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De Ronde Venen - Op maandag
11 maart a.s. vindt een interessante inloopbijeenkomst plaats over
de toekomst van wonen. Deze bijeenkomst is speciaal voor mensen die ouder worden en zich willen laten informeren over de mogelijkheden die er zijn om straks
ook een fijn huis te hebben. Tussen 14.30 en 17.00 uur bent u van
harte welkom in de aula van het
VeenLanden College in Mijdrecht.

FA. V.D. SCHILDEN LINGERIE

KAPPER JOEPSZE

OORWERK UITHOORN

KORT NIEUWS:

Kat en hond
gered

Wilnis - Bij een korte, maar
pittige brand is vorige week
woensdag de bovenverdieping van een woning aan het
Rietveld in Mijdrecht geheel
verloren gegaan. Het vuur
werd rond drie uur in de middag ontdekt. Omdat er nogal veel rookontwikkeling was,
ging de brandweer er met
meerdere voertuigen naar toe.
De bewoners hadden de woning reeds verlaten toen de
brandweer arriveerden, echter
de hond en de kat waren nog
binnen. Deze heeft de brandweer uit het huis gehaald. De
kat moest met de dierenambulance worden afgevoerd,
maar is volgens welingelichte bronnen weer aan de beterende hand.De woning heeft
flinke schade opgelopen door
vuur, roet en bluswater.

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl
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GEEN KRANT?
0251-674433

Niet ouwehoeren, weg
die boten!

Vinkeveen - Er is veel commotie ontstaan over het neerleggen
van twee arken bij zandeiland 2. De eigenaresse wil er vergaderplaatsen van maken. Het recreatieschap had hier toestemming
voor gegeven. Toch moeten de boten weg. Volgens Anco Goldhoorn, raadslid van Ronde Venen Belang zijn hier meerdere redenen voor.
Waarom moeten die
boten weg?
“Er is een stringent beleid ten aanzien van woonboten en arken. Je
mag niet overal zomaar een ark
neerleggen. Voor arken heb je
een ligplaats nodig. Die zijn er
maar in beperkte mate. Die ligplaatsen zijn ingetekend in het
bestemmingsplan. Meer arken
dan er ligplaatsen zijn mogen er
gewoonweg niet komen. Zeker
niet bij zandeiland 2. Daar worden
dus twee regels overtreden. Allereerst is er geen ligplaats ingetekend in het bestemmingsplan bij
zandeiland 2 en ten tweede is het
aantal gelimiteerde ligplaatsen
uitgegeven. Er kan er helemaal
geen ark meer bij. Daar komt nog
bij dat je met een vaartuig maximaal 3 dagen mag liggen. En laat
dit nu de regelgeving van het recreatieschap zelf zijn! Onbegrijpelijk daarom dat het Recreatieschap toestemming had gegeven
en dat wethouder Schuurs van de
VVD het zo’n goed idee vond.”
Waar zijn die ligplaatsen
ingetekend?
“Je moet allereerst verschil maken tussen recreatiearken en arken met een woonbestemming.
Arken met een woonbestemming
liggen bijvoorbeeld in arkenpar-

tie. Het recreatieschap, maar ook
wethouder Schuurs (VVD) is toch
wel op de hoogte van de geldende regelgeving? Zij zijn er
toch wel van op de hoogte dat
het afmeren van een ark vergunning plichtig is? Dat een ark beken, zoals bij de Plashoeve en Ar- schouwd wordt als een bouwkenpark Mur. Ook zijn er op ande- werk en dat daar normale procere plaatsen woonbestemmingen dures voor zijn. Dat je, zeker als
voor arken afgegeven. Recreatie- overheid, ook op dat punt de wet
arken zijn ook apart ingetekend moet houden? “
en liggen veelal geconcentreerd
bij recreatiebedrijven. Er gelden Wat moet er nu met die
verschillende maximale afmetin- twee boten gebeuren?
“Zo snel mogelijk weg uit onze
gen voor arken”.
gemeente! En dat zal geen sinecure zijn, omdat één van die arWordt het ligplaatsen beleid
ken ruim breder is dan 4 meter,
gehandhaafd?
“Ja, dat is een punt Ronde Venen waardoor er binnen de provincie
Belang al vaker heeft aangekaart. Utrecht eigenlijk nergens een leEen aantal jaren geleden is de he- gale plek voor die ark te vinden is.
le administratie van ligplaatsen Het advies van Ronde Venen Beovergegaan naar de gemeente. lang zou zijn dit goed te volgen,
Voordien lag dat bij de het recre- voordat diezelfde arken plotseatieschap. Toen werd bij de slui- ling elders in onze gemeente opzen bijgehouden of er arken het duiken.”
gebied binnenkwamen. Als je al
met een ark de gemeente bin- Hoe zie je het vervolg?
nenkwam moest je een borg stel- “Zoals bekend zijn we bezig met
len dat er weer een nadere ark een nieuw bestemmingsplan
zou verdwijnen. Die borg kon op- voor de Vinkeveense Plassen. Lalopen tot € 50.000. Al met al was ten we dat proces nu voortvarend
dat een sluitend systeem, dat er oppakken en afronden. Daarna is
nu niet meer is. Wat ons betreft bekend wat er op de zandeilanwordt dat weer gauw in ere her- den mag. Dat is dan het moment
om te kijken wat de zandeilansteld.”
den kunnen betekenen, wat een
eventueel verdienmodel kan zijn.
Wat vind je van de gang van
Maar wat er nu is gebeurd, is de
zaken?
discussie over het bestemmings“Ronde Venen Belang vindt het plan op amateuristische wijze
eigenlijk een heel domme ac- verstoren.”

Jarige koe op melkveebedrijf
Waverveen - 28 februari heeft Rianne 37 op het melkveebedrijf
van fam. Roeleveld in Waverveen
de leeftijd van 19 jaar bereikt. Rianne met voornamelijk Fries-Hollands bloed heeft in deze 19 jaar
110.000 kg melk gegeven en 13
nakomelingen op de wereld gezet. Waarvan vier dochters en één
fokstier die ook weer voor nageslacht hebben gezorgd op het
melkveebedrijf. Na deze duurzame prestaties mag ze tussen haar
soortgenoten in de stal of in de
wei van haar welverdiende oude
dag genieten

Netwerk
Deel uitmaken van een vitaal netwerk verhoogt de zelfredzaamheid. Maar wat is een vitaal netwerk en hoe zorgt u ervoor dat u
dat heeft? Natuurlijk heeft u behoefte aan sociale contacten, een
goede sfeer en een veilige woonomgeving, waar u in geval van
nood op iemand kunt terugvallen. Maar hoe kunt u dat orga-
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Ronde Venen Belang stelt vragen over arken in Vinkeveen
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Anco Goldhoorn RVB: “Niet ouwehoeren, weg die boten”

Verschillende sprekers vertellen u daar meer over het wonen van de toekomst. Uw input is van harte welkom!
Inmiddels zijn er allerlei initiatieven, zoals bijvoorbeeld een modern hofje, een Thuishuis, maar
ook een serviceflat of kangoeroe woning. De markt wordt overstelpt met ideeën en vernieuwingen…, maar wat te kiezen? Hoe
zou u straks willen wonen? Wilt u
eigenlijk wel verhuizen? Wij willen u helpen bij het vinden van
een antwoord op deze vragen,
door u kennis te laten maken met
een aantal sprekers, die dagelijks
bezig zijn met wonen en de toekomst.

KRANT D
I

HENRITA FOOTWEAR
EYE CARE ED KRIEK OPTIEK

DIEMODE

niseren in uw woonomgeving?
Maar misschien wilt u wel in uw
eigen huis blijven wonen. Hoe
zorgt u er dan voor dat het levensloopbestendig is? Welke uitdagingen zijn er? Moet u dat allemaal zelf organiseren of kunt u
dat samen doen en hoe moet u
dat dan aanpakken?
Yvonne Witter, adviseur wonen,
zorg en welzijn bij Aedes zal u
meenemen in de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Ook
zal zij een blik werpen op de toekomst in wonen, welzijn en zorg.
Daarna volgen enkele pitches van
o.a. Rob Hagens, directeur Vivalib,
Annelies Lammers en Hessel van
Bennekom, beiden Accountmanager/Expert Wonen & Zorg bij
ZorgID, Gosse Dousma, directeur
Van Wijnen (met Inclusief Wonen)
en Gerrit Meijerink van Woongroep Ouderen Abcoude. Aansluitend is er een discussie met
de sprekers en met o.a. Derk Boswijk, provinciaal lijsttrekker voor
het CDA en Erik Ronnes, van het
CDA in de Tweedekamer die o.a.
wonen in zijn portefeuille heeft.
Ook is er de gelegenheid om een
aantal voorbeelden te bekijken
via foto presentaties, maquettes
en filmbeelden.
Kortom, wilt u zich oriënteren op
de toekomst van wonen voor ouderen? Dan is dit een ideale gelegenheid! O ja, de toegang is
gratis en inclusief een kopje koffie of thee. Dus 1 maart, in het
Veenlanden College, Diamant 9
in Mijdrecht. Inloop vanaf 14.30
uur, de bijeenkomst is van 15.00
tot 17.00 uur
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Wij zijn met SPOED op zoek
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BEZORGERS/STERS
Mijdrecht: Omg. Agaat, Smaragd (125 kranten)
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EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFO@VERSPREIDNET.NL

02

6 maart 2019

Jubilarissen gehuldigd
bij de Zonnebloem

INFORMATIEF
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
Hofland 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.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 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

Regio - Meestal worden de jubilarissen tijdens de contactdag in
het zonnetje gezet, maar deze
keer hadden zij 2 vrijwilligers die
zo uitzonderlijk lang zich al inzetten voor de Zonnebloem afdeling
De Kwakel/Vrouwenakker, dat zij
op een andere manier gehuldigd
werden.
Begeleid door een gedicht, werden Corrie Hoogenboom en Puck
Bruine de Bruin verrast met bloemen en een cadeautje voor 30
jaar trouwe dienst.
Beiden zetten zij zich al 30 jaar in,
hebben bestuursfuncties vervuld
of doen dat zelfs nog steeds, en
allebei zijn ze nog steeds actief
binnen de afdeling.
En wat is een mooiere gelegenheid dan tijdens het uitje van de
vrijwilligers.
Voor alle creatievelingen en ook

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

Bingo in
Amstelhoek
Regio - Zaterdag 9 maart is er
in Amstelhoek weer een bingoavond. Ze spelen 10 rondes en er
zijn mooie prijzen te winnen. De
toegang en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis. Ze beginnen
om 20.00 uur en de zaal gaat om
19.00 uur open. Buurthuis ‘Ons
Streven’, Engellaan 3a, Amstelhoek. De volgende bingoavond
is 13 april.

Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

Paasproject
Debuut

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

De Schutse

Regio - Debuut is op zoek naar
enthousiaste zangers voor het
paasproject. Wij hebben met
kerst een viering gezongen met
een groot koor en dat willen we
graag met Pasen nog een keer
doen! Hiervoor kunnen we alle
stemmen goed gebruiken.
Wij nodigen iedereen uit die het
leuk vindt om te zingen. Leeftijd,
man/vrouw of muzikaliteit maken niets uit! Ben je enthousiast geworden? De repetities beoos Pablo de Sarasate. Veel poë- ginnen vanaf 15 maart 2019 om
tischer is dan weer Francks gelief- 19:15 uur en zijn in De Burght
de Sonate in A. De uitsmijter is de (Potgieterplein 4, Uithoorn).
Danse Macabre van Saint-Saëns: Mocht je vragen hebben, kan je
een stille begraafplaats verandert een mailtje sturen naar jongein een dansvloer voor de doden. renkoordebuut@hotmail.com of
neem een kijkje op ons facebook
pagina: www.facebook.com/jonKaartverkoop en informatie
Losse kaarten kosten €15,- per gerenkoordebuut.
stuk; jongeren tot en met zestien jaar betalen slechts €7,50. Ze
zijn verkrijgbaar in de boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Ze zijn ook online te
bestellen via de website van de
SCAU: www.scau.nl (foto’s Marco
Borggreve)

‘Rising Stars’ Noa Wildschut
en Elisabeth Brauss
Regio - Op donderdag 14 maart
spelen violiste Noa Wildschut en
pianiste Elisabeth Brauss in het
Concertgebouw te Amsterdam,
maar eerst komen ze op zondag
10 maart naar De Schutse in Uithoorn voor een lyrisch èn spetterend recital. De SCAU (Stichting
Culturele Activiteiten Uithoorn) is
er bijzonder trots op dat deze beide jonge artiesten (allebei rond
Regio - LOLfactor uit Uithoorn ‘Touwpret’ en ‘Tafelpret’ is. Met de twintig) komen optreden.
zorgt daarom graag voor LOL.
‘Touwpret maken de kinderen- Een unieke kans om voor weinig
Want wat als het leren verpakt een kunstwerk van touw terwijl geld aanstormende talenten aan
is in creatieve en actieve (spel) ze ook rekenen en met ‘Tafelpret’ het werk te zien en te horen! Hun
opdrachten? Je dus leert terwijl kun je de tafels leren door ze te optreden begint om 14.30 uur;
je het misschien niet eens door creëren. En om het nog leuker te de deuren van de zaal gaan om
hebt? En dat op je eigen stoere ni- maken, kunnen de kinderen ook- 14.00 uur open.
veau… Dat is toch Leuk Ook Leer- nog iets winnen. Het team van
zaam… dus LOL!
Bruna Amstelplein heeft name- Noa en Elisabeth
Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart ko- lijk samen met LOLfactor een leu- Over Noa Wildschut schreef een
men Angela Spanbroek en Carola ke win-actie bedacht. En mocht je krant: ‘Een wonder van muzikaHazenoot van LOLfactor bij Bruna niet kunnen wachten, de produc- liteit, origineel, spontaan, altijd
Amstelplein een demonstratie/ ten zijn al te koop bij Bruna Am- vrij’. In september 2016 tekende
workshop geven. Tussen 14.00- stelplein of via www.lolfactor.nl. zij een platencontract bij Warner
17.00 uur kunnen kinderen dan Thuis extra oefenen kan echt leuk Classics. Haar eerste CD met werervaren hoeLeuk Ook Leerzaam zijn!
ken van Mozart verscheen in september 2017. In datzelfde jaar
won ze de prestigieuze Kersjesprijs. Noa is benoemd tot ‘Rising
Star’ door de Europese ConcertNU € 6.000 KORTING
gebouw Organisatie voor het seiOP EEN NIEUWE QASHQAI
zoen 2019-2020 en zal in alle belangrijke Europese zalen recitals
geven. Pianiste Elisabeth Brauss
mag er ook zijn. Volgens De Volkskrant is zij ‘een gigantisch pianotalent’. Haar spel kenmerkt zich
door een verbluffend goed gevoel voor opbouw en het heldere verhaal .

Thuis extra oefenen saai en zwaar?

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44
nissan-nieuwendijk.nl

Actie geldig op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Vraag uw verkoopadviseur van
Nieuwendijk naar de exacte voorwaarden.

QASHQAI

100-138 G/KM

3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC)

Lyrisch en uitbundig
Wildschut en Brauss beginnen
hun recital met Schubert. Zijn Sonate in A, D 574, bijgenaamd
‘Grand Duo’, biedt gelijke, zeer
lyrische kansen aan de twee instrumenten. Uitbundig is de Introduction et Rondo Capriccioso van Saint-Saëns, oorspronkelijk geschreven voor vioolvirtu-

Poëziekleinkunstmiddag

Regio - Poëzieliefhebbers en muziekliefhebbers kunnen elkaar
op zondagmiddag 17 maart ontmoeten bij danscentrum Colijn op de poëzie-kleinkunstmiddag die nu al voor de vierde keer
plaatsvindt.
Bij
organisator/presentatrice
Amanda ten Cate hebben zich al
een aantal mensen aangemeld
die uit eigen werk komen voordragen. Tussendoor kunnen de
bezoekers genieten van zangeressen Judith Beuse en Corinne
Rijnders en pianiste Ireen van Bijnen.
Vera en Fleur Zonneveld verzorgen een gastoptreden op harp en
piano.
Het thema ‘Alles ontwaakt!’ mag
natuurlijk ruim geïnterpreteerd
worden door de dichters. De muziek is ook passend bij dit lenteachtige thema.
Iedereen is van harte welkom
om te komen luisteren! Je opgeven als voordrager tot uiterlijk 8 maart via mailadres mandyme1984@gmail.com
Danscentrum Colijn vindt u aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn.
De middag begint om 15.00 uur.
De toegang is vrij.

voor de wat minder handige was
er gekozen voor een workshop
bij Lique`s Creations and more in
Mijdrecht.
Daar kwamen onverwachte talenten boven drijven. In een gezellige ongedwongen sfeer werd
er eerst een heerlijk broodje gegeten, koffie en thee gedronken
en bijgepraat.
Daarna moesten we aan de bak!
Ze gaan nog niet exposeren als
Zonnebloemafdeling, maar de resultaten mochten er zijn.
Prachtige dames en vogels werden er gemaakt, en ondertussen
werd er gesmeed aan de goede onderlinge band, want daar
is een vrijwilligersuitje voor bedoeld.
Eenheid en saamhorigheid, zeker
bij een vereniging als de Zonnebloem en dat is gelukt.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
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
132e jaargang
Oplage: 16.400
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Feestavond met pubquiz: hoe goed ken jij De Ronde Venen?

avond bij Ann’s Place aan de Herenweg 63c in Vinkeveen. Tijdens
deze avond is er de mogelijkheid om oude bekenden te spreken en politieke herinneringen
op te halen. Daarnaast wordt er
ben. Ronde Venen Belang is een een heuse politieke pub quiz geinwonerpartij waarbij het niet speeld. Als u geen banden heeft
belangrijk is wie er op de verkie- met Ronde Venen Belang, maar
zingsposter staat. Dus geen per- wel een politiek dier bent is deze
soonlijk belang, maar open en pubquiz alsnog een goede reden
eerlijk. Ronde Venen is een ech- om langs te komen!
te inwonerpartij waar de inwoner Voorafgaand aan de feestavond
mee praat. Jij mag het zeggen!
vindt de algemene ledenvergadering plaats die toegankelijk is
Feestavond
voor leden. De ledenvergadering
Op vrijdag 8 maart is er van- duurt van 19.30 tot 20.30 uur en
af 20.30 uur een speciale feest- aansluitend start de feestavond.

Ronde Venen Belang bestaat 30 jaar!
De Ronde Venen - Ronde Venen
Belang is jarig! In 1988 is Ronde
Venen Belang opgericht, eind vorig jaar vierde de partij het 30-jarig bestaan. Vrijdag 8 maart is er
een speciale feestavond om dit
te vieren! Vanaf 20.30 is iedereen
welkom in Vinkeveen bij Ann’s
Place (voorzijde Mariaoord) aan
de Herenweg 63c. Ronde Venen
Belang wil deze bijzondere gebeurtenis vieren met iedereen

die actief is (geweest) voor de
partij. Dit zijn leden, oud-leden,
vrienden van de partij of andere belangstellenden, iedereen is
welkom!
Ronde Venen Belang is niet zomaar een politieke partij. Ronde
Venen Belang doet het anders.
Niet alleen de politieke partijen
bepalen hoe de zaken in jouw gemeente worden geregeld. Jij kan
daar een belangrijke stem in heb-

Over opnemen zonnepanelen in de WOZ-waarde

De Cabaretpoel speelt
Vier keer leuk! in De Boei

Vinkeveen - De Cabaretpoel
viert dit seizoen zijn tienjarig jubileum. Motor achter De Cabaretpoel is oud-cabaretier Tim van
der Sluijs. Hij speelde vanaf 1992
jaarlijks een oudejaarsconference
en stapte eind 2005 van het podium voor een rol achter de schermen. Tim was zes jaar impresario en volgt de cabaretontwikkelingen op de voet. Hij regisseert,
coacht en begeleidt nieuw cabarettalent en biedt een aantal
nieuwe talenten de kans om in
De Cabaretpoel te groeien naar
een goed avondvullend programma. Steeds meer van die talenten vallen op tijdens de cabaretfestivals en hebben inmiddels
een avondvullend programma
waarmee ze door heel Nederland
touren. Reden om aan Tim te vragen wat we kunnen verwachten.
Waarom De Cabaretpoel?
“Nederland barst uit zijn voegen
van het cabarettalent. Mede daardoor is het zo druk op de Nederlandse podia dat het voor nieuwe
talenten moeilijk is om aan optredens te komen en om zich te ontwikkelen. Daarom heb ik het project De Cabaretpoel gestart. Elk
seizoen selecteer ik een aantal cabaretiers die ik talentvol vind en
waarvan ik denk dat ik dat talent
kan ontwikkelen. Ik bied de cabaretiers regie, coaching en begeleiding en stimuleer ze om nieuw
materiaal te ontwikkelen. Op die
manier kan in korte tijd een enorme sprong vooruit worden gemaakt.”

laten ontdekken. Dus geen Jochem Meijer of Theo Maassen,
maar misschien wel de toekomstige. Het zijn allemaal nieuwe
mensen en groepen die zijn opgevallen tijdens de vele kleinere cabaretfestivals in Nederland.
Ik kan wel namen noemen, maar
het publiek zal deze namen nu
nog niets zeggen. Het gaat om
vier getalenteerde cabaretiers die
de kans krijgen zich verder te ontwikkelen. De Cabaretpoel heeft in
het verleden al veel talent opgeleverd die daadwerkelijk de stap
hebben kunnen maken naar landelijk succes en een avondvullend programma. Max van den
Burg won in 2008 de publieksprijs
op Cameretten. Jasper van Kuijk
won in november 2010 de juryen publieksprijs op Cameretten.
De cabaretformatie Poolvogel
werd in april 2011 tweede op het
Amsterdams Kleinkunst Festival.
Patrick Nederkoorn had niet eens
een festival nodig om een impresariaat te vinden en is nu zelfs genomineerd voor de “Neerlandshoop 2017”. In 2015 won Thijs
van de Meeberg met overmacht
en juichrecensies het Leids Cabaret Festival 2015. Het jaar daarna
maakte Marco Lopes indruk in de
finale van het Leids Cabaret Festival. In 2017 won Sanneke van der
Meulen de het Griffioen/Zuidplein Cabaret Festival. En in 2018
kreeg de cabaretgroep Jeroens
Clan lovende kritieken tijdens de
finale van het Leids Cabaret Festival. In november 2018 werd Chris
Verlaan de kersverse winnaar van
de jury- en publieksprijs van Cameretten. Allemaal mensen voor
wie de Cabaretpoel de opstap
was naar een professionele cabaretcarrière.

De Cabaretpoel van dit jaar bestaat weer uit vier hele nieuwe
cabaretacts. Rendementen uit
het verleden bieden geen garanties voor de toekomst, maar het
publiek kan wel rekenen op een
zeer gevarieerde en erg leuke cabaretavond. Zeg nou zelf, wat is
er leuker dan zelf het nieuwe taWat kan het publiek
lent van de toekomst in de kleine
verwachten bij De
zaal te ontdekken. Dan kan je laCabaretpoel?
ter altijd nog zeggen: ‘Kijk die heb
“Een geweldige leuke cabaret- ik nog zien spelen in Vinkeveen
avond. Een Cabaretpoelvoorstel- toen nog niemand hem kende!’.
ling is een echte happening. Een Voor cabaretliefhebbers is dit een
lekker lange avond bomvol leuk voorstelling om de vingers bij af
en gevarieerd cabaret. Ik probeer te likken. Vier optredens met voor
zoveel mogelijk genres naast el- elk wat wils. Vier keer leuk!” Dus
kaar te programmeren. Dus het 9 maart, in dorpshuis de Boei in
publiek ziet niet vier keer hetzelf- Vinkeveen, aanvang 20.30 uur.
de, maar uit een scala van caba- Reserveren: 0297-261734
retsmaken. Dat maakt de voorstelling dynamisch, afwisselend
en er kan veel gelachen worden.
Het publiek mag de voorstelling
ook beoordelen met een cijfer. De
afgelopen vier seizoenen scoorde
De Cabaretpoel gemiddeld elk
jaar een mooie acht. De voorstelling in ingedeeld in twee blokken van ongeveer een uur met
telkens twee optredens. Na twee
optredens is er een pauze. Daarna
volgen nog twee optredens. Eén
van de deelnemende cabaretiers
fungeert tevens als presentator.
De Cabaretpoel is dus een soort
reizend cabaretfestival, maar dan
zonder competitie-element.”
Kan je al een tip van de sluier
oplichten over wie er komen?
“De Cabaretpoel is bedoeld om
het publiek nieuwe talenten te

PvdA/GL stelt vragen

Ontmoetingstuin Bijleveld:

Samenwerking tussen Buurtbewoners en Gemeente DRV
Vinkeveen - Een aantal buurtbewoners aan het Bijleveld in Vinkeveen was het zat om tegen het
verwaarloosde speelplaatsje op
de hoek bij nr. 18 aan te kijken. Ze
hebben daarom contact gezocht
met de gemeente om te informeren of er op die plaats een Ontmoetingstuin gerealiseerd kon
worden. De gemeente reageerde direct positief en wilde graag
meewerken aan het initiatief. Samen met de gemeente is het plan
besproken en hebben de initiatiefnemers het groene licht gekregen, op 20 februari jl is op het
gemeentehuis de gebruiksovereenkomst getekend (zie foto).
Er zijn bijdragen verkregen van
het Oranjefonds, Groen doet
Goed (IVN) en Groen aan de
Buurt (Natuur en Milieufederatie Utrecht). Ook vanuit de gemeente worden een aantal zaken beschikbaar gesteld (aanleg
straatwerk, compost etc.) en de
Leer- werkplaats DRV (onderdeel
van Tympaan-de Baat) maakt de
plantbakken die in de moestuin
komen te staan.
Tuin
De Ontmoetingstuin wordt een

centraal punt in de wijk en is een
combinatie van een moestuin en
een plek waar bewoners elkaar
kunnen ontmoeten, in de zon
kunnen zitten op de bankjes, iets
in de moestuin doen of zomaar
een praatje kunnen maken met
elkaar. En voor de kleinsten komt
er een speeltoestel.
De gezamenlijke moestuin is een
belangrijk onderdeel in het plan.
Samen groente verbouwen, verzorgen, oogsten (en opeten)
schept een band. Ook de jeugd
kan zo kennis maken met de teelt
en verzorging van “onze dagelijkse” groenten, educatie in de eigen
woonomgeving dus.
De Ontmoetingstuin kan ook gebruikt worden voor burendag,
koningsdag en andere (kleinschalige) bijeenkomsten. Er komt
ook een buurtboekenkast en er is
plaats voor een insectenhotel.
De werkzaamheden voor de
Ontmoetingstuin worden begin maart gestart. Bij de realisatie proberen we zoveel mogelijk
bestaande materialen te hergebruiken.
De Ontmoetingstuin zal feestelijk
worden geopend door wethouder Kiki Hagen.

De Ronde Venen - Er is landelijk
de nodige discussie over de vraag
of zonnepanelen een vast onderdeel zijn van een woning en daarom wel of niet meegenomen
moeten worden bij het bepalen
van de WOZ-waarde van een woning. Deze waarde is bepalend
voor onder meer de hoogte van
de OZB-belasting. PvdA/GroenLinks vindt dat dit onjuist is, en
heeft hierover schriftelijke vragen
gesteld.
Warner Bruins Slot: “De Staatssecretaris heeft in 2014 het besluit genomen dat zonnepanelen roerende zaken zijn, en dus
niet meegenomen moeten worden in de WOZ-waarde van een
woning. De Waarderingskamer,
die gemeenten controleert en
beoordeelt op de uitvoering van
de Wet WOZ, vindt dat gemeenten niet op eigen houtje kunnen
beslissen of ze de zonnepanelen
wel of niet meenemen. Volgens
ons doen gemeenten dat ook
niet op eigen houtje, maar op last
van de Staatssecretaris van Financiën die over de uitleg van de Wet
WOZ gaat.”

de’ zaak meegenomen moeten
worden bij het bepalen van de
waarde van de woning. Tegelijkertijd liggen zonnepanelen veelal los op het dak, en kun je deze
bij verhuizing meenemen en dus
kun je stellen dat het een roerende zaak is. Omdat hier onduidelijkheid over bleef bestaan heeft
de Staatssecretaris in 2014 de zekerheid gegeven dat zonnepanelen ‘roerende zaken zijn en dus
niet meegenomen moeten worden in de WOZ-waarde.

Schriftelijke vragen
Nu blijkt echter dat veel gemeenten zonnepanelen toch meenemen in de WOZ-waarde, op advies van de Waarderingskamer.
Middels schriftelijke vragen heeft
PvdA/GroenLinks aan het college
gevraagd of zonnepanelen ook
in De Ronde Venen meegenomen worden in de WOZ-waarde.
En zo ja, of mensen dat ook kunnen zien in het taxatierapport. Zo
niet, dan moet dat zichtbaar gemaakt worden, vindt de fractie.
Een bezwaar tegen een dergelijke beschikking is volgens PvdA/
GroenLinks namelijk kansrijk.
Zonnepanelen in de WOZ
Mochten zonnepanelen meegeEigenaren van een gebouw be- nomen zijn, dan wil PvdA/Groentalen jaarlijks onroerendezaak- Links dat dat vanaf volgend jaar
belasting (OZB-belasting) aan de niet meer gebeurt. Warner Bruins
gemeente. Dit is een percentage Slot: “We zijn erg benieuwd naar
van de waarde van de woning, de reactie van het college. We hode zogenaamde WOZ-waarde. pen dat de zonnepanelen niet in
Wanneer je zonnepanelen op je de WOZ-waarde meegenomen
dak legt, kan dit de woning meer zijn. Maar in ieder geval moeten
waard maken en daarom stellen inwoners daar goed over geïnforsommigen dat deze als ‘onroeren- meerd worden.” (foto JWK)

Jonge mensen met dementie
De Ronde Venen - Woensdag
13 maart viert het Alzheimer Café Vinkeveen haar 12,5 jarige bestaan met een speciale thema
avond over jonge mensen met
dementie in Sociaal Cultureel
Centrum De Boei in Vinkeveen.
De avond duurt van 19.30 uur tot
22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Ook jonge mensen
kunnen een vorm van dementie krijgen. Wat betekent het als
je jonge partner getroffen wordt
door dementie? Zo lang mogelijk mee blijven doen voor jonge
mensen met dementie lijkt mooi
maar hoe dan? Na de opening
door wethouder Marja Becker
wordt de eerste lezing verzorgd
door Freek Gillissen van het Alzheimer Centrum VUmc. Hij vertelt
over het leven van jonge mensen die de diagnose dementie
krijgen. Bij het woord dementie
denkt men het eerste aan problemen met het geheugen. Bij jonge mensen met dementie vallen
juist de veranderingen in het gedrag meer op.
Niet pluis
Sharon Bilars vertelt over de weg
die zij samen met haar man heeft

afgelegd van het “niet pluis gevoel” tot aan de diagnose en de
problemen waar jonge mensen
met dementie tegenaan lopen.
Ook laat zij een film zien over de
zorg voor haar man.
Zanggroep Braq uit Vinkeveen
zorgt deze avond voor een muzikaal intermezzo.
Heeft u belangstelling voor dit
thema wees welkom op 13 maart.
U kunt zich vooraf aanmelden via
a.v.breukelen@xs4all.nl of aan de
zaal. De toegang is gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mantelzorg
De Ronde Venen (0297) 230 280
of per e-mail mantelzorg@stdb.
nl.
Deze bijzondere avond is mogelijk gemaakt door een donatie
van De Ronde Tafel 169 en NVVHvrouwennetwerk.

’t Pruttelpotje weer
smakelijk van start
De Ronde Venen - Na een stop
van anderhalf jaar werd eetcafé ’t Pruttelpotje door een aantal cliënten van Zideris erg gemist. Maar gelukkig krijgt dit leuke initiatief weer een doorstart.
Ook de vrijwilligers van toen waren meteen weer enthousiast. Dit
bleek duidelijk uit de eerste bijeenkomst waar al meteen 11 eetgasten en alle vrijwilligers aanwezig waren. We willen graag dat de
eetgroep naar minstens 15 deelnemers groeit om het rendabel te
houden. Dus ken je nog iemand
die naar deze gezellige eetgroep
zou willen laat het ons weten!
Eetgroep
‘t Pruttelpotje is een eetgroep

voor zelfstandig wonende met
een licht verstandelijke beperking.
De bijeenkomsten zijn op de locatie van de dagbesteding van
Zideris aan de Windmolen 75 in
Mijdrecht.
De kosten voor een uitgebreide
3 gangen maaltijd zijn €6,-. We
komen elke 1e maandag van de
maand bij elkaar. Dus als je de sirene overdag hoort, dan weet je
meteen dat er weer een gezellige
eetavond bij ’t Pruttelpotje is.
Vanaf 17.00 uur gaan de deuren
voor je open en rond 20.00 uur
gaat iedereen weer naar huis.
Aanmelden kan via de e-mail
naar:
hetpruttelpotje@gmail.
com.
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Open podium Bij
Brouwerij de Schans

Verhalenmiddag met
vertelkring de schatkist
Regio - Op zondagmiddag 10
maart komen de vertellers van
vertelkring De Schatkist naar Vinkeveen bij ANN’S PLACE, Ingang
Herenweg 63 (bij Maria-Oord)
In het kader van Wereldverteldag worden er op en rondom 20
maart over de hele wereld verhalen verteld met hetzelfde thema en voor dit jaar is het thema: sagen, mythes en sprookjes. De vertelkring bestaat al bijna 15 jaar. De vertellers komen
maandelijks bij elkaar om verhalen te vertellen. Zij geven elkaar
dan tips, want stemgebruik, houding, presentatie e.d. zijn belang-

rijk om een mooi, spannend of
grappig verhaal zo goed mogelijk over te brengen. Als verteller
wil je de toehoorders meenemen
in je verhaal.
En of dat lukt? Oordeel zelf en
kom luisteren naar bekende en
onbekende sprookjes die zij ten
gehore brengen in de gezellige ruimte van ANN’S PLACE. Iedereen welkom. Kinderen v.a. ca.
8 jaar onder begeleiding. Start:
14.00 uur. Toegang gratis. Evt. Inlichtingen/reserveren bij Joke
Dekker-Booij tel. 06-10814589. Email: johadekker@hetnet.nl

Eerste editie Alkwin
AKademie groot succes
Regio - Dinsdagavond 26 februari ging er een lang gekoesterde
wens van het Alkwin Kollege in
vervulling en vond de eerste editie van een jaarlijks terugkerend
evenement plaats: de Alkwin
AKademie. Voor dit evenement
waren ouders/verzorgers, personeelsleden en collega’s uit het
primair en voortgezet onderwijs
uitgenodigd.
De avond stond volledig in het
teken van de uitdagingen die
kinderen en jongeren, en daarmee hun ouders/verzorgers en
school, te maken kunnen krijgen.
De driehoek kind-ouders/verzorgers-school stond centraal en de
kernvraag was dan ook: hoe kunnen we bij deze uitdagingen samen betekenisvol zijn? De avond

werd geopend door Peter Heerschop die de gasten op inspirerende, humorvolle en ontroerende wijze meenam in zijn verhaal
over de belangrijke ingrediënten van de onderwijs- en opvoedtaak: visie en relatie. Hierna konden de bezoekers een workshop
naar keuze volgen: ADD, drank &
drugs, perfectionisme/burn-out,
faalangst, gameverslaving, hoogsensitiviteit, Rots & Water, Seks &
Social media, What’s App-groepsdruk en cyberpesten. De avond
werd afgesloten met een borrel waar alle genodigden samen
ervaringen konden uitwisselen
en konden napraten. Aan de enthousiaste verhalen te horen, was
het een positieve en geslaagde
avond!

Vintagestore Malle Jan
nog een maand open
Aalsmeer - De vintagestore Malle Jan in de Dorpsstraat sluit zijn
deuren na een jaar open te zijn
geweest. Op 23 maart is de laatste dag er tweedehands spulletjes gekocht kunnen worden.
“Ik heb het een jaar lang geprobeerd, maar het komt er kort op
neer dat de baten niet opwegen tegen de kosten die dit bedrijf met zich meebrengt. Ik vond
het een heerlijke straat hoor en
heb met plezier gedraaid hier in
Aalsmeer, maar we verlengen
het huurcontract niet in april.” Aldus eigenaar Jan, die zelf in Rijpwetering woont en oorspronkelijk uit Leimuiden komt en vroeger in de horeca zat. “Ik heb nog
wel een opslag en ga door met
mijn hobby, wat eigenlijk iets uit
de hand gelopen is, zullen we
maar zeggen. Ook sta ik regelmatig op markten en mijn winkeltje
in Afrika houden ik en mijn vrouw
ook aan.” Winkeltje in Afrika? “Ja
in Gambia hebben we sinds enkele jaren een soortgelijk bedrijf.
Dat begon met hulp aan vrienden aldaar, maar dat ben ik voor

mezelf gaan doen onder de naam
JP Trading Enterprise. In- en verkoop van tweedehands artikelen
is mijn passie, dus dat blijf ik gewoon doen.”
Korting op korting
Tot 23 maart kan men in de winkel nog shoppen naar hartenlust.
De kortingen lopen dagelijks op.
Jan: “Maar weg is natuurlijk weg.
Zo gaat dat met tweedehands
spullen. Het loont dus de moeite
om snel langs te komen.” De openingstijden zijn van dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 18.00
uur en op zaterdag tot 17.00 uur.
“Ik geef niet alles weg hoor, want
zoals ik zei, ik ga door met deze
handel. Als iemand een andere
geschikte en betaalbare locatie
voor mij weet in deze regio, dan
houd ik me aanbevolen. Dat kan
ook een shop in een shop zijn of
een loods waar ik een paar dagen
per week uit kan verkopen.” Kijk
voor meer informatie op www.
vintagestoremallejan.nl en volg
Malle Jan op Facebook.
Door Miranda Gommans

Jazz aan de Amstel op
de Franse toer

Regio - Zondag 10 maart zijn Gerard Alderliefste en Maria Eldering speciaal te gast bij Jazz aan
de Amstel. Onder leiding van singer/songwriter en presentatrice
Shyla Zoet kunt u luisteren naar
een mix van jazz standards, Franse chansons, evergreens en popmuziek, uitgevoerd door topmuzikanten. Gerard Alderliefste
speelt en zingt al jaren vol overgave Franse chansons. Eerst met
zijn band, wat mooie samenwerkingen met Shaffy, List en Paul de
Leeuw opleverde. Zondagmiddag speelt hij samen met één van
zijn Friends, de Haarlemse violiste Maria Eldering. De nostalgie
van het chanson, nu eens romantisch, dan weer poppy, is hoorbaar en voelbaar met repertoire
van Fugain tot Shaffy, van eigen
werk, via Bach naar de pop en Julien Clerc.

men. Ook tijdens dit 7e seizoen
van Jazz aan de Amstel, nodigt
Shyla elke 2e en 4e zondag van
de maand verschillende artiesten
uit binnen- en buitenland uit, om
met haar te musiceren. De laatste
Jazz aan de Amstel op 24 maart is
het, naast de vaste gasten, mogelijk om je aan te melden om mee
te spelen of te zingen. Dit kan
Violiste
door een mail te sturen vóór 12
Violiste Maria Eldering is ook ar- maart naar info@shylazoet.com.
rangeur voor verschillende bands Jazz aan de Amstel is een initiaen regelmatig te vinden in het tief van Shyla Zoet en Sjiek aan
theater. Zij speelde de voorstel- de Amstel. Door de variatie van
ling Varenka op Oerol en heeft artiesten, muziekkeuze en prettihaar eigen band genaamd Chan- ge sfeer is het elke keer weer verte. Daarnaast stond zijn in de fina- rassend en zeer toegankelijk voor
le van het Orkest van Nederland een breed publiek.
en Concours de la Chanson.
10 maart bestaat de band uit Joos
van Leeuwen (piano), Peter BergShylvia
man (bas), Olaf Keus (drums), GeUw gastvrouw, presentatrice en rard Alderliefste (gitaar/zang),
zangeres Shyla Zoet, onder ande- Maria Eldering (viool) en Shyla
re te horen in verschillende com- Zoet (zang/presentatie). Locatie:
mercials op radio en televisie, Sjiek aan de Amstel, Marktplein
werkte reeds met vele nationa- 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30
Soul en andere klassiekers. Peter le en internationale artiesten sa- uur. Entree €4,-.
Dol van Fireball verzorgt het licht
en geluid en legt weer een verlichte dansvloer neer.
Het feest start om 21.30 uur en
duurt tot 02.00 uur. Bezoekers
die voor 23.00 uur binnenkomen
ontvangen een flute met bubbels. De kaartverkoop is inmiddels gestart en de kaarten zijn
verkrijgbaar bij: The Read Shop
(Zijdelwaard), Kaas & Zo (Amstelplein), Café Bonaire, Plux, Rendez Vous (Mijdrecht) en Boekhandel de Twister (Amstelveen Westwijk). Kaarten kunnen ook worden besteld via info@dansenpartycentrumcolijn.nl.

Kaartverkoop Cancan
United 2019 gestart!
Regio - Op zaterdag 6 april is er
weer een editie van Can Can United. Axel en Heleen Colijn van het
gelijknamige Partycentrum in
Uithoorn hebben vorig jaar het
stokje overgenomen van Sjoerd
en Frank Deibert wat betreft het
organiseren van dit altijd leuke
dansfeest voor iedereen boven
de dertig jaar. Natuurlijk zijn Sjoerd en Frank nog steeds betrokken
en aanwezig op de avond zelf, het
is natuurlijk wel een beetje hun
‘kindje’ en Frank zal ook weer DJ
zijn samen met William Reitsema.
Zij zullen de bezoekers weer een
heerlijk avondje dansen, borrelen
en babbelen bezorgen met lekker

“We verlengen het huurcontract niet”

Regio - Wegens groot succes is
er elke 2e zondag van de maand
een open podium in het proeflokaal van Bierbrouwerij en Distilleerderij De Schans Dus zondag 10 maart kan jij van 15.00 tot
18.00 uur weer meedoen!!
Wanneer jij je kunsten wil vertonen op gitaar, bas, drums, piano
of een willekeurig ander instrument of wil je een mooi lied zingen en dat graag eens voor publiek doen samen met een bandje… dan ben je van harte welkom. In het proeflokaal is een samengestelde band onder leiding
van Ronald van Hove aanwezig
die je ondersteunt en op weg
helpt. Wat moet je doen: Geef jezelf op per email via SchansJamOpenPodium@gmail.com . Ver-

tel daarbij kort iets over jezelf en
wat je wilt gaan doen. Vermeld in
ieder geval het nummer wat je
wil spelen en of je zingt of welk
instrument je speelt.
Ieder niveau is welkom.
Ze kunnen niet garanderen dat ze
alles muzikaal kunnen ondersteunen, maar heel veel nummers zijn
mogelijk. Kijk op de facebook pagina voor de lijst met mogelijkheden. Maar je kunt natuurlijk ook
je eigen wens aangeven.
Wil je niet zelf zingen of meespelen maar gewoon gezellig kijken
en luisteren naar de anderen dat
kan natuurlijk ook, iedereen is
welkom. Bierbrouwerij en Distilleerderij De Schans vind je op:
Schans 21, Uithoorn.

Greet & Henk Stolwijk
houden topvorm bij B.V.U.
Regio - Maandag 4 Maart 2019
werden met 32 paren de 3e ronde van de 5e parencompetitie
van Bridgevereniging Uithoorn
{B.V.U} gespeeld in de barzaal van
sporthal De Scheg. In deze 3e ronde ging in de A lijn de 1e plaats
naar Henk & Greet Stolwijk met
59,79% op de voet gevolgd door
Huib v Geffen & Lambert Koeter
met 59,58% en op de 3e plaats
werd beslag gelegd door Henk
v/d Schinkel & Tineke v/d Sluis
met 56,67% Hans Wagenvoort
& Nico v/d Meer herstelde zich
enigszin na het debacle van verleden week met 53,65% In de B lijn
ging de 1e plaats naar Riki Spook
& Hans Geels met de hoogste score van de avond 63,13% op de 2e
plaats eindigde verrassend Doina
van Ettikhoven & Ans Voogel met
57,29% en op de 3e plaats werd
beslag gelegd door Ans Breggeman & Henk v Dijke met 55,63%.
In de C lijn ging de 1e plaats naar

Dieny Verhoeff & Mart v/d Voort
met de mooie score van 60% op
de 2e plaats eindigde Marja Baris
& Til v Etten met 54,86% en op de
3e plaats Jacqueline Beukers & An
Volkers met 54,17%
Leden
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven. Voor nadere informatie en/of lid worden van de B.V.U.
kunt u contact opnemen met onze secretaris Mevrouw Wies Gloudemans tel. 06-20393309 of via
de mail gloudemanswies@gmail.
com

Sans Rancune: Wie durft?
Regio - Vaak is het in het parenbridge gunstiger zelf te spelen,
dan de tegenspelers een relatief
laag contract te gunnen. Vandaag
zien we op verschillende spellen
het tegendeel. Wie speelt gaat
down. Ook heeft de kant met de
meeste punten veelal een vlakkere verdeling dan de tegenspelers,
wat het moeilijker maakt de kansen te schatten. Kortom, in hetzelfde spel weer eens wat anders.
Slems zijn er niet, de twee die dat
proberen gaan (gedoubleerd)
enorm down. Wel een overvloed
aan spellen waar je je het hoofd
niet op hol moet laten brengen.
Degenen die het beste hiermee
om gaan zijn Gerda en Jo, die met

63,54% huizenhoog boven iedereen uittorenen. Mayke en Corry volgen uitstekend met 58,68%
vóór vele anderen.
B-lijn
In de B-lijn domineert het probleem van het vinden van de
beste speelkleur. Ook hier wordt
een slem geboden, dat alleen gemaakt wordt, door wie het niet
biedt... Winnaar zijn Yolanda en
Thea met 62,50%, op de voet
gevolgd door Tom en Nel met
60,94%.
Wie niet bang is down te gaan
kan dinsdagmiddag in de Schutse terecht. Wel graag even bellen
met Lijnie Timmer, (0297)561126.

Bridgeclub Hartenvrouw/Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 26 februari speelden we in de zaal van
Sporthal De Scheg de zesde en
tevens laatste zitting van de derde parencompetitie-ronde. Ondanks het schitterende bijna-zomerweer wisten toch 26 paren
de weg naar de bridgetafel te vinden. Misschien om nog even alles
op alles te zetten om te promoveren of juist niet te degraderen. Aan
het eind van de zitting was het in
ieder geval duidelijk dat Riet Willemse & Fien Leeftink, een gelegenheidspaar, niet voor niets waren gekomen. Zij scoorden in de
B-lijn een prachtige 62,08%. Volgens de regels wordt deze dan helaas wel weer ‘afgetopt’ naar 55%,
maar zoals zou blijken: dat was
voldoende voor promotie van Riet
en haar vaste partner Eugenie. Op
de tweede plaats Annet Roosendaal & Rini Tromp met 60% rond.
Op drie Froukje Kraaij & Anneke
van der Zeeuw met 55,42%, op
vier Jany van der Ent & Loes Takes
met 54,58% en de top-vijf werd
volgemaakt door Tiny Rijpkema &
Rineke van Pesch met 52,08%.

A-lijn: In de A-lijn was de eerste
plaats voor Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar met 56,94%. Een net
iets lager percentage van 56,60
bleek goed voor een gedeelde
tweede plaats voor Janny Streng &
Sonja Reeders en Kokkie van den
Kerkhoven & Corry Smit. Op vier
An van Schaick & Ria Verkerk met
55,90% en op vijf Guus Pielage &
Renske Visser met 52,78%.
Promotie
Dit alles leidde tot promotie naar
de A-lijn voor de beste vier paren
van de B te weten: Willie Woerden
& Ellen Boeringa, Froukje Kraaij &
Anneke van der Zeeuw, de reeds
genoemde Eugenie & Riet en
tot slot Annet Roosendaal & Rini
Tromp. Voor hen gaan plaatsmaken Ina & Jetty, Inge & Thea, Matty & Loes en Ploon & Marja.
Winnaars van deze ronde niet geheel onverwacht: Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar. Gefeliciteerd dames! Voor de volledigheid: tweede werden Janny & Sonja en het brons was voor Refina &
Cathy.
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Mitochondriën:

Biljoenen leuke oplaadbare

batterijtjes in je lichaam
Mitochondriën. Een woord waar nog maar weinig mensen van hebben gehoord, laat staan op googelen. Ik verwacht dat dit de komende jaren flink gaat veranderen. Mitochondriën zijn namelijk verantwoordelijk voor het hoog
houden van ons energieniveau én het gezond houden van
ons lichaam. Het is mijn passie om zoveel mogelijk vrouwen zoveel mogelijk energie te geven. Daarom ga ik je
vandaag vertellen over je mitochondriën. Dit wil je echt
weten, ook al weet je nog niet dat je dit echt wilt weten!

Alleen de zon gaat
voor niets op
Bijna niemand weet waar levensenergie in ons lichaam vandaan
komt. We gaan er gewoon maar
vanuit dat deze er iedere ochtend weer is, net zoals iedere ochtend ook de zon weer opkomt. We
gaan er ook vanuit dat deze energie ‘s nachts ook wordt geproduceerd want we willen graag dat ‘s
nachts ons hart blijft kloppen en onze ademhaling niet al te lang stilstaat. We staan er weinig bij stil,
maar ook daarvoor is energie nodig.
Voor niets gaat alleen de zon op.
Waar wordt levensenergie
eigenlijk gemaakt?
Waar komt al deze levensenergie
eigenlijk vandaan? Energie wordt
aangemaakt in je mitochondriën,
die zich bevinden in vrijwel al je lichaamscellen. Je hebt er biljoenen
van en je kunt ze zien als minuscuul kleine batterijtjes. Oplaadbare
batterijtjes gelukkig, anders zouden
we het niet lang volhouden op deze
planeet. Door middel van een ongelooflijk complex proces dat celademhaling wordt genoemd, worden in je mitochondriën bepaalde voedingsmoleculen samen met
zuurstof omgezet in energie. Voeding plus zuurstof is dus de brandstof voor energie. Het valt me vaak
op dat veel kennis van over ons lichaam nog zo jong is. Pas in de
zeventiger jaren ontdekte profes-

sor Peter Mitchell hoe dit complexe
proces van energieproductie in een
mensenlichaam in zijn werk gaat. Hij
kreeg hiervoor in 1978 de Nobelprijs voor Scheikunde.
ATP; levensenergie én
energie voor fun
De energie die je mitochondriën
produceren wordt ATP ofwel adenosinetrifosfaat genoemd. ATP
wordt voor een groot deel (bij een
gezond persoon zo’n 70%) gebruikt
voor vitale levensfuncties. Met andere woorden: dit is nodig om jou
in leven te houden. Alles wat extra
wordt geproduceerd kan jij gebruiken om leuke dingen mee te doen.
Ben jij te moe om volop leuke dingen te doen, dan betekent dit dat
je mitochondriën te weinig energie
produceren. Overmatige vermoeidheid is een eerste signaal van je lichaam dat er iets aan de hand is:
vrijwel alle ziektes beginnen met gebrek aan energie.
Ziektes beginnen vaak met
slecht werkende mitochondriën
Recent onderzoek over de belangrijke rol van onze mitochondriën wijst
dan ook uit dat als iemand lijdt aan
een chronische ziekte, de kans heel
groot is dat het probleem begonnen
is met minder goed functionerende mitochondriën. Dit betekent dat
niet alleen vermoeidheidsziektes zoals CVS en ME maar ook ziektes als
diabetes type 2, allergieën, auto-im-

Depressie

Tijdens een depressie is
de biochemische balans in
de hersenen langdurig verstoord. Dan heb je niet alleen
depressieve gevoelens, maar
heb je ook lichamelijke klachten. Zo kan het zijn dat je niet
meer in beweging komt, dat
je spieren stram worden en je
last hebt van je darmen. Het
leven is uitzichtloos geworden, de zon is totaal verduisterd en je bent ook niet meer
in staat om te bedenken dat
die zon ooit weer terugkomt.
Er kunnen meerdere neurotransmitters betrokken zijn bij een depressie. Je kunt denken aan
serotonine,dopamine, noradrenaline en acetylcholine. In feite is een
depressie niets anders dan een
verstoring van die stofj es. Dat
betekent niet dat er geen andere
oorzaak is. De reden dat die stofj
es ontregeld raken kan heel erg
divers zijn. Meestal denk je dan
een een emotionele oorzaak, zoals onverwerkt verdriet uit het verleden. Toch kan er ook een andere, veel voorkomende reden zijn
waarom de neurotransmitterhuishouding uit balans raakt. Ik denk
dan aan een erfelijke verstoring
van één van de stoff en die de
neurotransmitters moeten opbouwen. Neurotransmitters komen
namelijk niet zomaar uit de lucht
vallen. Ze moeten door je lichaam
zelf gemaakt worden uit aminozuren (dat zijn stukjes van eiwitten),
met behulp van diverse vitaminen en mineralen. Als je een erfelijke fout hebt in de opname of
transport van één van die vitaminen of mineralen, een bakfoutje
dus, dan loop je de kans dat het
mis gaat. Dan kan het zijn dat je
depressief wordt, of de ziekte van
Parkinson krijgt, of obstipatie, of
problemen met het bewegings-

apparaat, of verslavingsgevoelig, of nog veel meer. Jammer genoeg denkt er bijna niemand aan
vitaminen en mineralen als je last
hebt van een depressie. Nee, erger nog, er worden meestal meteen anti-depressiva voorgeschreven door de arts. Het starten met
chemische stoff en die ingrijpen
in je hersenstofwisseling is echter niet zonder gevaren. Je beïnvloedt namelijk niet alleen je gevoelsleven, maar ook diverse andere lichamelijke processen. Het
komt veel voor dat je juist je bewegingsapparaat beïnvloedt, dan
krijg je last van ongecontroleerde
bewegingen als gevolg van de pillen. Iets wat veel mensen niet weten, is dat met name in de opbouwfase van de anti-depressiva het risico op zelfdoding toeneemt. Daar wordt bijna nooit iets
over gezegd door de voorschrijvend arts, omdat je er anders natuurlijk niet aan gaat beginnen. Ik
zeg niet dat het daarom onverstandig is om aan anti- depressiva
te beginnen. En ik zeg al helemaal
niet dat je er om die reden maar
acuut mee moet stoppen. Nee,
mijn boodschap is dat je voordat
je eraan begint eerst goed geïnformeerd moet worden over de risico’s en de bijwerkingen. Het opbouwen én het afb ouwen is iets
wat onder hele goede begeleiding
zou moeten gebeuren. Maar wat
ik zou toejuichen is, dat er voordat
je eraan begint, eerst onderzoek
gedaan zou worden naar de vitaminen en mineralen status. De belangrijkste bakfoutjes die betrokken zijn bij depressie vind je in de
vitamine B12, foliumzuur, vitamine B6 en magnesium huishouding. Het is alleen niet
zo eenvoudig om met een
simpele bloedtest inzicht te
krijgen in de werkzaamheid
van vitaminen zoals B12.

muunziektes en zelfs neurologische
problemen als depressies en dementie lijken te starten met mitochondriën die het niet meer zo naar
hun zin hebben. Ik kan niet genoeg
benadrukken hoe belangrijk je mitochondriën zijn voor je vitaliteit en
gezondheid. Problemen met mitochondriën worden ook steeds meer
in verband gebracht met vroegtijdige veroudering.
Mitochondriën; ook heel
belangrijk voor gezonde
hersenen
Ook in je hersenen zijn je mitochondriën heel belangrijk: alleen al je hersenen in rust gebruiken 20 procent
van de geproduceerde ATP. Ook
terwijl je slaapt! Dromen bestaan
omdat je hersenen ‘s nachts heel
actief zijn. Je mitochondriën bepalen niet alleen je energieniveau,
maar zijn in feite beslissers over leven en dood van al je cellen. Toen ik
dit zo’n twee jaar geleden ontdekte,
besefte ik pas hoe ongelooflijk belangrijk mitochondriën zijn. Ik vroeg
me af waarom ik nog nooit eerder
van mitochondriën had gehoord.
Waarom heeft niemand me ooit iets
over ze verteld?
Hoe zorg je goed voor je
mitochondriën?
Ik werd enorm getriggerd door deze biljoenen oplaadbare batterijtjes
in mijn lichaam. Ik werd er helemaal
enthousiast over! Hoe kon ik er nou
voor zorgen dat ze zoveel mogelijk energie voor me zouden blijven
produceren, ook (en misschien wel
vooral) bij het ouder worden. Ik ben
heel diep gedoken in dit mega-interessante onderwerp en ontdekte
dat, net zoals op mijn hormonen, ik
grote invloed kon uitoefenen op mijn
mitochondriën.
Hoe? Met mijn voeding!
Welke voeding is gezond voor je

Een goede bloedwaarde zegt niet
alles, en de normen voor normale waarden liggen zo laag dat alles al gauw als goed beoordeeld
wordt. Aardig om te weten is dat
met name het sporenelement lithium essentieel is om vitamine B12
de cel in te transporteren. Het is
daarom niet gek dat lithium ingezet wordt bij manische depressiviteit. Als jij (of iemand in je omgeving) wil starten met antidepressiva, zou ik eerst aandringen op onderzoek naar de vitaminen- en mineralenstatus. Stop nooit zomaar
met het innemen van anti-depressiva en bouw niet op eigen houtje af. Als je hulp nodig hebt bij het
onderzoeken van je vitaminen- mineralenstatus kun je ook bij orthomoleculaire artsen terecht. Zij leveren maatwerk in plaats van protocollengeneeskunde.
Yvonne van Stigt
Master in de klinische
psycho neuro immunologie

mitochondriën? Zo langzamerhand
begint het tot ons door te dringen
hoe belangrijk voeding is voor onze
gezondheid. Ook al spreken artsen
er nog weinig over, we voelen allemaal het verschil in ons lijf, als we
een tijdje gezonder (of slechter) eten
dan we normaal gesproken gewend
zijn. In mijn eerste boek, Het Energieke Vrouwen VoedingsKompas,
heb ik beschreven hoe je met voeding invloed hebt op je hormonen.
Ik hoop dat je dit boek hebt gelezen.
Gelukkig blijkt deze voeding ook gezond te zijn voor onze mitochondrien! Maar toch bleek dat ik nog meer
kon doen. Ik kon wat puntjes op de
i zetten.
Waarom weet niemand dit?
Het bleek dat mijn mitochondriën
van vetmoleculen uit voeding twee
keer zoveel energie kunnen produceren als van glucosemoleculen. Eiwitmoleculen spelen nauwelijks een
rol als het gaat om de productie van
energie. Gezonde vetten blijken dus
hele belangrijke energieleveranciers
te zijn! Laten we nou juist de afgelopen tientallen jaren gezonde vetten hebben geschrapt van ons dagelijks menu. We zijn bang gemaakt

voor gezonde vetten want ze zouden ons dik maken en hart- en vaatziektes veroorzaken. Zou dit de reden zijn dat zoveel mensen zo moe
zijn? Of erger: dat zoveel mensen
een chronische ziekte onder de leden hebben?
Is de wereld dan toch plat?
Er komt steeds meer onderzoek
naar buiten dat het eten van gezonde vetten belangrijk is als het gaat
om onze gezondheid en veel minder slecht als altijd is gedacht. Ze
blijken gewoon gezond te zijn. Ook
de verzadigde vetten. Veel mensen geloven dit nog niet. Dat begrijp
ik. Het is een beetje alsof een klein
groepje mensen opeens gaat beweren dat de aarde toch plat is in
plaats van rond. Maar hoe meer ik
hierover lees, hoe meer ik hierover
leer en misschien wel het belangrijkste: hoe meer ik ze op mijn dagelijkse menu zet, hoe meer ik voel dat
dit inderdaad hele belangrijke energiegevers voor me zijn! En nee, ik
word er niet dikker van!
Hoe veranderen we
hardnekkige mythes?
Ik heb mezelf tot taak gesteld om

deze nieuwe boodschap de wereld in te brengen. Niet omdat ik
zo nodig mythes wil ontzenuwen
maar omdat deze mythe, dat vetten
slecht voor ons zijn, ons zoveel gezondheid en energie kost. Onze mitochondriën snakken naar gezonde
vetten en de mensheid snakt naar
meer energie. Is er een verband?
Absoluut! Wil je hier meer over weten, bestel en lees dan vooral mijn
boek Eet meer energie. Hier ga ik
veel dieper in op dit belangrijke onderwerp, laat ik je zien welke onderzoeken hieraan ten grondslag liggen, wat je beter kunt vermijden als
het gaat om voeding en deel ik 30
van mijn favoriete, heerlijke, recepten met je. Recepten die je volop
energie zullen geven

Marjolein Dubbers
Oprichtster Engergieke
Vrouwen Academie
Rosmalen
www.energiekevrouwenacademie.nl

Man, bevrijd uzelf!

De 20e eeuw was de eeuw, waarin het leven van de vrouw veranderd is.
De 21e eeuw wordt de eeuw van de mannen.
Esther Perel
Ooit kocht ik lingerie, waar ik eenmaal thuis toch spijt
van had. Een vriendin raadde aan om het online te verkopen. Het was immers een gewild Amerikaans merk. Nadat ik een foto van het setje had geplaatst, kreeg ik dezelfde dag nog vier reacties. Tot mijn verbazing, allemaal
van mannen!
In de eerste mail werd gevraagd of
ik een foto kon sturen, waarop ik het
setje zelf aan had. Dan kon de afzender de pasvorm beter inschatten. Daarna mailde een vriendelijke meneer dat hij niet zozeer geinteresseerd was in nieuw ondergoed. Maar had ik misschien ook
wat gedragen ondergoed te koop,
dan zou hij het graag afnemen. Vervolgens ging mijn mobiel. Een man
vertelde dat hij samen met zijn vriendin aan het zoeken was naar iets
leuks. Of het setje echt nieuw was
en de kaartjes er nog aanzaten? Of
het een pushup bh betrof? En bolden mijn borsten ook mooi op in
dit setje? Daarop heb ik opgehangen. Toen ik de advertentie wilde
verwijderen, had een andere mogelijke koper nog net een dick-pic
mijn mailbox binnen weten te krijgen. Naast vele andere interessante vragen, riep deze ervaring toch
vooral het volgende bij me op. Wat
is er aan de hand met deze mannen? En wat kunnen we doen om
een verandering teweeg te brengen, wanneer het gaat om seksueel overschrijdend gedrag? Uit
een onderzoek van Rutgers (2017)
blijkt dat 53% van de vrouwen en
19% van de mannen in Nederland
te maken heeft gehad met seksuele grensoverschrijding. Het is dus
niet alleen een probleem waar vrouwen mee geconfronteerd worden,
ook mannen krijgen ermee te maken. En hoewel mannen vaker over
de schreef gaan, zijn ook vrouwen

soms de daders. Als we ons echter beperken tot hetgeen het meest
voorkomt, ontoelaatbaar seksueel
gedrag van mannen naar vrouwen,
noemen verschillende denkers over
dit onderwerp de ‘socialisatie van
de man’ als oorzaak. In zijn TEDtalk
‘A call to men’ beschrijft Tony Porter
dat jongens opgevoed worden met
het idee dat een ‘echte man’ hard
en dominant is, iemand die de leiding neemt en vrouwen als ondergeschikt ziet, als object zelfs, met
name als seksueel object. Hij noemt
dit ‘the collective socialization of
men’, of ‘the Man Box’. Vastomlijnde ideeën waar een man aan moet
voldoen. Ideeën die seksueel overschrijdend gedrag in de hand werken. Porter roept op om deze opvattingen over mannelijkheid te heroverwegen en jongens uit ‘the Man
Box’ te bevrijden. Ook Esther Perel,
psychotherapeut en schrijver, is van
mening dat we kinderen niet groot
moeten brengen binnen ‘narrow
boxes’, krappe omschrijvingen van
mannelijkheid en vrouwelijkheid. Zij
pleit ervoor om vooral jongens meer
ruimte te geven om gevoelens te uiten en kwetsbaarheid te tonen. Uitgaand van het idee van Porter, zal
seksuele grensoverschrijding hierdoor uiteindelijk afnemen. Jackson
Katz geeft in zijn TEDtalk ‘Violence
against women - it’s a men’s issue’
echter aan dat we de druk van verandering niet alleen op de schouders van onze jongens moeten leggen. Hij moedigt iedereen aan om

een ander op gedrag aan te spreken, wanneer het te ver gaat. Maar
met name vraagt hij de leiders van
de wereld om een standpunt in te
nemen. Want wanneer leiders ontoelaatbaar seksueel gedrag openlijk afk euren, zullen daders aan status inboeten, zo stelt hij. Vrouwen
laten hun stem echter al geruime tijd
horen. Denk aan de suff ragettes,
de feministen van de jaren ’60 en
het huidige #MeToo. Wat mij betreft
is het nu echt de man die aan zet
is. Wanneer we jongens meer ruimte geven, mannen zich uit ‘the Man
Box’ bevrijden en ook zij zich uit durven te spreken, leider of niet…Pas
dan kan er een volgende stap worden gezet. Tony Porter vat het in zijn
TEDtalk uiteindelijk treff end samen:
“My liberation as a man, is tied to
your liberation as a woman”.
Jolien Spoelstra
GZ-psycholoog/
seksuoloog
NVVS
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De Paraplu heeft nog
enkele plaatsen
Wilnis – Bij de paraplu in Wilnis
zijn nog enkele plaatsen vrij bij
diverse cursussen.
Portrettekenen en schilderen
Start dinsdag 12 maart. Deze cursus is toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden. Tijdens
de cursus leer je de opbouw van
het tekenen van een portret om
dit vervolgens op te zetten en
te schilderen in acrylverf op een
doek of paneel van jouw keuze in
overleg met de docent.
Klankmeditatie
Start woensdag 13 maart 20.00 –
21.15 uur
Laat je tijdens een Klankreis meevoeren door de ontspannende werking van klankschalen in
combinatie met zang, tampuralier, schootharp, zachte drums,
klankstaven, rainstick, oceandrum, windgongs en tal van andere klanken. Aan het eind van
de klankreis worden de namen
van de deelnemers gezongen.
De roepnaam heeft een speciale trillingsfrequentie wat gezongen een speciaal gevoel van herkenning oproept. Of kies voor de
Klankmeditatie wat wordt ingeleid met een kort klankbad, waarna we specifieke klanken maken

Column van het Inwonerscollectief DRV

Laten we wat aardiger
tegen elkaar zijn

en mantra’s zingen, die diep in
het lichaam vibreren. De cellen
worden zo zacht in beweging gezet, terwijl de ademhaling volledig en vrij kan bewegen. Nadat
de klanken verinnerlijkt zijn, lijkt
het of je hele lijf als een muziekinstrument is gestemd en voel je je
meer in harmonie.
Schilderen op glas:
decoratieschaal maken
Start op zaterdag 30 maart
Er zijn diverse formaten schalen
mogelijk; een abstracte schaal
maken of een servet verwerken
in de schaal, hiervoor zijn diversen servetten aanwezig maar een
eigen favoriete afbeelding op
servet kan natuurlijk ook! De decoratieve schaal kan tijdloos worden of speciaal gemaakt voor Pasen. Ervaring is niet nodig om iets
moois te maken!

VIOS en Van Ekris gaan door

Mijdrecht - Vrijdag 1 maart jl.
hebben Toyota dealer Van Ekris
Mijdrecht en Muziekvereniging
VIOS Mijdrecht hun samenwerking voor een extra jaar verlengd.
Van Ekris is al een aantal jaar trouAanmelden kan rechtstreeks via we sponsor van VIOS en ook dit
de website op www.stichtingpa- jaar hebben zij besloten om deraplu.nl. U kunt het programma- ze samenwerking voort te zetboekje met inschrijfformulier ook ten. Op de foto de heren Ferry
afhalen bij de Paraplu. Het inge- van Ekris (links) en VIOS-voorzitvulde inschrijfformulier levert u ter John Mayenburg (rechts) bij
daar ook weer in. Het adres is Pie- het nieuwste model.
ter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via Van Ekris zal er ook dit jaar voor
onze email info@stichtingpara- zorgen dat zij voor de veiligheid
plu.nl kunt u terecht voor vragen. voorop rijden bij de Oranjeparade op Koningsdag. Met een van
de allernieuwste hybride mo-

dellen van Toyota zal de optocht
door Mijdrecht geleid worden.
Uiteraard kunnen de nieuwe modellen van Toyota ook bewonderd worden in de showroom aan
de Industrieweg.
Naast de verlenging van deze sponsordeal houdt VIOS op 6
april a.s. haar Seizoenpresentatie, waar zij een voorproefje zullen geven van wat alle afdelingen
binnen de vereniging laten zien
dit seizoen. Kaarten zullen aan de
deur te koop zijn, voor kinderen
t/m 12 jaar kosten deze €2,50 en
voor iedereen vanaf 13 jaar €4,-.
De aanvang in Sporthal De Phoenix is 19.30 uur.

United viert 35 jaar
Regio - United, het koor onder
leiding van dirigent/pianist Rob
van Dijk is druk bezig aan het repeteren. Dit jaar bestaat het koor
35 jaar en viert dat met een spetterend Jubileumconcert in samenwerking met het Young Cracow Philharmonic Jeugdorkest
uit Polen en gast Sopraan
Geertje de Haan uit Mijdrecht.
Het concert zal plaatsvinden op

zaterdag 13 april in kerkgebouw
“De Schutse”, Merodelaan 1, te
Uithoorn. Het concert begint om
20.00 uur en de zaal is vanaf 19.30
uur open. Programmaboekjes à
€15,- (tevens toegang’s bewijs, incl. consumptiebon) zijn te koop
vanaf 12 maart bij boekhandel
The Read Shop in Winkelcentrum
Zijdelwaard, Uithoorn en ook aan
de zaal op zaterdag 13 april.

VBW middag met spelletjes
Wilnis - Op zaterdag 9 maart is er
weer een leuke VBW-middag.
Alle kinderen van 5 tot en met 12
jaar zijn van harte welkom, óók
als je nog nooit bij de VBW geweest bent! Wat gaan we allemaal

doen? We gaan lekker zingen,
luisteren naar een mooi verhaal
en na de pauze doen we allerlei
leuke spelletjes. Kom je ook? Tijd:
van 13.45 tot 16.00 uur. Plaats: De
Roeping, Kerkstraat 12, Wilnis.

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Johan Le Febre & Wim
Slijkoord, Jan Egbers & Ben Remmers en Gerda Schavemaker &
Jaap Kenter speelden zich deze
keer het meest in de kijker van de
A- lijn.
Met 66.67, 62.15 en 61.11 procenten respectievelijk, namen ze deze keer het voortouw. Joop van
Delft & Frans Kaandorp moesten
het met 57,29% met wat minder
doen en de vijfde plek werd gedeeld door Lijnie Timmer & Marcel Dekker en Ben Ten Brink & Jan
Bronkhorst die allen op 54,51%
kwamen.
In de B-lijn waren de scores wat
minder hoog. Voor Janny Streng
& Francis Terra was de 59% precies genoeg voor de winst, op de
voet gevolgd door Renske & Kees
Visser die 58,75% verzamelden.
Ria Wezenberg & Jeanet Vermeij
blijven nog steeds uitstekend bij
de les en werden nu derde met
58%.
De plaatsen vier en vijf werden
hier gedeeld door To van der
Meer & Elly Belderink en Cora de
Vor & Bep de Jong die met hun
55% ook een ronde uitslag lieten
optekenen.
In de C-lijn ging het wederom
voortvarend met Elisabeth van
den Berg & Maarten Breggeman
door nu 63,75% te verzamelen.
Knap tweede
Adrie & Ko Bijlsma werden toch
wel knap tweede met 56,25%
door karakter te tonen na een
minder goede start van de eerste

tafel, klasse! Anneke & Bram van
der Zeeuw liepen hun rondje ook
goed mee met 54,17% en Gerda
van Liemt & Els van Wijk kregen
met 53,75% als vierde loon naar
werken na het beteugelen van
de tegenstanders aan de laatste
tafel.
Op vijf kwamen Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers door
met 52,08% en krijgen zo weer
aansluiting met de top.
In de D- lijn was de zestiger voor
Tini Geling & Jo Wevers die met
hun 66,15% een flink gat sloegen. Richard van den Bergh & Tim
Vader blijven op koers door nu
tweede te worden met 59,90%.
Rie Bezuijen & Evert Wevers en
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt snoepten met 57,81 en
57,29% de resterende procenten
boven de vijftig als derde en vierde op.
Voor de volgers dus helaas geen
naamsbekendheid deze keer!
Na deze avond volgt er twee maal
het viertallenintermezzo en kunnen de minder bedeelden van de
parencompetitie dus even recupereren.
Wilt u zich ook meer gaan bekwamen in dit spel, kom dan kaarten
bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 in Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.
nl, telefoon 06-83371540.

Accordeon concert
Vinkeveen - Op zondag 10 maart
organiseert de Vinkeveense Accordeon Vereniging Con Amore
haar jaarlijks concert voor donateurs, vrienden, familie en overige belangstellenden. Onder leiding van dirigent Arnaud Rosdorff zullen het A- en B-orkest
een gevarieerd programma ten
gehore brengen met werken van
onder meer Adolf Götz en Gerhard Mohr. Ook het Kwintet zal
niet ontbreken en luistert het

programma op met klanken van
onder meer Astor Piazzolla. Traditioneel vindt er tijdens de pauze
een verloting plaats, waarbij weer
mooie prijzen te winnen zijn en
tegelijkertijd de vereniging een
financiëel steuntje in de rug kan
worden gegeven. Het concert
wordt gehouden in SCC de Boei,
Kerklaan 32 te Vinkeveen. Het
concert vangt aan om 14.00 uur
(zaal open 13:30 uur) en de toegang bedraagt slechts €8,-

Het InwonersCollectief DRV
heeft een oproep aan u als inwoner, ondernemer, gemeente ambtenaar, politieke partij,
ed. Eigenlijk gewoon aan iedereen.
We willen namelijk aan u vragen of u een beetje aardiger
wil zijn tegen elkaar. Probeer
het eens van de positieve kant
te bekijken. Niet gelijk een negatieve insteek en/of commentaar. Prima als je het ergens
niet mee eens bent, maar meteen allerlei negativiteit gaan
uitkramen en tegenwerkingen
opwerpen is een ander uiterste. Geef eens feedback waar
mensen mee geholpen zijn en
verder mee kunnen komen.
Dan blijven we niet hangen in
allerlei doemdenkerij, gezuurpruim, droefgeestigheid, pessimisme, zwartkijkerij. Alleen
van die woorden al wordt je
niet vrolijk. Als InwonersCollectief DRV krijgen we vaak leuke
reacties op deze column en inwoners voelen zich aangetrokken. Toch zijn er ook negatieve
geluiden en is er een bepaalde
argwaan over onze goede intentie. We moeten ons dan verdedigen. Uiteraard mag je iets
vinden van onze aanpak en
hoe we de inwonersbeweging
in gang zetten. De enige uiting
over het InwonersCollectief
DRV is nu wekelijks onze column. Je kan daar een mening
over hebben. Sommige inwoners vinden de column te lang
van stof en niet concreet. Anderen voelen zich aangesproken. Dat kan, maar inhoudelijk zeggen we toch geen foute dingen.
We willen een onafhankelijke inwonersbeweging zijn die
er is voor alle denkrichtingen
van de inwoners. Het is daarom juist goed denkbaar dat
we met alle partijen in de samenleving samen kunnen optrekken. Wij willen juist niet
zwart-wit, rechts-links of armrijk denken. Wij hebben helemaal geen slechte bedoelingen. Hoewel we duidelijk hebben aangegeven dat wij geen
tegenbeweging willen zijn
missen we de aansluiting met
en compassie van de lokale politiek. Soms horen we zelfs via
een achterdeur dat men wat
minderwaardig spreekt over
onze inwonersbeweging. Misschien komt het dat we een
beweging zijn die nog niet bekend is en ziet men ons als een
bedreiging voor de bestaande
heilige huisjes. Voor alle duidelijkheid geldt dat zeker niet
voor alle politieke partijen en
zijn er ook die onze gedachtegang ondersteunen. We doen
ook geen verkeerde dingen
lijkt ons. We willen de inwoners informeren, bewuster maken van hun omgeving en daar
waar nodig een podium geven
om mooie initiatieven te kunnen ontplooien. Niks mis mee
toch? Dus argwaan jegens ons
is echt niet nodig. We willen
niets afpakken, niets stuk maken, geen mensen of groepen
tegenwerken, ons zelf verrijken
of iets anders negatiefs ondernemen. Niets van dit alles. Wij
hebben oprecht goede bedoelingen. Wij denken dat we veel
meer bereiken als we een beetje aardiger zijn voor elkaar. De
toon van deze column heeft nu
wel een hele negatieve lading.
Dat is eigenlijk wat het InwonersCollectief DRV juist niet
wil. Wij willen het juist voor alle inwoners een stukje leuker
maken. Laten we het daarom
gauw kantelen naar wat vrolijkere noten. Onze oproep is dan
ook om wat aardiger tegen elkaar te doen. Dat is helemaal

niet zo ingewikkeld. Wat meer
uitgaan van de goede intenties
en bedoelingen van de mens.
Wat meer naar elkaar luisteren en met elkaar gaan samenwerken. Laten we het leven gewoon wat meer met elkaar vieren. In De Ronde Venen zijn
een heleboel goede, leuke, aardige, vrolijke, slimme, empathische, begripvolle, humorvolle,
sympathieke inwoners. Maak
maar eens een praatje met iemand of zeg eens op straat gewoon goedendag tegen een
buurtgenoot of voorbijganger.
Moet u eens opletten hoe veel
aangenamer de contacten met
elkaar dan worden. Want wat je
geeft krijg je ook terug.
Wij willen de inwoners graag
met elkaar verbinden. Ten eerste moet je daar natuurlijk wel
voor open staan. Daarnaast is
het dan ook wel handig dat je
als inwoner weet wat er allemaal in de gemeente De Ronde Venen te doen is. Weten de
inwoners wat er allemaal voor
mooie
inwonersinitiatieven
zijn? Welke activiteiten er in de
verschillende kernen worden
georganiseerd? Wat er voor
voorzieningen zijn? Wat voor
zorg en ondersteuning te krijgen is? Natuurlijk kan je van alles vinden als je op digitale verkenningstocht gaat. Genoeg
website bij verschillende organisaties. Maar dat kan wat gebruikersvriendelijker of liever
gezegd inwonersvriendelijker.
Daar willen wij wel een rol in
pakken door inwoners op we
wat eenvoudigere manier wat
meer inzicht in te gaan geven.
Door middel van een website die we binnenkort gaan lanceren. Een website onder de
naam IVI (=Inwoners Voor Inwoners) waar inwoners gratis hun initiatieven op kunnen
zetten en zodoende kunnen laten zien waar zij voor staan en
wat ze doen. Gelijkgestemde
en/of geïnteresseerde inwoners kunnen via de IVI-website
dan aansluiting maken met deze initiatieven. Ook kan dit een
snelle route zijn naar de betreffende eigen website van de betreffende initiatieven. Juist ook
buurt en wijkteams, welzijnsorganisaties, ondernemers en
andere instanties die iets toe
te voegen hebben voor de cohesie onder de inwoners kunnen deze website gaan gebruiken om aandacht te vestigen op hun goede bedoelingen en activiteiten. Elkaar dus
versterken in plaats van elkaar
beconcurreren. Een mooi voorportaal waar alles te vinden is
voor de inwoners. Het gaat om
informatie, kennis en activiteiten met elkaar delen. Mooi
toch? Een soort buurtomroeper. Daar is toch niets mis mee
denken wij? Wilt u meer weten over ons, ons steunen, met
ons samenwerken, wat meer
weten over de website of wilt
u dat we u een handje helpen
met een inwonersinitiatief of
iets anders? Kom gerust eens
langs bij ons. De koffie staat bij
ons klaar en een luisterend oor
is altijd beschikbaar. Dus heb
je een idee hoe dingen beter
kunnen of heb je een geweldig
plan deel het met de inwoners.
Iedereen is bij ons welkom niet
om te klagen maar om een positieve bijdrage te leveren aan
onze mooie gemeente. We weten zeker als u bij ons op de
koffie bent geweest dat u ons
best aardige mensen vind die
een goede bedoeling hebben.
Bent u geïnteresseerd of wilt
u bij ons op de koffie komen
stuur een email naar: drv@inwonerscollectief.nl
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Open Huis in het
Johannes Hospitium
Wilnis - Op zaterdag 16 maart
a.s. van 11.00 – 13.00 uur is er
een Open Huis in het Johannes
Hospitium in Wilnis. In het Buurhuis, naast het hospice, aan Vossestaart, bent u van harte welkom. In deze nationale week van
Zorg en Welzijn opent, net zoals
andere zorginstellingen, het Johannes Hospitium in Wilnis haar
deuren om belangstellenden
kennis te laten maken met de
zorg die in het hospice gegeven
wordt. Deze liefdevolle en aandachtige zorg is alleen maar mogelijk doordat er, naast een professioneel team, heel veel vrijwilligers bij betrokken zijn.
Tijdens het Open Huis zijn verpleegkundigen en vrijwilligers
aanwezig om van alles over het

OK-dagbehandeling Woerden

hospice te vertellen. Over de criteria voor opname, maar ook over
het vrijwilligerswerk. Het koksteam bijvoorbeeld is dringend op
zoek naar koks. Er wordt bij ons
elke dag vers gekookt. De kok van
die dag maakt, naar wens van elke bewoner, een kopje soep, een
lekker liflafje of een hele maaltijd
klaar. Houd je van koken en vind
je het leuk om zieke mensen te
verwennen dan verwelkomen we
je graag. Ook in de zorg hebben
we meer vrijwilligers nodig, het
gaat hier om zorg rondom het
bed. Om ons huis ‘spic en span’ te
houden zijn wij ook op zoek naar
vrijwilligers in de huishouding.
Kortom, kom een kijkje nemen De Ronde Venen - De koeien van
op 16 maart. De deur staat open Edwin van Muijen van het melkveebedrijf Hoeve Mijn Lust aan
en de koffie is klaar!
de Ringdijk Tweede Bedijking te
Mijdrecht mochten na de stalperiode de wei weer in. En dat al
op 26 februari!! Wat een prachtig

Verplaatst naar Utrecht
en Nieuwegein

De vrolijke dames staan
weer in de wei

Buurtkamerfeestje in de Boei

seren op drie locaties. Wethouder Marja Becker van Volksgezondheid is niet te spreken over
het besluit en de wijze waarop dit
tot stand is gekomen. Zij heeft dit
in een brief aan de Raad van Bestuur kenbaar gemaakt. “De verplaatsing van OK-dagbehandelingen naar Utrecht en Nieuwegein heeft een enorme impact op
inwoners van De Ronde Venen.
Na het verdwijnen van de Huisartsenpost betekent het een verdere, aanmerkelijke verslechtering van de zorgvoorzieningen.
Ik maak mij zorgen over de gevolgen van dit besluit,” zo vindt de
wethouder. Het St. Antonius Ziekenhuis geeft in haar besluit aan
dat het met vertegenwoordigers
van zorgaanbieders en inwoners
uit de regio in overleg gaat over
een passend zorgaanbod.

VVD raadslid Sandra
Vreugdenhil vertrekt

Vinkeveen - Vanochtend was
er weer een feestje in Buurtkamer Vinkeveen. Aanleiding daarvoor was het feit dat de buurtkamer nu 2 jaar in de Boei is gevestigd. De Buurtkamer wordt mede
gefinancierd door de RK kerk, supermarkt Jumbo en Tympaan-De
Baat.

lustte waren er broodjes kroket.
Er was gelukkig ook gedacht aan
het zeer gedreven en enthousiaste vrijwilligersteam! Allen ontvingen ze naast een dankwoord
van de Jumbo een prachtig zelfgemaakt doosje met daarin een
tegoedbon voor de supermarkt.
Dat heeft dit team zeker verdiend.
Het geheel werd opgeluisterd
Vrijwilliger Albert had erwten- door Accordeonist Wim Holla van
soep gemaakt voor de ruim 35-40 Stichting Venen Muzikaal. Wim
deelnemers. Dat hij er veel aan- bracht een repertoire van meedacht aan had besteedt was ze- zingliedjes uit de oude doos ten
ker te proeven, want wat was het gehore. Bijna iedereen kon mee
smakelijk! Niet voor niets dat ze zingen, mede doordat er voor ieAlbert hiervoor hebben weten te dereen een liedjesboek klaar lag
strikken! Natuurlijk ontbrak ook voor inzage. De mensen die de
het roggebrood met katenspek tekst niet kenden konden zo toch
niet en voor degenen die dat niet mee zingen.

weer is het. De wei is mooi droog
dus de staldeuren mogen weer
open. Uitgelaten rennen de koeien rond, rare sprongen makend.
Ze dansen van vreugde! Het is
een mooi spektakel om te zien.
Vrolijke dames!

De Ronde Venen - Het bericht
dat het St. Antonius Ziekenhuis
per medio 2020 OK-dagbehandelingen verplaatst van Woerden naar Utrecht en Nieuwegein
is slecht gevallen bij wethouder
Becker van De Ronde Venen. Zij
is ontstemd over de wijze waarop dit besluit tot stand is gekomen en vreest de gevolgen van
deze verdere verschraling van
het zorgaanbod. De Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis heeft per brief laten weten dat het in de loop van 2020
stopt met OK-dagbehandelingen
op de locatie Woerden. Uitzondering hierop zijn staaroperaties.
Het besluit is ingegeven door de
aanhoudende personeelskrapte, die het volgens het ziekenhuis lastig maakt om de OK-dagbehandeling efficiënt te organi-

De Ronde Venen - Fractievoorzitter Bart Richter heeft aangegeven
dat Sandra Vreugdenhil de fractie
met ingang van 1 april zal gaan
verlaten. “Het was een schok toen
Sandra aangaf haar functie neer
te moeten leggen; we zullen haar
zeer zeker gaan missen”, aldus
Bart. Haar man wordt door defensie per direct geplaatst op Curaçao voor de komende 3 jaar. Hij
to en slaat hij keihard op het dak. gaat daar aan het werk als coördiDe vrouw schrikt nog meer en nator humanitaire hulpverlening
rijdt snel door. Later ziet ze dat en rampenbestrijding voor het
er een deuk in haar zit. De poli- Caribisch gebied. Sandra is na de
tie wil graag weten wie deze man gemeenteraadsverkiezingen van
is. Bent u die dinsdagochtend 2018 vol passie en enthousiasme
19 februari getuige geweest van aan de slag gegaan als gemeenhet incident? Of weet u wie deze teraadslid voor de VVD in de geman is? Bel dan met de politie via meente De Ronde Venen. Het feit
0900-8844. Belt u liever anoniem? dat zij haar raadslidmaatschap nu
Neem dan contact op met Meld moet neerleggen valt haar zwaar.
Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Verhuizen
Ze geeft aan “Vorig jaar maart heb
ik me gecommitteerd om me vier
jaar in te zetten voor deze prachMijdrecht - Op 26 febrari. jl. ben tige gemeente. Het is interessant
ik mijn zwarte portemonnee om op deze manier inzicht te krijkwijtgeraakt bij het Kruidvat in gen in het reilen en zeilen van
het winkelcentrum in Vinkeveen. een gemeente. Ik vond het een
Heeft zeer emotionele waarde verrijking en zag het ook als een
voor mij. Tel. 0297- 264714.
maatschappelijke bijdrage om

Man slaat deuk in autodak
Mijdrecht – Vorige week dinsdagmorgen, rond 08.00 uur heeft
een nog onbekende man, zonder enige aan leiding een deuk
in een autodak geslagen. De politie is op zoek naar getuigen. Een
mevrouw rijdt met haar auto over
de Viergang, ter hoogte van het
speelveldje. De mevrouw stopt
netjes bij het daar aanwezige zebrapad, omdat een man met een
hond over wil steken. Niets aan
de hand. Bij het oversteken blijft
de man plotseling midden op de
weg staan en uit het niets maakt
hij zwaaiende armbewegingen
en schreeuwt iets naar de vrouw
in de auto. Als de man weer verder loopt, rijdt de vrouw geschrokken en verbaasd weg. Op
het moment dat ze de man passeert trapt de man tegen de au-

iets te kunnen betekenen voor de
gemeente waar ik met heel veel
plezier heb gewoond. Mijn man is
nodig in het gebied. Ik hoop daar
ook op enigerlei wijze een bijdrage te kunnen gaan leveren”. Sandra en haar man zullen op korte termijn verhuizen naar Curaçao. Wie de vrijgekomen plaats
in de gemeenteraad zal gaan innemen is nog niet bekend. Het is
aan de voorzitter van het lokale
VVD-netwerk en de fractievoorzitter om ervoor te zorgen dat er
een waardige opvolg(st)er komt.

Verloren

Peter de Jonge wint overtuigend
De Ronde Venen - In het, door
calamiteiten uitgestelde, “Harmen Kroon” snelschaaktoernooi
gebeurde weer van alles. Genderneutraal ? Ja zeker, want daar
waar in het “gewone”schaken alleen de dames zonder aankondiging mogen worden geslagen
-”me too” houdt zich niet met het
schaken bezig, immers zeggen
dat je een dame gaat schaken kan
niet kwetsend zijn-is het bij snelschaken zo, dat zonder verdere
aankondiging ook de heren, lees
koning, van het bord mag worden geslagen!
Een en ander gebeurde dan
ook zonder pardon en regelmatig, hooguit was er enig inwendig gescheld van de tegenstander die dit in de snelheid niet gezien had.
In 4 groepen van 6 ging men ,onder supervisie van wedstrijdlei-

der Jeroen Vrolijk, van start. Poule A herbergde de titel houder,
Henk Kroon, ongetwijfeld was hij
weer een van de favorieten.
Echter zijn mede poule genoten
hadden duidelijk geen enkele zin
om Kroon er weer met de beker
vandoor te laten gaan. 3x remise en 2x winst leverde hem 3 ½
punt op.
Peter de Jonge deed echter eindelijk waar hij al lang toe in staat
wordt geacht, zenuwen bij elkaar houden en gewoon de punten binnen halen. 3x winst, remise tegen Kroon en remise tegen
Marijn Vree maakte hem tot poule winnaar.
Poule B
In poule B streden Cees van Houten en Jeroen Vrolijk om de 1e
plaats. Beiden behaalden 4 punten, Cees verloor van Jan de Boer

maar bezorgde Jeroen zijn enigste 0 waardoor op basis van onderling resultaat Cees de Poule
won.
De gedeelde 3e plaats werd ingenomen door Johan Voskamp en
Jan de Boer elk met 3 uit 5.
Jeugdspeler in deze poule was
Marky van Diemen, zijn avontuurlijke spel werd helaas niet beloond met overwinningen maar
mocht deze speler er volgend
jaar weer bij zijn en de progressie in zijn spel op deze voet doorgaan mag er ook met hem in de
toekomst rekening gehouden
worden.
Poule C
In poule C leek Stefan Rijsbergen
er figuurlijk met kop en schouders boven uit te steken. Zijn brutale opening f4 of met zwart indien mogelijk f5 resulteerde in
scherp aanvalsspel en 5 overwinningen.
Wim de Groot bleef met 3 uit 5
nog wel in de buurt.
N.B. gaande het toernooi bleek
er een fout gemaakt te zijn, n.l.
Wim bleek niet van Peter verloren maar gewonnen te hebben,
had hiermee dus net als Peter 4
punten en was op onderling resultaat zelfs groepswinnaar. Waar
dit fout is gegaan blijft onduidelijk maar laten we het erop houden dat in de hectiek en snelheid van het gebeuren e.e.a kan
gebeuren. Door de sportiviteit,
schakers eigen, leverde dit geen
problemen op.

Poule D
Poule D herbergde alles wat schaken tot zo een mooie denksport
maakt.
Het mooiste om te zien was misschien wel de confrontatie tussen
het oudste , dhr la Pleine , en het
jongste lid- Guang v.d. Bosch.
Dat schaken voor en door alle leeftijden is spatte hier werkelijk van het bord af. Uiteindelijk was het dhr. La Pleine die aan
het langste eind trok, wat iemand
de opmerking deed maken, dat
80 jaar meer ervaring misschien
toch wel iets uitmaakt.
Ook deze jeugdspeler liet echter
zien dat er flinke progressie in zijn
spel zat, er werd zelfs gefluisterd
dat als deze progressie op deze
voet per jaar zo zou door gaan en
Guang de leeftijd van dhr. La Pleine haalt hij dan zeker wereldkampioen zou zijn!
De spanning om de eerste plek
was ook een component van belang in deze poule. Zou het clubkampioen Cees Samsom worden of gastspeler en een vroeger
clubkampioen Dick van der Eijk?
Cees , inmiddels wel gewend aan
het spelen tegen spelers met een
300 punten hoger elo-rating, gaf
meer dan goed partij maar moest
toch het onderspit delven, wat
Dick een 5 uit 5 scoren en daarmee de eerste plaats opleverde.
Nadat de kruitdampen , uiteindelijk is schaken een oorlogsspel,
waren opgetrokken kon de finale poule en overige poule’s wor-

den ingedeeld. De finale poule
werd gevormd door de groepswinnaars aangevuld met de 2
beste nrs. 2. De kleine finale poule waren de volgende 6 besten en
zo steeds een poule verder door
naar “beneden”.
Finale
De finale poule bestond uit Peter
de Jonge, Cees van Houten, Stefan Rijsbergen, Dick van der Eijk,
Jeroen Vrolijk en Cees Samsom.
Gestreden werd om de mooie
wisselbokaal.
Echter het werd nooit helemaal
spannend want Peter de Jonge
bleek deze avond onverslaanbaar, misschien nog enig geluk
tegen Dick van der Eijk, maar wat
is geluk bij snelschaken?
Met 5 uit 5, en dus een volle 100%
score mocht hij voor de tweede
keer in zijn carrière de beker ophalen. Naar Peter’s zeggen was
het 10 jr. gelden dat hij hem voor
het eerst won.
Goede tweede werd onze gast

Dick van der Eijk met 3 punten,
het was Cees van Houten die hem
het andere punt afhandig maakte..
Op de 3e plaats eindigde Jeroen
Vrolijk, wat een prestatie op zich
genoemd mag worden want al
schakend leidde hij en passant
ook het toernooi nog even in
goede banen.
De winnaar van de kleine finale
poule werd Freek Barwegen met
4 punten.
In de derde poule werd Gert Jan
Smit wat laat wakker maar eenmaal wakker zijnde was er geen
houden meer aan; 5 uit 5 leverde
hem daar de eerste plaats op.
In de vierde poule werd dit huzaren stukje geëvenaard door Evert
Kronemeijer.
De prijsuitreiking was uiteraard weer een gezellig gebeuren en niemand ging met lege
handen naar huis; het toernooi
mocht weer als zeer geslaagd beschouwd worden.
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Spanning stijgt in
biljartcompetitie

Klaverjassen de Merel

Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 15 maart 2019 om fraaie
prijzen in Café de Merel Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen.
Telefoon 0297-263562. E-mail
thcw@xs4all.nl.
Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is de winnaar of winnares
bekend, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving
19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Hier volgen de datums voor de nieuwe prijsklaver-

jas-competitie 2018/2019. Voor
2019: 15 en 29 maart, 12 en 26
april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni en
5 juli. Alle datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1. Claudia Pauw 7528 pnt
2. Ida Rass 7141 pnt
3. Rene Schweitzer 6882 pnt
4. Carla v. Nieuwkerk 6860 pnt
5. Cees Zaal 6795 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Gerrit Elswijk met 4737 punten.

JO13-1 van LMV zetten zich in
voor Steun Stichting 22Q11
Mijdrecht - Al vanaf de F-pupillen spelen de meeste jongens van
de Legmeervogels JO13-1 met elkaar. Ze zijn een aantal seizoenen
kampioen geworden in hun klasse. Bijzonder aan dit team is dat
zij voor elkaar willen werken, grote inzet hebben, positief zijn naar
elkaar en willen winnen.
Dit jaar zijn er sponsors gevonden die deze kwaliteiten hebben
gezien en waarderen. Cubic Solutions, Westpoint Digital en Schijf
Grondboringen schenken nieuwe trainingspakken, trainingstenues en tassen. De motivatie om
met elkaar harder te trainen en
beter te voetballen is hierdoor
nog groter geworden. Dit resulteerde afgelopen zaterdag gelijk in een overwinning op SV Ouderkerk JO13-1. De spelers van de
JO13-1 willen laten zien dat zij,

naast sportief, ook maatschappelijk betrokken zijn door zich
in te zetten voor ‘Stichting Steun
22Q11’. Bij kinderen / mensen die
22Q11DS hebben ontbreekt een
deel van chromosoom 22. Sporten en bewegen is voor hun daardoor niet altijd vanzelfsprekend.
Om iets terug te doen gaan de
jongens met/voor deze kinderen
een benefietwedstrijd spelen op
zondag 19 mei 2019. We zullen
het team de komende tijd volgen
in hun voorbereiding op de benefietwedstrijd. Om u op de hoogte te houden zullen we regelmatig een bericht in de krant plaatsen en op de website van de Legmeervogels in de hoop u te kunnen begroeten langs de lijn.
Meer informatie over Stichting
Steun 22Q11 kunt u vinden op
www.steun22q11.nl.

Fietsclub TTC de Merel
huldigt zijn kampioenen

DIO bijt van zich af
Het team van DIO is dit seizoen
De Ronde Venen - Tijdens de op huis in de prijzen. Alléén op basis sterk gewijzigd. De vaste kern
27 februari gehouden ledenver- van kilometers won Richard Wa- is gestopt en vervangen door
gadering, zijn de winnaars van genaar. Hij zat dit jaar maar liefst nieuwkomers. Het nieuw gehet afgelopen fietsseizoen (2018) over een afstand van 14694 kilo- vormde team strijdt thans tegen
gehuldigd. Bij TTC de Merel kun- meter op de fiets! Tweede werd degradatie. Door het terugtreknen tijdens het seizoen punten Gerard de Graaff en derde Ger ken van The Peanut Bar 2 strijdt
verdiend worden, door veel met Hulsman. Het was een gezellige DIO samen met De Biljartmakers
clubtoertochten mee te rijden bijeenkomst waarbij ook de nieu- en De Merel/Heerenlux 1 om het
én door veel kilometers te rijden. we startlocatie werd geïntrodu- ontlopen van de promotie/deBij de dames vielen Margot Kom- ceerd. Vanaf de openingsrit op gradatie-duels.
pier, Loes Kuijper en Stefanie Mil- 3 maart heeft TTC de Merel een De maximale score van 48 puntenburg in de prijzen. Bij de he- nieuw ‘thuis’ en wel bij de kanti- ten van DIO tegen De Merel/Heeren jonger dan 55 jaar waren Ri- ne van de Tennishal de Ronde Ve- renlux 3 was derhalve zeer welchard Wagenaar. Hans Hazeleger nen. Daarvandaan wordt vertrok- kom. Cees de Jong, Jan Koridon
en Marcel Imming de top 3 win- ken voor de vele clubtoertoch- en Jos van Wijk wonnen soevenaars. Bij de heren tussen de 55 ten die in 2019 weer zullen wor- rein. Ray Kramer (foto) slaagde er
en 64 jaar ging het om Anton van den verreden. Nieuwe leden zijn zelfs in om Dorus van der Meer
Senten, Alex Wolf en Jan-Willem daarbij altijd welkom! Kijk daar- te verslaan in slechts 18 beurten,
Bouwman. Bij de heren boven voor op de website: www.ttcde- de kortste partij van de week. De
de 65 jaar vielen Ger Hulsman, merel.nl
Biljartmakers staan 2 punten boGerard de Graaff en Enno Steenven DIO en De Merel/Heerenlux 1
(de kampioen van vorig seizoen)
4 punten daaronder. Heel dicht
bij elkaar dus. Aan kop gaat Stieva/De Kuiper 1 die met een 4433 overwinning tegen De Merel/
Heerenlux 1 goede zaken deed
en thans 14 punten los staat van
Bar Adelhof 1. De Springbok 1
staat derde en lijkt geen kans
meer te maken op de titel. De
Merel/Heerenlux 3 echter wel. Zij
hebben een wedstrijd minder gespeeld en kunnen met een heel
goed resultaat nog de aansluiting
vinden.

Jens Lek naar districhtskampioenschappen

Wilnis – Op zondag 3 maart hebben Jens Lek en Boaz Zuierveld
voor Judoschool Blaauw meegedaan met de afdelingskampioenschappen voor A-pupillen. De
eerste 5 van elke gewichtsklasse
plaatsten zich voor de Noord Hollandse kampioenschappen op 10
maart.
aan ook kinderen deelnamen die Beiden deden mee in de genog nooit op een bowlingbaan wichtsklasse -30 kg. In deze klaswaren geweest, werden de deel- se waren er 3 poules van 4 deelnemers verrast op een heerlijke nemers waarbij de eerste 2 van
friet- en snack maaltijd in het res- een poule moesten uitmaken wie
taurant van Bowling Mijdrecht. er plaatsen voor de Noord HolDeze activiteit van GezinsBuddy landse kampioenschappen.
bracht alle deelnemers -buddy’s, Boaz verloor zijn eerste wedstrijd
kinderen en ouders- weer dich- en won zijn 2e wedstrijd. De laatterbij elkaar. En liet de eenouder- ste wedstrijd in zijn poule moest
gezinnen even de problemen van hij winnen om in de vervolgpoualle dag vergeten.
Interesse in de ondersteunende activiteiten van GezinsBuddy? Kijk dan op gezinsbuddy.nl of
bel Angela Strubbe op 06 52 23
71 52.

Geweldige bowlingavond GezinsBuddy
De Ronde Venen - Afgelopen
dinsdagavond kwamen buddy’s
en eenoudergezinnen die ondersteund worden door GezinsBuddy, bij elkaar in Bowling Mijdrecht.
De ruim 53 deelnemers hebben
een geweldige avond beleefd. Er
waren niet alleen ouders en kinderen die al gekoppeld zijn aan
een buddy, maar ook eenoudergezinnen die nog voor een buddy in aanmerking gaan komen.
Het was in ieder geval één groot
feest met blije gezichten, ontspannen kinderen en veel plezierige onderlinge contacten. Na de
relaxte bowlingwedstrijd, waar-

De Ronde Venen - Officieel is afgelopen week de 15e competieronde gespeeld. Door de indeling van 9 teams per divisie is er
elke week een team vrij. Het aantal gespeelde wedstrijden is dus
nooit gelijk aan de competitieronde. En door het afhaken van
The Peanut Bar 2 in de eerste divisie zijn al hun wedstrijdresultaten geschrapt uit de uitslagen. De
stand is daardoor iets overzichtelijk geworden ondanks ondanks
dat niet alle teams evenveel wedstrijden gespeeld hebben. Spannend is het in ieder geval wel met
nog 3 speelronden te gaan.

le te komen. Helaas wist hij deze
wedstrijd niet te winnen en werd
3e in zijn poule.
Ook Jens verloor zijn 1e wedstrijd
maar wist zijn 2e partij te winnen
met een mooie heupworp. De
laatste partij in zijn poule was een
hele spannende wedstrijd. Deze wist Jens te winnen op beslissing van de scheidsrechter waardoor hij zich plaatste voor de vervolgpoule. De nummers 2 van elke poule werden bij elkaar geplaatst om uit te maken wie er 4
t/m 6 werd in deze gewichtsklasse. Jens won 1 partij en verloor 1
partij waardoor hij zich als 5e in
deze gewichtsklasse knap kon
plaatsen voor de Noord Hollandse kampioenschappen.

Uitslagen 1e divisie
De Merel/Heerenlux 1 –
Stieva/De Kuiper
De Merel/Heerenlux 3 –
DIO
De Biljartmakers –
De Springbok 1
Stand 1e divisie
1. Stieva/De Kuiper, 12
2. Bar Adelhof 12
3. De Springbok 12

33-44
28-48
40-41
493 pnt
479 pnt
457 pnt

4. De Merel/
Heerenlux 11
437 pnt
5 De Biljartmakers, 12
433 pnt
6. DIO, 12
431 pnt
7. De Merel/
Heerenlux 1, 12
427 pnt
8. Lutis Ventilatietechniek,
11
421 pnt
Beste papieren De
Kromme Mijdrecht 1
De tweede divisie is net zo spannend als de eerste. Koploper De
Kromme Mijdrecht 1 heeft het
meest te duchten van De Springbok 2, die een wedstrijd minder heeft gespeeld en 47 punten
achter staan. ASM bezit thans de
tweede plek en scoorde 43 punten tegen CenS. Bertus Oostveen,
Hennie Versluis en Cor Ultee wonnen, alleen Miguel van Nieuwkerk
moest de winst laten aan Arjan
Gortemulder.
De Kromme Mijdrecht 1 behaalde
42 punten tegen the Peanut Bar
1. Beide wonnen twee partijen,
de verliezers Chris Esser en Kees
Westkamp behaalden elk 9 punten voor De Kromme Mijdrecht 1
tegen 5 en 6 punten voor de verliezers van de tegenpartij.
Het goede nieuws voor ASM is
dus dat ze een punt zijn ingelopen, het slechte nieuws dat er
nog een kloof van 12 punten resteert. Degradatie is in de tweede divisie niet mogelijk, toch is
het voor The Peanut Bar na opgave van het tweede team triest dat
het eerste team helemaal onderaan staat.
Uitslagen 2e divisie
CenS – ASM
33-43
De Kromme Mijdrecht 2 –
De Merel/Heerenlux 2
42-39
De Kromme Mijdrecht 1 –
The Peanut Bar 1
42-35
Stand 2e divisie
1 De Kromme Mijdrecht , 14
559 pnt
2 ASM. 14
547 pnt
3 De Springbok 2, 13
512 pnt
4 CenS. 13
494 pnt
5 Bar Adelhof 2, 13
492 pnt
6 De Merel/Heerenlux 2,
13
490 pnt
7 De Kromme Mijdrecht 2
13,
471 pnt
8 The Peanut Bar 1, 13
461 pnt
9 Stieva/De Kuiper 2, 12 448 pnt
Kortste partij en hoogste serie
Ray Kramer (DIO) speelde de kortste partij (18 beurten), Dorus van
der Meer maakte procentueel de
hoogste serie (32 van 100 is 32%).

Spannend tot aan het eind bij BVV

Bakker en Hendrikx
kwart finalisten

Vinkeveen - Een lenteachtige
dinsdagmiddag aan de Zuwe, de
parkeerplaats vrijwel vol en alle
paren op tijd voor een voor een
uitdagende middag bridgen, in
een zonnige ambiance. De scores
aan de diverse tafels liepen nogal uiteen met hoge en betrekkelijk lage percentages als gevolg.
Afwisselende spellen, met een
score van 63,54% voor Annelies
en Joop, die goed op dreef waren
en daarmee de eerste plaats bezetten.

Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./ Café de Merel 2019 zijn er kwart finalisten bij
gekomen, in het afgelopen weekend hebben op zaterdag Wim
Bakker 94 jaar!!! Thijs Hendrikx,
Joop Luthart en Jac de Leeuw
zich geplaatst, en op zondag Stefan Vos en John Vrielink met een
partij van 1.500!!! moyenne, ook
naar de kwart finales Anne Beeker, Edwin v.d.Schaft, Ad Wolf, Jan
Eijsker, Cees Duinker, Gerry Ruimschoot, Rohan Janmaat, Bob van

Zij hebben klein-slem geboden
en gemaakt. Gerrie en Marijke, de
toppers van vorige week, bleven
daar vlak achter met 60,07%. Maja en Tini , die er zin in hadden ,
op 60,07%. Voor een nieuwkomer
een prima binnenkomer!
Herman en Bram , net zo solide
als vorige week, met 59,75% keurig vierde.
Anneke en Ties en Bart en Tineke,
vorige week nog gedeeld zesde,
hadden een moeilijke middag en
zakten deze keer wat weg.

Kolck, Robert Daalhuizen, Huib
Matthes, Richard v. Kolck, Ray Kramer, Richard Schreurs, Cees Rietveld, Gijs Rijneveld, Mees Brouwer, Bart Hoffmans, Erik Spiering,
Maarten Dulmus en Rijk van Heeringen. Op vrijdag 8, en 10 maart
wordt het Open Ronde Venen libre kampioenschap gespeeld
start op vrijdag 19.00 uur.
Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562 en 0297-264159.
E-mail thcw@xs4all.nl.
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Zonnebloem kookt zomerse
lunch in den Ossewaarde
De Kwakel - Het was weer lekker
en gezellig bij deze Zonnebloembijeenkomst van De Kwakel/
Vrouwenakker. Vijf vrijwilligers
en vijfentwintig gasten hebben
genoten van een heerlijke lunch,
bereid door vijf vrijwilligers onder het toeziend oog van de eigenaar die zijn accommodatie hier-

voor ter beschikking had gesteld.
De lunch bestond uit pompoensoep, twee soorten hartige taart,
broodjes met verschillend beleg
en als afsluiter een heerlijk stukje gebak met `Haagse bluf`, wat
er allemaal ouderwets gretig in
ging. Allerlei verhalen doen dan
de ronde over wat er zoal gedaan

is de laatste tijd, maar ook hoe het
vroeger was. Heel gezellig en gelukkig is er altijd voldoende gespreksstof. Het was af en toe stil,
maar dan alleen maar omdat iedereen aan het smullen was. De
gasten gingen met een glimlach
op hun gezicht voldaan naar huis,
om nog even van het mooie weer

te genieten. Wederom een geslaagd uitje, wat met veel voldoening is gerealiseerd. Samen eten
is toch altijd een traktatie voor
veel gasten, en wat is er dan leuker om een vers bereide maaltijd
te nuttigen met mensen die je bijna allemaal kent. De Zonnebloem
maakte het weer mogelijk!

