobie Brui-
ne de Bruin & Trudi Zandbergen 
promoveerden met gemiddel-
den van 57,29 en 56,85%. Arnold 
Heuze & Theo Klijn gingen met 
55,16% als derde over, maar plek 
vier van de bevorderden viel toe 
aan wederom een dames team, 
dat van Sandra Raadschelders 
& Marja van Holst Pellekaan, die 
op een gemiddelde van 55,02% 

uitkwamen. De avond overwin-
ning was hier voor Cobie, deze 
keer bijgestaan door Wim Röling, 
die met 63,80% Joyce & Monique 
met 61,72% en Maria Baas & Klaas 
Verrips met 60,68% voor bleven. 
In de C- lijn herstelden de heren 
enigszins de eer doordat Tom de 
Jonge & Herman Vermunicht zich 
met een gemiddelde van 54,72% 
als eerste bevorderden. Als twee-
de paar bereikten Tini Geling & Jo 
Wevers met 53,58% de B- lijn, ge-
volgd door Anja Brugman & Joke 
van der Hoven met 52,84 en An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers met 52,51% als derde en vier-
de. Hier was de avond zege voor 
Ludy Bonhof & Anneke Busker-
molen met een geweldige score 
van 64,58% en dat was maar on-
geveer een procent te kort voor 
promotie! Voor de “gezakten” 
een raad, herpak je en ga er weer 
voor. Wil u ook iets gaan oppak-
ken, kom dan kaarten bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor al-
le inlichtingen: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540.

Winderig Valentijns-
toernooi
Regio - Vanwege de storm Ciara 
werd het Valentijnstoernooi op 9 
februari verplaatst naar zondag 
23 februari. Het gevolg was dat er 
twee equipes meer inschreven. In 
de aanloop van 23 februari wer-
den de weersvoorspellingen 
steeds slechter. Naast veel wind 
ook veel regen. Op de ochtend 
van het toernooi werd nog over-
legd of het weer afgelast moest 
worden of dat het nog aangeke-
ken zou worden. Om elf uur wa-
ren alle ingeschreven equipes 
binnen en tijdens een bakkie kof-
�e werd besproken of het toer-
nooi door zou gaan. Buienradar 
gaf enkele regenvrije perioden 
aan en besloten werd om te spe-
len. Weliswaar met ingekorte par-
tijen, namelijk tot 11 punten i.p.v. 
13 en met een tijdbeperking van 
40 minuten per speelronde.
Speelronden 1 en 2 werden vlot 
afgewerkt tijdens de droge peri-
ode rond het middaguur. Daar-
na sloeg de regen weer hevig 
toe, maar rond half drie werd het 
droog en kon de derde speel-
ronde van start gaan. De resulta-
ten van de equipes in deze ronde 
schudde het klassement nog �ink 

door elkaar. De nummer een na 
twee speelronde werd ook toer-
nooiwinnaar door ook de derde 
speelronde te winnen en dus on-
geslagen te blijven. De nummer 
twee na de tweede speelronde 
verloor nipt (10-11) en zakte naar 
plaats vijf. Op de plaatsen 2 t/m 
4 eindigde equipes met twee-
maal winst en de plaats werd be-
paald door het behaalde punten-
saldo. Om vier uur kon bestuurs-
lid wedstrijdzaken, Michiel Buch-
ner de Valentijnsprijzen uitreiken 
aan de top vijf.
1. Harry vd Dungen/
 Marja de Ru  3 20
2. Ina Hoekstra/
 Henk v. Rekum 2 11
3. Michiel Buchner/
 Wilma Buchner 2 8
4. Ton Boersma/
 Niels v Diemen 2 8
5. Ria v Beek/Ben Disseldorp 2 2

De deelnemers konden terugkij-
ken op een geslaagd en gezellig 
toernooi.
Her volgende clubtoernooi in het 
Openingstoernooi op 22 maart 
op de accommodatie aan de 
Vuurlijn, aanvang 11.00 uur.

Bridgen op zondagmiddag
Regio - Afgelopen zondag 23 fe-
bruari organiseerde “Bridgever-
eniging De Ronde Venen” voor de 
eerste keer een open bridgedrive 
in “De Willisstee“ in Wilnis. De op-
komst met 68 personen was bo-
ven verwachting. Zelfs na de in-
schrijfperiode waren nog min-
stens 12 aanmeldingen. Er werd 
in 2 lijnen gespeeld. De A-lijn met 
9 tafels en de hoogste score hier 
was 67,71%. De B-lijn speelde 
met 8 tafels met een hoogste sco-
re van 61,28, zelfs een groot slem 
werd hier geboden en gehaald. Bij 
de ko�e werd ook nog wat lek-
kers door de vereniging aangebo-
den en nummer 1, 2 en 3 van bei-
de lijnen kregen ook nog en prijs. 
Na deze geslaagde bridgedrive 

heeft de “Bridgevereniging De 
Ronde Venen” besloten om nog 
een tweede open bridgedrive te 
organiseren, dus iedereen is wel-
kom, en wel op 22 maart, aan-
vang 14.00 en ook weer in “De Wil-
lisstee“. Aanmelding kan door een 
e-mail te sturen naar: bridge.drv@
mail.com onder vermelding van 
uw naam, de naam van uw part-
ner en of u een ervaren/redelijk 
ervaren of niet ervaren bridger 
bent. U ontvangt een bevestiging. 
De deelnamekosten zijn €5,- per 
persoon te voldoen bij binnen-
komst. Wij spelen 6 rondes van 4 
spellen. Aanmelden kan tot uiter-
lijk 17 maart. De reguliere avon-
den van onze vereniging zijn dins-
dagavond van 19.30 tot 23.00 uur.

BVU
Tineke en Henk met de 
hoogste score naar huis
Regio - Maandag 24 februa-
ri 2020 werd in de barzaal van 
sporthal de Scheg met 34 paren 
de 2e zitting van de 5e ronde, 
door de leden van Bridge vereni-
ging Uithoorn (B.V.U.) gespeeld.
In de A-lijn was de 1e plaats voor 
het paar Tineke van der Sluis en 
Henk Stolwijk met de hoogste 
dagscore van 61,98%. Langza-
merhand raken zij steeds beter 
op elkaar ingespeeld en dat be-
taalde zich uit. Op 2e plaats ein-
digde met miniem verschil, Hans 
Wagenvoort en Nico van der 
Meer met 61,46%. Op gepaste af-
stand, maar zeker niet onverdien-
stelijk ging de 3e plaats naar Carla 
Dijkman en Gerard van der Meer 
met 55,21%. 
In de B-lijn was de 1e plaats voor 
het uitstekend spelende team 
Thea Slot en Rieneke van Pesch 
met een prachtige score van 

61%. Op de 2e plaats lieten Ma-
rieke Schakenbos en Rob Dolle-
kens met een mooie score van 
60,75% zien dat ze promotie as-
piraties hebben. De 3e plaats 
(vorige week nog tweede) was 
voor Riki Spook & Hans Geels 
met 55,67%. In de C-lijn was de 
1e plaats voor Anneke en Wim 
Braam die met een mooie sco-
re van 56,67% Cor de Bok & Tom 
van Meijgaarden achter zich lie-
ten. Cor en Tom pakten wel met 
55,83% een mooie 2e plaats en 
bevestigde daarmee ook de goe-
de vorm waarin ze verkeren. Op 
de 3e plaats eindigde het ge-
legenheidspaar Co Beunder en 
Marja Baris met 54,17%. Kortom 
een boeiende en gezellige avond, 
waarbij het klein slem (6 SA) ge-
boden en gemaakt door Carla 
Dijkman en Gerard van der Meer 
de kers op de taart was. 

Afscheid Kleine Spellen 
Sans Rancune
Regio - Voerden vorige week de 
“kleine” spellen de boventoon, 
vandaag een totaal ander beeld. 
De dames en heren hebben in 
meerderheid uitstekend ge-
schud, en dat betaalt zich uit in 
een stel leuke verdelingen. Drie 
spellen waarop slem geboden en 
gemaakt wordt, maar ook daar-
onder is het een genot te ach-
terhalen hoeveel slagen er nog 
net inzitten, ondanks dat het qua 
puntental niet lijkt te kunnen. 
Vooral wie met zekere zwierig-
heid speelt, is in het voordeel. De 
nummers een en twee van vorige 
week zien het met lede ogen aan. 
Ze moeten passen in dit geweld 
en eindigen in wat in de voet-
ballerij wel genoemd wordt het 
rechter rijtje. Dat weerhoudt Lij-
nie en Greet er niet van een uniek 
groot slem Sans Atout te bieden. 
Met 12 vaste slagen is het ver-
bazingwekkend dat slechts één 
ander paar een klein slem aan-
durft. De dertiende moet uit een 
van beide hoge kleuren komen. 
Al met al best kansrijk. Er valt 
minder uit te nemen dan vorige 
week, en als je dat dan toch doet, 
moet je het wel goed doen. Een 
verder niet onverdienstelijk bie-

dend paar neemt uit in de kleur 
waarin op de andere tafels de te-
genpartij speelt. Hoogst onge-
lukkig. Ad en Wies doen het beter 
door als enige een Zes Schoppen 
te bieden en ook als enige twaalf 
slagen te maken. Als uitsmijter 
biedt op het laatste spel iedereen 
op één na klein slem Sans, door 
iedereen met overslag gemaakt. 
We kunnen het dus allemaal, als 
het zo uitkomt. Wat niet ieder-
een kan, is eerste eindigen. Dat 
doen vandaag Mayke en Corry, 
met een uitstekende 61,67%, juist 
vóór Jan en Marcel met 61,25%. 
De anderen volgen op minstens 
vijf procent.

De B-lijn speelt buitengewoon 
braaf. Weinig uitnemen en veel 
allen in dezelfde kleur spelen. Zo 
eendrachtig is men in geen we-
ken geweest. Misschien moeten 
ze eens kijken hoe die A-spelers 
de kaarten schudden. Zeven keer 
is naar verluidt het beste. Maar 
misschien stellen de winnaars 
dat ook niet op prijs Addy en Be-
rend gaan met 60,83% met de eer 
strijken, vóór Yvonne en Ton met 
59,17% daar vlak achter. Prima 
prestatie.

Kees Griffioen en John 
Vrielink kwart finalisten
De Ronde Venen - In het drie-
banden toernooi van D.I.O./Café 
de Merel 2020 zijn er meer kwart 
�nalisten bekend, in het afgelo-
pen weekend speelden Kees Grif-
�oen, John Vrielink,Gijs Rijneveld 
en Henk Doornekamp zich naar 
de kwart�nales.
Reeds geplaatst, Bob van Kolck, 
Richard Schreurs, Anne Bee-
ker, Bram Koning, Jos Boeijen, 
Frank van Schaik, Sjaak Thomas, 

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 enkele spelers 
en/of speelsters plaatsen op de 
volgende datums zaterdag 7 en 
zondag 8 maart. 
Dit alles in Café de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen, tel. 
0297-263562 en 0297-264159.
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