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Morgenavond de laatste raadsvergadering met ‘bode Jos’

Jos Roeleveld gaat met 
welverdiend pensioen

Wij hebben Jos deze dertig jaar 
ook meegemaakt bij de vergade-

ringen en hem nog nooit sacherij-
nig meegemaakt. Hij schonk kof-

� e, zorgde voor een heerlijke ver-
snappering en bij bepaalde gele-
genheden ook voor een bloeme-
tje of kerststukje op de tafels. De 
laatste jaren schenkt hij de kof-
� e niet meer in aan de tafel: “dat 
bracht teveel onrust. Ik liep zo die 
raadzaal in en dat stoorde blijk-

De Ronde Venen – Het zal ook voor ons journalisten best wel even 
wennen worden. Na dertig jaar (bijna) altijd bode Jos bij de raads-
vergaderingen. Hij bracht sfeer en gezelligheid. Had voor ieder-
een een lach, hij kende zijn pappenheimers en kon bij iedereen 
een potje breken. 

4 maart 2020

KORT NIEUWS:

Vlnr Burgemeester Maarten Divendal, Jos Roeleveld, Marianne Burgman en Dick Boogaard.

baar mensen. Jammer, maar nu 
staan er dan ko�  e-thee en water-
kannen op de tafels”. We spreken 
met Jos over zijn pensioen. Mor-
genavond, donderdag 5 maart is 
zijn laatste werkzame avond in 
het gemeentehuis. “Het zal best 
even wennen zijn, maar ik vind 
het ook wel weer � jn. Ik werk nu 
44 jaar bij de gemeente, waarvan 
30 jaar als bode. Het is mooi ge-
weest. Ik zou het niet hebben wil-
len missen. Ik ben nooit met de 
pest in mijn lijf naar mijn werk ge-
gaan en ben geloof ik twee we-
ken ziek geweest in al die tijd. Als 
ik het over moest doen deed ik 
het weer.

Geweldige baan
Het is een geweldige baan. Ik 
weet het niet maar ik heb mis-
schien wel een miljoen kopjes 
ko�  e en thee in geschonken in 
deze jaren. Hij had dit vroeger 
niet gedacht dat hij dit werk zou 
gaan doen. Hij wilde graag in de 
tuiderij. Ging dan ook na de la-
gere school naar de tuinbouw-
school in Aalsmeer. Toen hij zijn 
diploma had was er helaas geen 
werk te vinden in de tuinde-
rij: “ dus solliciteerde ik voor een 
baan bij de plantsoenendienst in 
Mijdrecht. Dat werk vond ik ook 
geweldig. Toen was het nog echt 
scho� elen, grasrandjes afsteken, 
plantjes en struiken poten. Maar 
toen kwam de grote maaimachi-
ne erbij en toen ik ook nog eens 
werd uitgekozen om te sportvel-
den te gaan maaien, had ik het 
wel gezien. Dat is niks voor mij. Ik 
wil mensen om me heen. Ik zag 
dat ze een bode zochten en ik 
dacht, niet geschoten is altijd mis. 
Ik solliciteerde en werd aangeno-

men. Geen dag spijt van gehad. Ik 
heb zoveel meegemaakt. Ik vind 
het ook een eer om gastheer van 
de gemeente te zijn, want dat 
ben je. Ik ontvang de gasten, wijs 
ze de weg, stel ze op hun gemak. 
Je bent echt een manusje van al-
les. Het leukste vond ik altijd in de 
avond werken, bij de vergaderin-
gen en dan vooral de raadsverga-
deringen.

Geintje
Een geintje hier, een giebeltje 
daar en na de vergadering nog 
even een borreltje met ze drin-
ken met natuurlijk... bitterbal-
len. De raadsvergadering is geen 
echte raadsvergadering zon-
der bitterballen. In deze der-
tig jaar heeft Jos maar liefst vier 
burgemeesters meegemaakt: 
burgemeester Dirk Haitsma (is 
overleden),burgemeester Dick 
Boogaard, burgemeester Ma-
rianne Burgman en nu burge-
meester Maarten Divendal. Te-
gen Haitsma keek ik echt op. Dat 
was zo in die tijd. Toen was er nog 
meer afstand. Deze burgemees-
ter heb ik het beste contact mee. 
Dit is een gewone man, houdt 
van een geintje, helpt met oprui-
men na de raadsvergadering en 
tapt ook nog rustig een biertje. 
Maar ja, niet iedereen is hetzelf-
de he. Morgenavond ben ik voor 
het laatst gastheer en geef dan 
het vstokje over aan mijn colle-
ga’s. Ik zal me niet vervelen. Mijn 
zoon hebben tuitjes, kan ik gaan 
bijhouden. Een grote moestuin 
en wat te denken meer plezier 
maken met mijn kleinkinderen. Ik 
vermaak me wel. Ik heb het met 
liefde gedaan, maar nu zeg ik: het 
is mooi geweest. Jos gaat”

Meer weten over het idee voor een betere verkeerssituatie in Vinkeveen?

Kom dinsdagavond 17 maart 
naar de inloopbijeenkomst
Vinkeveen - De gemeente heeft 
een nieuw idee voor de verkeers-
aansluiting van Vinkeveen op de 
N201. Dit idee biedt een nieu-
we kans voor Vinkeveen. Het 
biedt de mogelijkheid het ver-
keer in Vinkeveen evenwichtiger 
te verdelen, ontwikkelingen in en 
rond Vinkeveen mogelijk te ma-
ken en daarmee de leefbaarheid 
van Vinkeveen nu en in de toe-

komst te verbeteren. Tijdens de 
inloopbijeenkomst krijgt u infor-
matie over de achtergrond en de 
inhoud van het idee, en hoe het 
vervolg er uit ziet. Daarnaast is 
de gemeente ook geïnteresseerd 
in uw inbreng. Op dinsdagavond 
17 maart kunt u hiervoor tussen 
19.00 en 21.30 uur binnenlopen 
bij De Vink, Herenweg 55, Vinke-
veen.

Omwonenden
Begin maart spreekt de gemeen-
te met de direct omwonenden 
van deze voorgestelde nieuwe 
verkeerssituatie. Bij de inloopbij-
eenkomst is iedere geïnteresseer-
de welkom. Deze inloopbijeen-
komst vindt plaats voordat de ge-
meenteraad in april besluit of er 
een verdere uitwerking komt van 
het idee om van en naar de N201 

10 maart a.s informatieavond over:
De Ronde Venen 
klimaatneutraal 2040
De Ronde Venen - De Nederlandse overheid stelt zich ten doel “kli-
maatneutraal” te zijn in 2050. De gemeente De Ronde Venen heeft 
nog grotere ambities en wil zelfs al in 2040 “klimaatneutraal” te zijn. 
Daarvoor moeten alle woningen en bedrijven “van het gas af”. Ener-
gie zal moeten worden opgewekt door middel van tientallen wind-
molens en vele hectares aan zonnevelden. Woningen en gebouwen 
moeten worden verwarmd met warmtepompen en ook het verkeer 
moet dan “fossielvrij” zijn. Daarbij komen meerdere vragen op. Waar-
om moet dat allemaal zo snel? Zijn de voorgestelde plannen realis-
tisch? Hoeveel gaat het de burger kosten? Is de besluitvorming wel 
democratisch? Vragen die wellicht ook bij u als inwoner opkomen. 
Hans Kolmschate, inwoner van Mijdrecht, heeft daarom het initia-
tief genomen voor een informatieavond over klimaatverandering en 
energietransitie. In een gevarieerd programma krijgt u antwoorden 
op een aantal van deze vragen. De avond wordt ondersteund door de 
Stichting Climate Intelligence (CLINTEL). Wilt u antwoorden op vragen 
en eens een andere verhaal horen dan nodigen wij u van harte uit om 
op 10 maart 2020 te komen luisteren en de dialoog aan te gaan over 
dit belangrijke onderwerp wat ons als inwoners allemaal aan gaat.

Programma:
19:00-19.20 uur Inloop met ko�  e en thee
19.20-19.30 uur Korte introductie van Stichting Climate Intelligence 
 door wetenschapsjournalist en klimaatdeskundige 
 Marcel Crok MSc.
19.30-19.50 uur Klimaatbeleid in De Ronde Venen, 
 Ir. Hans Kolmschate. Hans Kolmschate, 
 betrokken inwoner van Mijdrecht
19:50-20:20 uur Windenenergie, Dr. Fred Udo. Fred Udo is 
 winddeskundige en emeritus hoogleraar aan de 
 Vrije Universiteit van Brussel. 
20:20-20:30 uur Korte pauze
20.30-21:00 uur Klimaatbeleid en besluitvorming, Ir. Kees Pieters. 
 Wiskundige Kees Pieters is mede-initiatiefnemer 
 van het Democratisch Energie Initiatief (DEI). 
21.00-21.30 uur Van het gas af, Ir. Jon van Diepen. Jon van Diepen 
 is een energiesysteem deskundige, die betrokken is 
 bij ontwikkeling van woningen in ‘gasloze’ wijken. 
21:30-22:00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de 
 sprekers. 

Na a� oop is er nog gelegenheid om onder het genot van een drank-
je in gesprek te gaan met de sprekers en onderling van gedachten 
te wisselen over dit interessante onderwerp wat hoog op de agenda 
staat in De Ronde Venen.
Locatie: Vergaderzaal van Optisport De Ronde Venen, Ontspannings-
weg 1 in Mijdrecht. Aanmelden voor de avond kan door een e-mail te 
sturen aan o�  ce@clintel.org onder vermelding van “De Ronde Venen 
De toegang is gratis

eenrichtingsverkeer in te voeren. 
Het gaat dan om de Kerklaan en 
de Herenweg richting N201. En 
vanaf de afrit van de N201, door 
een nieuwe weg aan te leggen 
ten noorden van de Julianalaan. 

Raad
De gemeenteraad heeft in 2014 
de dorpsvisie Vinkeveen, dorp 
aan de Plassen vastgesteld. De-
ze visie op Vinkeveen heeft 2 be-
langrijke doelen: de relatie tussen 
Vinkeveen en de Plassen verbe-
teren én een veiligere verkeers-
aansluiting van Vinkeveen op de 
N201. De gemeente werkte in die 
tijd met inwoners, ondernemers 
en andere overheden aan de uit-
werking van deze visie. De ge-
meente heeft verschillende plan-
nen en varianten onderzocht en 
uitgewerkt met als doel de dorps-
visie uiteindelijk te realiseren. 
Maar met name door het ontbre-
ken van een goed alternatief voor 
de huidige ontsluiting van Vinke-
veen hebben deze plannen het 
niet gehaald. De uitwerking liep 
tot nu toe vast op de verkeerssi-
tuatie in Vinkeveen. Verschillende 
alternatieven zijn de afgelopen 
jaren onderzocht en afgevallen. 

Knelpunt
Knelpunt bleek keer op keer de 
verkeerssituatie rond de Heren-
weg en de Kerklaan. Nu al rijdt 
daar te veel verkeer. En elke ont-
wikkeling zorgt voor extra verkeer. 
Dit geldt voor ontwikkelingen in 
heel Vinkeveen. Van woningbouw, 
recreatieve ontwikkelingen rond-
om de plas tot vestiging of uitbrei-
ding van detailhandel. Al dit soort 
ontwikkelingen zorgen voor een 
nog zwaardere belasting van de 
Herenweg. Dit idee biedt daar een 
oplossing voor. 

Bingo
Mijdrecht - Op 6 maart is er weer 
de maandelijkse bingo van de 
Lijnkijkers plaats in de kantine van 

voetbal vereniging Argon. Deze 
maand is de hoofdprijs €250,- aan 
waardebonnen. De zaal is open 
vanaf 19:30 uur en de bingo be-
gint om 20.00 uur. Het eerste kop-
je ko�  e of thee is gratis.

Lezing Marker 
Wadden

De Ronde Venen - Op 17 
maart 2020 geven Gert Jan 
Kerssies, part-time Wadden-
wacht, en Gerard Korthals, 
ecoloog en voorzitter van 
de natuur- en milieuvereni-
ging De Groene Venen, sa-
men een lezing over de on-
der regie van Natuurmonu-
menten aangelegde Marker 
Wadden. De nieuwe natuur-
eilanden zijn opgebouwd uit 
zand, klei en slib uit het Mar-
kermeer. Het project draagt 
bij aan het natuurherstel van 
het Markermeer. Gert Jan en 
Gerard geven een inkijkje in 
de eerste onderzoeksresul-
taten van de nieuwe natuur 
boven en onder water van 
dit nieuwe natuurparadijs 
voor vissen en vogels dat te-
vens een heerlijk recreatie-
eiland is. De lezing is in het 
Dorpshuis De Boei, Kerklaan 
32 te Vinkeveen. Aanvang 20 
uur en de toegang is gratis. 
Na de pauze is de Algemene 
ledenvergadering 2020 van 
De Groene Venen.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.



Regio - Op zaterdag 7 maart or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een vogelexcursie naar 
het Vogeleiland in het Amster-
damse bos. Het Vogeleiland is 
een gebied gelegen aan de west-
kant van het Amsterdamse Bos 
(nabij Parkeerplaats Groot Kin-
derbad). Het drie hectare gro-
te gebied is één van de pareltjes 
van het Bos. Bij de aanleg van het 
Bos was het idee om een eiland 
voor vogels in te richten. Het zo-
genaamde Vogeleiland werd in-
gericht met dusdanige aantrek-
kelijke landschapselementen, 
dat veel verschillende vogelsoor-
ten zich op het eiland zouden la-
ten zien. Sinds de jaren tachtig 
van de vorige eeuw werd het be-
heer minder intensief. Planten-
soorten verdwenen door de scha-
duw van de steeds hogere bo-
men. Sinds 2011 is daar verande-
ring in gekomen. De vrijwilligers 
die zich sinds die tijd hebben 
aangemeld, zijn aan de slag ge-
gaan om de heemtuin weer meer 
licht en ruimte te geven. Een aan-
tal bomen is gedund. Ondertus-
sen zijn ook de paden weer her-
steld en kun je weer genieten van 
mooie uitzichten op de gerestau-
reerde bankjes en natuurlijk laten 
nog veel vogels zich zien.

Oeverlanden Nieuwe Meer
In het bos zijn vogels overal in di-
verse pluimage aanwezig, Wa-

tervogels, moerasvogels, broed-
vogels, weidevogels, rietvogels, 
zangvogels, roofvogels,  uilen, 
duiven, kraaien, er is een enor-
me populatie die het bos als ver-
blijfplaats heeft gekozen. Ze heb-
ben hun biotoop voor het uitkie-
zen, met een voorkeur voor Pol-
der Meerzicht (tureluur, grutto, 
kievit), de oeverlanden van de 
Nieuwe Meer (rietgors, havik en 
boomklevers) 
Verzamelen: parkeerplaats achter 
het gemeentehuis Uithoorn, laan 
van Meerwijk
Vertrek: om 8:30 uur per auto, 
meerijden is mogelijk.
Terug: rond 12:00 uur.
Kosten: gratis. (vergoeding auto-
kosten in overleg met de bestuur-
der) Aanmelden: niet nodig.
Nadere informatie zie de website: 
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-
uithoorn. Info en excursieleider: 
Peter Betlem 0653743460

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

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

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

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

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

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
0297-262033. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Verschijnt woensdag
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 16.400

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt vol-
ledig gedrukt op FSC-
Mix papier van verant-
woorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Vogelexcursie Vogeleiland 
en Oeverlanden

Kienen
Regio - Op zaterdagavond 7 
maart organiseert stichting Ser-
viam weer een gezellige bingo-
avond in het KNA gebouw Leg-
meerplein. De zaal is open van-
af 19.00 uur en ze beginnen om 
20.00 uur. Op deze avond kunt u 

weer vele mooie prijzen winnen, 
of als hoofdprijs een van de be-
kende enveloppen. Of in elke ron-
de een tas met boodschappen en 
nog veel meer leuke prijzen De 
opbrengst van deze avond is be-
stemd voor kleinschalig ontwik-
kelingswerk in Kameroun en Pa-
kist

Da Capo’s masterpieces
Regio - Da Capo’s Popkoor is er 
weer klaar voor: Elke twee jaar 
geven zij een concert en dit jaar 
staat alles in het teken van “ Mas-
terpieces “. De mooiste, oude en 
nieuwe stukken uit de popge-
schiedenis  worden op 28 en 29 
maart ten gehore gebracht. De-
ze legendarische nummers wor-
den uitgevoerd in een sfeervolle 
setting bij Dans- en Partycentrum 
Colijn in Uithoorn. Tussen pluche 
en velours en nodigen zij u uit tot 
voetjes van de vloer, ook in de 
uurtjes erna  kan er door gefeest 
worden. Een voorstelling van 
Nachtclub tot Pop-pub.  Onder 
leiding van dirigent Floor van Erp 
en muzikaal begeleid door Colijn 
Buijs.  U bent van harte uitgeno-
digd om dit dynamische optre-
den bij te wonen. Er is een voor-
stelling op zaterdag 28 maart om 
20.00 uur en op zondag 29 maart 
om 14.00 uur.  Kaarten a €15,- te 
bestellen via www.popkoor.nl  of 
te verkrijgen bij de ingang.

Vluchthaven voor de natuur

Door Chiel Bakkeren

Regio - Wie wel eens over de 
Tweede Zijweg aan de rand van 

Mijdrecht rijdt of wandelt, ziet 
daar op nummer 4 tussen de wei-
landen een kleine enclave lig-
gen. Het ziet er nogal rommelig 

uit: half vervallen schuren, onver-
harde en in dit seizoen erg mod-
derige paden, wilde bomen en 
struiken. Maar wie beter kijkt, ziet 
dat er ook veel moois verborgen 
ligt in deze kleine nederzetting. 
Er is een oude boomgaard, waar 
veel mensen (en vogels!) jaarlijks 
heerlijke kersen, appels en ander 
fruit komen halen. Er staan bij-
enkasten, duiventillen en er zijn 
heél veel plekken voor vogels om 
te nestelen. Ook vlinders, libellen, 
bijen en andere insecten komen 
er aan hun trekken, terwijl klei-
ne zoogdieren als egels, wezels, 
hermelijnen en misschien zelfs 
de bunzing er beschutting en een 
jachtterrein vinden. De knotwil-
gen, fruit- en andere bomen wor-
den regelmatig netjes gesnoeid, 

waardoor ze goed ‘in vorm’ blij-
ven. En er zijn moestuintjes waar 
allerlei groenten en bloemen 
worden geteeld. Voor de gezellig-
heid zijn er gemeenschappelijke 
overdekte zitjes en schuren.

Ruigoord
Waar vind je tegenwoordig, tus-
sen alle comfortabele, maar strak-
ke nieuwbouw, en de groene la-
kens van de weilanden nog zo’n 
heerlijk “Ruigoord”? We weten 
dat de natuur het zwaar heeft in 
Nederland en de stikstof-discus-
sie wordt nog volop gevoerd. Die 
stikstof leidt in beschermde na-
tuurgebieden tot het verdwij-
nen van veel soorten, waardoor 
een arm en eenvormig landschap 
dreigt te ontstaan. Belangrijk om 
daar wat aan te doen, maar het 
is minstens zo belangrijk om zui-
nig te zijn op kleine terreintjes zo-
als aan de Tweede Zijweg in onze 
eigen gemeente. Waar de natuur 
nog een vluchthaven heeft om 
even op adem te komen!

Hans Boland en Oleg Lysenko met
‘De sneeuwstorm’ van Poesjkin
Regio - Voor de twee laatste eve-
nementen van het seizoen gaat 
de SCAU (Stichting Culturele Ac-
tiviteiten Uithoorn) op de Russi-
sche toer: op 15 maart a.s. pre-
senteren accordeonist Oleg Ly-
senko en voordrachtskunstenaar 
Hans Boland ‘De sneeuwstorm’, 
een kort verhaal van de Russi-
sche schrijver en dichter Alexandr 
Poesjkin. Op 19 april a.s. treedt 
het Hexagon Ensemble op (vijf 
blazers en piano) met het pro-
gramma ‘Russen tussen hemel & 
aarde’. 

Sneeuwstorm
Het is 1812, Napoleon staat op 
het punt Rusland binnen te val-
len. Zonder enige notie van het 
dreigende gevaar zijn Masja, een 
lief meisje van zeventien, en Vla-
dimir, een jonge vaandrig met 
verlof, wanhopig verliefd. Een hu-
welijk zit er niet in, want zij is rijk 
en hij arm. Zij besluiten stiekem 
te trouwen en ervandoor te gaan. 
Een sneeuwstorm gooit roet in 
het eten… 

Poesjkin
Alexandr Poesjkin (1799-1837) is 
een van de grote Russische klas-

sieke schrijvers. Hij wordt tot 
op de dag van vandaag door al-
le Russen op handen gedragen. 
Poesjkin is met geen enkele van 
zijn collega’s te vergelijken, ster-
ker nog, zowel met zijn werk als 
met zijn persoon vormt hij een 
verblu�end contrast met de gro-
ten na hem: Gogol, Toergenjev, 
Dostojevski, Tolstoi en Tsjechov. 
Bij hen zoeken wij als niet-Russen 
naarstig naar de Russische ziel, 
bij Poesjkin niet, of veel minder. 
Poesjkin lijkt de lichtvoetigheid 
zelve en wordt niet voor niets al-
tijd en eeuwig vergeleken met 
Mozart. Zijn stijl is puntig en bon-
dig. Zijn geest is doortrokken van 
westerse waarden: vrijheid van 
het individu, onafhankelijk den-
ken, democratische idealen. De 
combinatie van vaart, spanning 
en humor zorgt voor een ver-
tellerskunst die haar gelijke niet 
kent. Maar wat Poesjkin vooral 
zo bijzonder maakt is het diepe 
menselijke gevoel, zonder enige 
sentimentaliteit maar ook zonder 
enige reserve, dat uit al zijn werk 
spreekt. 

Duo-voorstelling
In een duo-voorstelling van een 

uur brengen Hans Boland en 
Oleg Lysenko Poesjkins magni-
�eke korte verhaal ‘De sneeuw-
storm’. Boland heeft het comple-
te verzamelde werk van Poesj-
kin vertaald, waarvoor hij in 2015 
werd onderscheiden met de Mar-
tinus Nijho� Prijs, de belangrijk-
ste onderscheiding voor literair 
vertalers. Ook geldt hij als een 
zeer bekwaam voordrachtskun-
stenaar. Lysenko is een virtuoos 
accordeonist (conservatoria van 
Kyïv en Rotterdam) en heeft een 
voorliefde voor discipline-over-
schrijdende projecten waarin li-
teratuur en muziek elkaar aanvul-
len en in elkaar overvloeien. Voor 
‘De sneeuwstorm’ heeft hij zich 
vooral laten inspireren door de 
‘muzikale illustraties’ die de be-
kende componist Georgi Sviridov 
(1915-1998) in 1975 bij Poesjkins 
verhaal schreef. Oleg speelt eigen 
transcripties van diens ‘Sneeuw-
storm’-suite op de bayan.

Deze bijzondere voorstelling 
vindt plaats op zondag 15 maart 
om 14.30 uur in De Schutse te 
Uithoorn; de deuren van de zaal 
gaan om 14.00 uur open. Losse 
kaarten à € 15 (jongeren tot en 
met 16 jaar € 7,50) zijn online te 
bestellen via de website van de 
SCAU: www.scau.nl Daar is ook al-
le informatie over het program-
ma en de artiesten te vinden. Op 
zaterdag 7 maart start de verkoop 
van losse kaarten in de boekwin-
kels The Read Shop Express (Zij-
delwaardplein) en Bruna (Amstel-
plein). 
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Het was weer super 
gezellig met de Steupels”
De Ronde Venen - Afgelopen 
week organiseerde cv de Steu-
pels weer samen met alle be-
woners van Maria Oord Carna-
val 2020 en met natuurlijk prin-
ses Dolly de 1e !Het was vanaf 
minuut 1 tot einde weer een su-
per gezellig feest voor de inwo-
ners van het Maria-oord en alle ± 
200 bezoekers. De Steupels had-

den dan ook weer groots uitge-
pakt met hilarische acts waar alle 
bewoners van genoten en meer-
dere malen werd de polonaise 
ingezet. Een van de hoogte pun-
ten was dan ook weer een optre-
den van Zanger Ronald die zoals 
we hem ook kennen er een groot 
feest van maakte met zijn carna-
val hits.

Onze dank gaat dan ook uit naar 
alle vrijwilligers die op alle ma-
nieren geholpen hebben deze 
middag en natuurlijk alle spon-
soren vrienden van De Steupels 
die ervoor zorgen dat ze weer 
een lekker hapje hebben kun-
nen aanbieden en dit soort mid-
dagen zo’n 2-3 per jaar te kun-
nen organiseren.

De Ronde Venen Pa

Het plan Doorvaart de Heul is 
weer uit de kast gehaald is.
Dit verbaast me zeer omdat ik 
geen enkel nieuw argument 
tegenkom. In 2010 is een ver-
gelijkbaar voorstel uitgebreid 
in de gemeenteraad aan de or-
de geweest. Het plan is wegge-
stemd. Het wegstemmen ge-
beurde met de volgende argu-
menten: “Nut en noodzaak zijn 
niet duidelijk” ofwel: Het is niet 
duidelijk dat verbreding van 
de vaart gaat leiden tot bete-
re toegankelijkheid. De door-
vaart bij de Heulbrug blijft 
smal; ook op plekken verderop 
in de Ringvaart en in Mijdrecht. 
En: het is maar de vraag of ver-
breding van de vaart gaat lei-
den tot meer toerisme: hoe-
veel mensen mijden Vinkeveen 
vanwege de huidige door-
vaart? (aldus de Combinatie, 
CDA,CU/SGP, GB, VVD). “Na-
tuurwaarden worden aange-
tast” (CDA, de Combinatie, CU/
SGP) “Het is aan de bewoners 
niet uit te leggen dat er een 
uitruil plaatsvindt van grond 
tegen bouwvergunningen op 
locaties die nu geen bouwbe-
stemming hebben” (CDA). De 
Stichting Ontwikkeling ach-
ter de Heul is in 2014 de actie 
“Vrienden van het Vinkeveense 
Veer” begonnen; handtekenin-
gen verzamelen vóór verleg-
gen van de vaart en tevens een 
veer in de vaart brengen. Als er 
binnen 3 jaar geen 400 hand-
tekeningen verzameld zouden 
zijn (op een totale bevolking 
in de Ronde Venen van 44.000 
mensen!) dan zou de Stichting 
het plan terugtrekken. Er wa-

ren geen 400 handtekeningen. 
Desondanks popt het plan 
weer op. De vraag is wie heeft 
hier toch zoveel belang bij? Ik 
kan het niet anders zien dat dat 
op de eerste plaats de grond-
bezitters cq projectontwikke-
laars zijn. Blijkbaar hebben zij 
hun contacten in de gemeen-
teraad aangewend. De kop-
peling met Marickenland lijkt 
vooral een strategische keu-
ze te zijn. Daarnaast lijkt Sloe-
pennetwerk Midden-Neder-
land belanghebbende; de sloe-
penbestuurders hebben moei-
te met de smalle vaart. Al met 
al een wat smalle basis.

Mijn vragen zijn:
Wat maakt dat de diverse par-
tijen nu anders tegen de eer-
der genoemde argumenten 
aankijken? Het veel gehoor-
de argument vóór verbreding 
- “Vinkeveen op de kaart zet-
ten” -wordt wederom op geen 
enkele manier hardgemaakt. 
Bij Marickenland is de prioriteit 
ontwikkeling van natuur. Hoe 
verhoudt zich dat tot het plan 
om de doorvaart te verbreden? 
Wat heeft de commissie “Ver-
kenning doorvaart de Heul” 
precies onderzocht en wat zijn 
de uitkomsten? Het is niet dat 
ik tegen iedere verandering 
ben. Maar ik vind dat we recht 
hebben op een juiste omschrij-
ving van het probleem, goede 
argumenten voor de oplossing 
en duidelijkheid over de belan-
gen van de verschillende par-
tijen. 

Betty Kolenberg

LEZERSPOST

Doorvaart de Heul

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

In het Wickelhofpark is zicht-
baar dat de gemeente over 
gaat naar het om en om knot-
ten van bomen. Ik wordt daar 
erg blij van, omdat dit beter is 
voor de natuur. Onder ande-
re insecten behouden zo hun 
schuilgelegenheid. Ook blijft 
er zo voedsel aanwezig, door-
dat ieder jaar minimaal de helft 
van de bomen in bloei blijft ko-
men. Wilgen zijn héél erg be-
langrijk voor bijen en andere 
insecten, omdat het een van 

de eerste bloeiende planten 
betreft. Voor de vogels is het 
ook goed nieuws. Er blijven 
bomen met een goede kruin, 
zodat ze kunnen nestelen. Ook 
pro� teren de insectenetende 
vogels en vleermuizen van de 
insecten die nu aanwezig blij-
ven. Tot slot ben ik heel erg blij 
dat er om en om een boom 
blijft die goed schaduw geeft 
op hete zonnige dagen.

A. van Amerongen 

Blij met nieuwe knotbeleid 
van de gemeente

In oktober zei wethouder Schuurs: ‘ alles in orde’

Nu: tekort op jeugdzorg 
van 1,5 miljoen euro!
De Ronde Venen - In een persbe-
richt van de gemeente De Ron-
de Venen wordt nu melding ge-
maakt dat er maar liefst een te-
kort op de Jeugdzorg is van 1,5 
miljoen euro. Natuurlijk krijgt 
ook de gemeente De Ronde Ve-
nen, net als andere gemeenten 
te weinig geld van het Rijk om de 
Jeugdzorg te betalen, maar dat 
de gemeente hier nu mee komt 
is op z’n zachtst gezegd vreemd. 
Tijdens de behandeling van de 
begroting werd namelijk door 
wethouder Schuurs (VVD) ge-
zegd dat er geen enkele aanlei-
ding was om het budget van de 
Jeugdzorg naar boven bij te stel-
len. Alles ging prima. Dat staat in 
schril contrast met het nu ontsta-
ne tekort.

Tekort kan toch niet uit 
de lucht komen vallen?
Bijna alle gemeenten in Neder-
land kampen met een tekort op 
Jeugdzorg. Tekorten die alleen 
maar oplopen en betaald moeten 
worden vanuit de reserves. Lange 
tijd leek het erop dat De Ronde 
Venen een uitzondering was. On-
danks vragen en geuite zorgen 
afkomstig van alle partijen uit de 
gemeenteraad heeft het colle-
ge steeds volgehouden dat alles 
binnen het budget bleef. Op 31 
oktober 2019 toen de begroting 
werd behandeld waren er ver-
zoeken vanuit de raad om meer 
geld te budgetteren voor WMO 
en Jeugd. De fracties van Ronde 
Venen Belang en CU/SGP dien-
den hiervoor voorstellen in. De-
ze verzoeken waren gebaseerd 
op geluiden uit andere gemeen-
ten, maar ook door de toene-
mende vraag naar huishoudelij-
ke hulp en Jeugdzorg. Die toene-
mende vraag kwam ook al aan de 
orde tijdens een commissie waar 
de half jaarcijfers aan de orde 
kwamen. Ook toen werden raads-
breed vraagtekens gezet of alles 
wel binnen budget verliep. De 
voorstellen voor meer geld haal-
den het niet in de gemeenteraad, 
doordat het college bij monde 
van wethouder Schuurs stelde 
geen enkele aanleiding te zien 
om de budgetten te verhogen.
De vraag is dan ook hoe het mo-
gelijk is dat het college nu, nog 
geen vijf maanden later, met een 
tekort van 1,5 miljoen euro zit. 

Begroting sluitend?
Het college heeft een sluitende 
begroting voor 2020 gepresen-
teerd, wel met voorziene tekor-
ten voor de komende jaren. Als 
volger van de raadsvergaderin-
gen vraag je je dan meteen af of 
met een tekort van 1,5 miljoen er 
wel sprake zou zijn van een slui-
tende begroting. De vraag stel-
len is ‘m ook beantwoorden. De 
gemeenteraad heeft de begro-
ting goedgekeurd en zal zich nu 
ook achter de oren moeten krab-
ben of zij haar controlerende taak 
goed heeft uitgevoerd en of het 
college alle cijfers wel op een rij-
tje heeft en deze cijfers ook heeft 
verwerkt in de begroting. 

Behandeling in de commissie
Tijdens de commissie vergade-
ring van 12 maart wordt op ver-
zoek van het CDA en PvdA Groen-
links wordt het tekort besproken. 
Als redactie zijn we benieuwd 
wat dan de reactie van Ronde Ve-
nen Belang en CU/SGP zal zijn ge-
zien hun verzoeken voor een ho-
ger budget in de begrotingsver-
gadering. Ronde Venen Belang 
heeft inmiddels wel een hele lijst 
vragen gesteld: 

Vragen
Ter voorbereiding op de behan-
deling in de komende commis-
sie ABZF/SI op 12 maart van de 
informatienota stand van zaken 
budgetten Jeugd, Participatie en 
Huishoudelijke Hulp Sociaal Do-
mein en mede naar aanleiding 
van het persbericht van 2 maart 
waarin een overschrijding van 
1,5 miljoen euro voor Jeugdzorg 
wordt benoemd heeft Ronde Ve-
nen Belang een aantal vragen. 
Beantwoording zien we graag te-
gemoet voorafgaand aan de be-
handeling in de commissie van 
12 maart.
• Wat is het verschil tussen de 

oorspronkelijke begroting en 
realisatie voor WMO en Jeugd 
in de jaren 2016, 2017 en 2018 
?

• Zijn de verschillen al in de 
loop van die jaren zelf bekend 
geworden, dus gedurende het 
betre� ende jaar of is dit eerst 
bekend geworden bij het op-
maken van de jaarrekening? 

• Zit in de geconstateerde ver-
schillen over die jaren een pa-
troon ?

• Wat was de reden en wat wa-
ren de aanleidingen om het 
bedrag in de begroting 2019 
t.o.v.2018 voor WMO en Jeugd 
naar boven bij te stellen?

• Is het oorspronkelijke bedrag 
in de begroting 2019 voor 
WMO en Jeugd gedurende 
het jaar bijgesteld en met hoe-
veel? 

• Zo ja, wat was hiervoor de 
aanleiding? 

Op 9 oktober 2019 is de monitor 
Sociaal Domein behandeld. Op 
pagina 4 van deze monitor stond 
een gra� ek waarbij m.u.v. de uit-
keringen een continue stijgen-
de lijn was te zien van personen 
met een voorziening. Ronde Ve-
nen Belang heeft hier ook schrif-
telijke vragen over gesteld. 
Tijdens de behandeling in de 
commissie van de Monitor So-
ciaal Domein was er vooral veel 
aandacht voor de toename van 
het aantal trajecten in WMO 
(vooral Hulp bij Huishouden) en 
Jeugd, zie hieronder
HBH (hulp bij huishouden) Jeugd
aantal 2017 551 - 521
aantal 2018  677 - 644
aantal 2019  736 - 684

1e half jaar
In de commissie is hierover veel 
discussie geweest en bijna alle 
fracties waren geschrokken van 
de toename van het aantal trajec-
ten en de gevolgen daarvan en 

spraken hun zorgen daarover uit.
• Heeft het college deze signa-

len, deze breed gedragen en 
geuite zorg, meegenomen bij 
het samenstellen van de be-
groting 2020 e.v. ?  

• Zijn de cijfers uit de monitor 
samengesteld op basis van 
facturen of van beschikkin-
gen?

Op 31 oktober vond de begro-
tingsbehandeling plaats. In de 
begroting 2020 e.v. waren lagere 
bedragen opgenomen voor het 
Sociaal Domein t.o.v. 2019.
• Wat was de grondslag, de on-

derbouwing, voor deze lage-
re bedragen dan toch al was 
te voorzien, gezien het gecon-
stateerde groeiende beroep 
op voorzieningen vanaf 1-01-
2018, de groeiende popula-
tie ouderen en de signalen 
van andere gemeenten dat er 
sprake was van grote tekor-
ten die daar dreigden bij de 
Jeugdzorg?

Tijdens de begrotingsbehande-
ling heeft Ronde Venen Belang 
2 amendementen ingediend om 
de in de begroting € 900.000 
meer op te nemen voor Huishou-
delijke Hulp en Jeugd. Ook CU/
SGP heeft toen voor 2020 extra 
geld gevraagd.
• Indien de verzoeken waren 

gehonoreerd, wat was dan het 
gevolg geweest voor de be-
groting 2020 e.v.?

• Heeft het college naar aan-
leiding van de begrotingsbe-
handeling en de uitgesproken 
zorg op dit punt , aanleiding 
gezien nog eens dieper in de 
cijfers te duiken, mede ook ge-
zien de steeds sterker worden 
geluiden uit gemeenteland 
dat Jeugdzorg echt niet meer 
te � nancieren is?

• Zo ja, wat was het resultaat
• Zo nee, waarom niet?

Tijdens de begrotingsbehan-
deling stelde het college dat er 
geen enkele aanleiding was om 
de budgetten te verhogen. 
• Wat was daartoe de overwe-

ging?

Op 4 december 2019 tijdens de 
commissie bij het agendapunt in-
formatie-uitwisseling gaf het col-
lege aan dat bij de voorbereiding 
van de jaarrekening er aanzien-
lijke tekorten in het Sociaal Do-
mein naar voren zouden komen. 
Op details kon niet worden inge-
gaan omdat dagelijks de informa-
tie kon wijzigen.
• Zit er een patroon in dat bij 

het opmaken van de jaarre-
kening er opeens grote be-
dragen en dan vooral bij de 
Jeugdzorg naar voren komen? 

• Zo ja, was dat dan geen reden 
om bij het samenstellen van 
de begroting hier rekening 
mee te houden?

• Zo nee, waar komen die be-
dragen in 2019 dan plotseling 
vandaan?

• In hoeverre was dit tijdens de 

begrotingsvergadering al be-
kend? 

• Waren de kosten niet op te 
maken uit de beschikkingen 
die waren afgegeven?

• Zo ja, dan kan er toch geen 
sprake zijn van een plotseling 
optredend tekort?

• Zo nee, waarom wordt niet op 
basis van beschikkingen ge-
raamd, wordt daar geen ge-
bruik van gemaakt?

• Wat is er gebeurd sinds de be-
grotingsvergadering, waar 
meerdere partijen gevraagd 
hebben om meer geld te re-
serveren voor het Sociaal Do-
mein, en de commissie van 
4 december 2019, waar een 
winstwaarschuwing werd af-
gegeven? Graag een met fei-
ten onderbouwde beant-
woording. 

Bij de agenda van 20 februari 
2020 van de raadswerkgroep 
re� ectie / verkenning � nanci-
ele keuzen 2020 – 2023 zit een 
bijlage waaruit blijkt dat er € 
1 miljoen structureel tekort is 
op het sociaal domein

• Welke analyse ligt hieraan ten 
grondslag?

• Wat heeft gemaakt dat er re-
den was zo’n analyse te krij-
gen?

• Is deze analyse ter beschik-
king gesteld aan de gemeen-
teraad?

• Is zo’n analyse ook gemaakt bij 
het opmaken van de begro-
ting?

Op 11 februari 2020 heeft GS een 
brief naar Binnenlandse Zaken 
gestuurd, waarin de noodklok 
werd geluid over de gemeen-
telijke � nanciën, vooral veroor-
zaakt door het sociaal domein. 
Op 18 februari 2020 volgt een on-
dersteunende brief van de VNG 
Utrecht. In de brief van de Provin-
cie Utrecht wordt gesproken over 
een door 21 van de 26 gemeen-
ten ingevulde 3D-enquete.
•  Wat was de datering van de-

ze enquête en heeft gemeen-
te De Ronde Venen deze en-
quête ingevuld?

• Zo ja, kunnen wij deze zoals 
door u ingevuld ontvangen

• Zo nee, waarom heeft ge-
meente De Ronde venen deze 
niet ingevuld?

In de brief van de provincie stelt 
de provincie dat alle Utrechtse 
gemeenten een structureel en re-
eel sluitende begroting op kun-
nen leveren voor 2020.
• Met de kennis van nu – en dus 

ook al in december 2019 – is er 
toch geen sprake van een re-
eel sluitende begroting 2020?

• Moet de Provincie Utrecht 
hiervan niet op de hoogte 
worden gesteld, of is dat reeds 
geschied?

Het college kan aan het werk. 
Wordt vervolgd

Wethouder Alberta Schuurs (VVD)
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CDA: ‘Meer ondersteuning minima 
bij energiebezuinigingen’
De Ronde Venen - De gemeen-
te maakt meer werk van om in-
woners met een laag inkomen �-
nancieel te ondersteunen in het 
nieuwe armoede en schulden-
beleidsplan. Omdat bijvoorbeeld 
de energierekening steeds ho-
ger wordt heeft het CDA geke-
ken hoe die verlaagd kan worden. 
Want zoals CDA raadslid Yvette 
Janmaat zegt “elke euro die min-
der uitgegeven wordt aan ener-
gie, kan gebruikt worden voor de 
nodige boodschappen”. 
De Energieke Rondeveners ge-
ven al adviezen voor energiebe-

sparing door middel van een in-
dividuele energiescan. Zij kunnen 
volgens het CDA nog actiever, 
kosteloos, ingezet worden ook bij 
mensen met een lager inkomen. 
Als er een advies komt voor maat-
regelen dan zal de gemeente, vol-
gens het CDA, bij kunnen dragen 
in de aanschaf van bijv. led-lam-
pen, radiatorfolie, tochtstrippen 
of een klokthermostaat. Op deze 
manier krijgen ook mensen met 
een lager inkomen grip op duur-
zaamheid en energiebesparing, 
maar vooral ook op hun energie-
rekening. 

Met de Zonnebloem op stap
Mijdrecht - Op woensdag 26 fe-
bruari j.l. is een grote groep van 
de Zonnebloem afd. Mijdrecht 
met de bus naar het Friendship 
Sport Centrum geweest in Am-
sterdam. Dit centrum is opgericht 
in 1999 door Dennis Gebbink in 
samenwerking met de gemeen-
te Amsterdam. Het is het enige 
sportcentrum in Europa dat volle-
dig is uitgerust voor mensen met 
een beperking. Je kunt er meer 
dan 20 verschillende sporten be-
oefenen.
De missie van dit centrum is het 
leven van mensen met een be-

perking verrijken door sport in 
een unieke en stimulerende om-
geving. Onze gasten werden in 
2 groepen verdeeld. Een groep 
ging naar de sporthal waar di-
verse oefeningen werden ge-
daan en het andere deel van de 
groep ging naar het zwembad. 
Dit zwembad bestond uit 2 de-
len. Een warm gedeelte en een 
heel warm gedeelte. Het geheel 
stond onder leiding van juf Jolan-
da die allerlei oefeningen had be-
dacht. Na a�oop van de sportac-
tiviteiten werden ze getrakteerd 
op een heerlijke lunch.

Rotaryclub organiseert 
Happy Days
De Ronde Venen - In de goed ge-
vulde zaal van restaurant Brink-
zicht van Maria-Oord werden de 
bewoners op zaterdag 29 februa-
ri verblijd met een optreden van 
de Muze van Abcoude, een ca-
fé-chantant met liedjes van toen 
en nu over vrijheid. Dit alles in 
het kader van 75 jaar vrijheid na 
de Tweede Wereldoorlog. Rota-
ryclub Vinkeveen-Abcoude bood 
dit evenement aan de bewoners 
aan. Na een welkomstwoord na-
mens de Rotaryclub begon een 
afwisselend programma door de 
dames van de Muze van Abcoude 
en twee musici, die de groep uit-
stekend begeleidden. Zij brach-
ten 25 liedjes ten gehore over 
de bevrijding en alles wat daar-
aan voorafging. Er was vaak spra-
ke van herkenning, zoals bij de 
liedjes “Daar zijn de appeltjes van 
Oranje weer”, “Trees heeft een Ca-
nadees”, “We will meet again”en 
natuurlijk het alom bekende 
“Happy Days”. 

Het optreden leidde tot enthousi-
aste en ook hilarische reacties uit 
de zaal. Marjolein Macrander en 
Linda van Nimwegen, repectieve-
lijk artistiek en zakelijk leider van 
de Muze, konden er uitstekend 
mee omgaan. De bewoners wa-
ren enthousiast en een enkele be-
woner liet zelfs een traantje, om-
dat er zoveel herinneringen bo-
ven kwamen.
De dames hadden hun kleding, 
haarstijl en make-up aangepast 
en zagen er prachtig uit. Een van 
de mannelijke bewoners stak zijn 
bewondering niet onder stoelen 
of banken.
De middag werd afgesloten door 
een vertegenwoordigster van de 
afdeling Welzijn van Maria-Oord. 
Na a�oop vertelde een mede-
werkster van Maria-Oord in tijden 
niet zo’n leuk optreden in Maria-
Oord te hebben gezien. We kijken 
tevreden terug op een heel leu-
ke middag! www.rotary.nl/vinke-
veenabcoude

Cursus Klein Vaarbewijs I
De Ronde Venen - “Volgens de 
Scheepvaartverkeerswet is het 
verboden te varen als men te-
veel alcohol heeft gedronken. 
Voor wie geldt dit verbod?” A: AL-
LEEN voor de schipper. B: Voor de 
schipper EN voor degene die het 
schip stuurt. C: ALLEEN voor de-
gene die het schip stuurt.” (bron: 
www.cbr.nl)
Weet u het correcte antwoord op 
deze vraag? Deze vraag is afkom-
stig uit het proefexamen voor het 
Klein Vaarbewijs I. Dit vaarbewijs 
is verplicht om te varen met bo-
ten langer dan 15 meter, of die 
sneller kunnen varen dan 20 ki-
lometer per uur. Maar voor ieder-
een die een boot(je) bezit of re-
gelmatig op het water komt, is 
het zeer nuttig om de regels te 
kennen. 

Op 4 maart start bij Zeilschool de 
Vinkeveense Plassen weer de cur-
sus ‘Klein Vaarbewijs I’.
De bevlogen CWO erkende do-
cent behandelt gedurende vijf 
woensdagavonden alle lesstof. 
De interactieve bijeenkomsten 
zijn een combinatie van vertellen, 
uitleggen, oefenen en bespreken. 
Aangevuld met diverse praktijk-
voorbeelden middels verhalen, 
foto’s en �lmpjes. Mede door de 
interactie zijn het naast leerzame 
ook hele gezellige avonden.
De bijeenkomsten vinden plaats 
bij de Zeilschool in Vinkeveen, op 
de Herenweg 144 en duren van 
19.30 – 22.00 uur. De cursusdata 
4, 11, 18 en 25 maart en 1 april. 
Voor meer informatie en aanmel-
den: www.zeilschoolvinkeveen.nl 
/ info@zeilschoolvinkeveen.nl.

Indrukwekkend bezoek 
aan Mauritshuis
De Ronde Venen - Op woensdag 
26 februari gingen ruim 50 al-
leengaande ouderen op stap met 
de Stichting Tjitze Hesselius. Deze 
keer werd een bezoek gebracht 
aan het Museum Mauritshuis in 
Den Haag.
Het onstuimige weer weerhield 
de ouderen er niet van om zelfs 
nog een ommetje te maken over 
het Binnenhof. Het Museum Mau-
ritshuis bleek een fantastische 
keuze. De groep werd opgesplitst 
en medewerkers van het muse-
um verzorgden een zeer onder-
houdende en informatieve rond-
leiding. Met alle leuke weetjes en 
met zoveel bijzondere kunst om 
naar te kijken kwamen de oude-
ren oren en ogen te kort. Uiter-
aard bekeken we het Puttertje en 
een bijzonder schilderij van Rem-
brandt van een vrouw en kind 
met kaarslicht. Het is een prach-
tig museum en de ouderen geno-
ten zichtbaar.
Na een korte wandeling over het 
Plein konden de ouderen even 
bijkomen van de indrukken on-
der het genot van een kopje soep 
en een broodje. Na de lunch wil-
den een aantal ouderen nog even 
terug om ook de tijdelijke ten-
toonstelling met de paarden-
schilderijen van George Stubbs te 
bekijken. De anderen liepen ge-
zellig een rondje over het Binnen-
hof en langs de Tweede Kamer, 
vanwege de voorjaarsvakantie 
was het stil. Maar dat kan ook aan 
het onstuimige weer hebben ge-

legen. Tijd om terug te gaan naar 
de bus en weer richting Mijdrecht 
te vertrekken. In de bus werd on-
der het genot van paaseitjes en 
dropjes nog gezellig nagepraat 
over de schilderijen en gezellige 
dag.

Volgende activiteit
De Stichting Tjitze Hesselius in 
het leven geroepen om leuke ac-
tiviteiten te organiseren voor al-
leengaande senioren. Op 30 no-
vember 2014 is Tjitze Jelle Hesse-
lius overleden. Tjitze is zijn gehele 
leven vrijgezel gebleven maar hij 
had een groep trouwe vrienden 
en een nog veel grotere groep 
kennissen. Jarenlang werden er 
wekelijks kaartavonden bij hem 
thuis georganiseerd. Naarmate 
hij ouder werd besefte hij dat al-
leen zijn echter ook mindere kan-
ten had. Hij zag dat ook bij ande-
re alleenstaanden en vooral ook 
bij ouderen. Dat heeft hem doen 
besluiten om zijn nalatenschap in 
te zetten voor het bestrijden van 
eenzaamheid bij ouderen in De 
Ronde Venen. Voor meer infor-
matie over de activiteiten van de 
stichting kunt u een kijkje nemen 
op de website www.tjitzehesse-
lius.nl Komend voorjaar organi-
seert de Stichting Tjitze Hesseli-
us weer een gezellige feest, dat 
in het teken zal staan van 75 jaar 
Bevrijding. Begin april kunnen al-
leengaande ouderen zich daar-
voor aanmelden, let op de aan-
kondigingen in de lokale pers!

In de voetsporen van... 
de pinguïns
De Ronde Venen - Wie binnen-
loopt in het Rabobankkantoor in 
Mijdrecht voelt zich nu een éch-
te avonturier en laat zich verras-
sen door het pinguïn voetspoor 
en gaat op onderzoek uit.
Dan opent zich een wereld met 
kunststukken zoals de pingu-
in parade, grote, kleine tot aan 
bontgekleurde pinguïn sculptu-
ren. En meer… 
Wegens de vele enthousiaste re-
acties is de expositie wederom 
vernieuwd in de bankhal van de 
Rabobank in Mijdrecht.
De kleurrijke schilderijen van lo-
kale kunstenares Gosia Kowalski 
zijn te bekijken. Deze kunstenares 
schildert vanuit de gedachte dat 
zij niet hoeft te zoeken naar inspi-
ratie: “Ik vind inspiratie overal en 
het komt vanzelf naar mij toe”.
Ria Somers, geboren en getogen 
in de kunststad van Nederland: 

Amsterdam, gebruikt een uniek 
patroon voor haar kunst dat met 
de hand uitgesneden wordt. 
Schilderijen van Lily Marne�e, 
die internationaal faam heeft ge-
maakt, hangen er ook. De pin-
guïn parade bestaat uit kleurrij-
ke Happiness Mascot sculpturen, 
die ieder een authentiek erop 
geschilderd ‘klavervier’ hebben, 
staan voor ‘geluk’. Dit geluk komt 
vooral naar je toe wanneer je de-
ze sculptuur niet gekocht hebt, 
maar cadeau hebt gekregen, zo 
zegt de bedenker. 

Deze kunst expositie bij de Rabo-
bank Rijn en Veenstromen is inge-
richt door Jachthaven Vinkeveen 
dit om een podium te geven aan 
diverse kunstenaars. Kom kijken 
tijdens kantooruren in de hal van 
de Rabobank in Mijdrecht, kort-
om beleef en geniet.

Kanker heb je nooit alleen
Wat doet kanker met je relatie?
De Ronde Venen - Wanneer je kan-
ker hebt, kan dat de verhouding 
tussen jou en je partner beïnvloe-
den. Kanker brengt nu eenmaal in-
grijpende veranderingen met zich 
mee. De ziekte kan jullie dichter 
bij elkaar brengen, maar kan de 
relatie ook onder druk zetten. Jul-
lie ‘rol’ en verhoudingen verande-
ren. De partner krijgt een meer 
verzorgende rol, de zieke wordt 
afhankelijk(er). Er kan verschil zijn 
in de omgang met de ziekte, de 
ziekte brengt misschien angsti-
ge of depressieve gevoelens bij de 
een mee of een veranderde kijk op 
het leven die de ander niet kan vol-
gen. Emoties en manieren van ver-
werking kunnen verschillen, de 
een is misschien boos of verdrietig 
terwijl de ander juist hoopvol ge-

stemd is. De een trekt zich terug, 
wil niet praten of ontkent. Kortom, 
zo veel soorten kanker, zo veel ma-
nieren om er mee om te gaan. Gro-
te en kleine relatieproblemen tus-
sen kankerpatiënt en de partner 
zijn echter niet te onderschatten 
bije�ecten van kanker.

Praten
Om daar eens over te praten met 
elkaar en lotgenoten en tips uit te 
wisselen nodigt inloophuis ’t Anker 
(oud-)kankerpatiënten en/of hun 
partners van harte uit voor de in-
loopavond op woensdag 18 maart. 
Van 20.00 uur tot 21.30 uur ben je 
welkom in ’t Anker aan de Karekiet 
49 in Mijdrecht. Nadere informatie 
www.inloophuishetanker.nl en via 
06-18072867.

Carnaval bij Soos De Cirkel
De Ronde Venen - Bij Soos De Cir-
kel gaat het niet alleen om spelle-
tjes doen, knutselen, muziek ma-
ken, gezellig samen zijn. Ze kun-
nen ook heel goed feesten! Op 
dinsdag 25 februari vierde Soos 
De Cirkel carnaval. De DJ draaide 
de ene carnavalskraker na de an-
dere, dus de voetjes bleven van 
de vloer. Heel onverwacht kwam 
na een uurtje een delegatie van 
de Carnavalsvereniging De Hoef-
stampers uit De Hoef binnen. Ter-
wijl zij hun verenigingslied zon-
gen werd de polonaise nóg lan-
ger en gezelliger. Als klap op de 
vuurpijl hadden de Hoefstam-
pers een schitterende verrassing. 
Ze hadden namelijk onlangs een 
bene�etavond georganiseerd en 
de opbrengst bestemd voor Soos 
De Cirkel. En zo overhandigden 
de kleine prins en prinses carna-

val, Max en Carmen, een cheque 
van € 1.750! Een geweldig mooi 
bedrag, waar al een heel goe-
de bestemming voor is. Het lijkt 
nog ver weg maar in maart 2021 
wordt de Playbackshow weer ge-
organiseerd en daar kan het geld 
heel goed voor gebruikt worden.
Onder luid gejuich en applaus 
voor de Hoefstampers werden 
nog een paar gezellige polonai-
ses ingezet. De Cirkel is een soos 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Soosavonden 
worden elke dinsdagavond, met 
uitzondering van de maanden 
juni, juli en augustus, van 19.30 
tot 21.30 uur gehouden in de 
gebouw Dagbesteding, aan de 
Windmolen te Mijdrecht. Meer in-
formatie? Kijk op www.soosdecir-
kel.nl of neem contact op met An-
gela van Adrichem: 06-23937815.





10 4 maart 2020

Lezing over Rietvogels 
bij De Ruige Hof
Regio - Op zondag 8 maart 
wordt bij Natuurvereniging De 
Ruige Hof een lezing gehouden 
over Rietvogels. Rietgors, blauw-
borst, kleine karekiet; ze komen 
er weer aan. Hans Doorenbosch 
vertelt over het riet en het vogel-
leven in het riet van natuurter-
rein Klarenbeek. En dan nog de 
koekoek… over deze vogel be-
staan nog steeds veel geheimen. 
Hans zal proberen een paar slui-
ers op te lichten. De lezing begint 
om 15.00 uur en er is ko�e van-
af 14.30 uur. Graag aanmelden 
via post@deruigehof.nl. Toegang 
is gratis voor leden, anders € 3,50.
Natuurvereniging De Ruige Hof is 

te vinden aan de Abcouderstraat-
weg 77, Amsterdam-Zuidoost 
aan de weg naar Abcoude. Even-
tueel kan een auto aan de over-
kant bij de golfbaan worden ge-
parkeerd.

Voorjaarsconcert 
Brassband Concordia
Regio - Buiten stormt het maar 
binnen wordt het voorjaar bij 
Brassband Concordia tijdens het 
Voorjaarsconcert. Tijdens dit con-
cert wordt een aantal mooie mu-
ziekstukken ten gehore gebracht 
en hebben we een primeur: Fan-
fare pour Précéder la péri zal voor 
het eerst in Nederland door een 
brassband worden gespeeld. Dit 
muziekstuk is door één van de le-
den speciaal voor Concordia ge-
arrangeerd. Op het programma 
staan ook nog een paar mooie 
solo- of duetstukken. Een solo uit 
Sorry van Colin Bender zal door 
Wouter Zijlstra worden gespeeld 
op solocornet. Jan van Steende-

ren zal op zijn euphonium een 
mooi gedragen stuk spelen uit 
The Water of Tyne. Tineke Habben 
Jansen zal laten horen hoe mooi 
de �ugel klinkt in het stuk Once 
upon a time in the West. 
Natuurlijk doen ook de leerlingen 
mee. Zij spelen een tweetal mu-
ziekstukken en samen met het 
grote orkest zullen zij Mombassa 
Beat gaan spelen.
Wilt u weten wat Brassband Con-
cordia nog meer ten gehore gaat 
brengen, kom dan kijken en luis-
teren op zaterdag 7 maart a.s. in 
Dorpshuis De Boei te Vinkeveen. 
Aanvang van het concert is 10.30 
uur; de toegang is gratis.

Wereldmuziekkoor passion
viert 20-jarig jubileum
Regio - Op zaterdag 28 maart 
2020 verzorgt het wereldmuziek-
koor PASSION uit Uithoorn van-
af 20 uur een avondvullend pro-
gramma in Schouwburg de Meer-
se te Hoofddorp. De naam Passi-
on is destijds gekozen vanwege 
de gepassioneerd vertolkte we-
reldse muziek waaruit het reper-
toire bestaat. Nu in Nederland DE 
passion alom met pasen wordt 
gespeeld is er wel eens verwar-
ring en verwachten mensen ker-
kelijke muziek. Het tegendeel is 
waar. 
Het koor o.l.v. dirigent Rutger van 
Leyden heeft haar grenzen opge-
zocht en zal liederen zingen uit 

verschillende landen van de we-
reld. Passion staat al 20 jaar be-
kend om de uitdagingen die ze 
durven aangaan en dat maakt het 
programma en de sound zeer ge-
varieerd; van swingend Afrikaans, 
treurig Schots, melancholisch 
Frans naar bevlogen Argentijns.
Naast het koor zullen er ook 3 ver-
rassende gastoptredens zijn. 
Kaartverkoop voor “Grenzeloos” 
is via de leden en gaat snel. Kaar-
ten zijn ook verkrijgbaar via info@
passionkoor.nl 20 euro voor vol-
wassenen en 15 euro t/m 16 jaar. 
Pauzedrankje is inbegrepen. 
Voor meer info en nadere kennis-
making www.passionkoor.nl

MusicKidz 2020
Mijdrecht - Na twintig leuke en 
intensieve weken zit het Music-
Kidz seizoen van 2020 er weer op. 
Dit jaar deden negen kinderen 
mee aan het MusicKidz program-
ma waar kinderen in twintig gra-
tis lessen kennismaken met het 
maken van muziek.
Dit seizoen waren er vijf slag-
werkers, twee trombonisten, een 
saxofonist en een trompettist. 
Afgelopen vrijdag was voor hen 
de laatste keer, en deze was niet 
voor niks. De Kidz hadden er al-
les aan gedaan om zoveel moge-
lijk familie en bekenden mee te 
nemen naar clubgebouw De No-
tenkraker om te laten zien en ho-
ren waar zij de afgelopen maan-
den hard voor hebben geoefend. 
Na een snelle generale repetitie 
werden de schermen opengezet 
tussen zaal en kantine en zat daar 
voor de Kidz hun eerste grote pu-
bliek.
Na het eerste gezamenlijke num-
mer “Marcheren” was het de beurt 
aan saxofoniste Gemma om hele-
maal alleen een nummer te spe-
len, waar zij samen met docent 
Esther hard op geoefend had. 
Hierna werd er nogmaals geza-
menlijk een nummer gespeeld, 
dit maal “Au clair de la lune”. 

Trompetist
Na dit nummer was het de beurt 
aan trompettist Siem om samen 
met docent Jessica te laten ho-
ren waar zij al die weken aan ge-
werkt hadden. Vervolgens werd 
er weer met de hele groep een 
nummer gespeeld, dit was het 
nummer “Slimme secties”, waar 
alle secties (slagwerk, koper- en 
houtblazers) een solo in hadden. 
Hierna was het de beurt aan de 
slagwerkgroep, bestaande uit de 
dames Lena en Alinda en de he-
ren Liam, Tjerk en Melle. Zij speel-
den onder begeleiding van een 
van hun docenten, Tim, een door 
hun zelf geschreven nummer ge-
naamd DrumKidz. Als afsluiter 
was er nog Damian die samen 
met zijn docent Rachelle nog een 
nummer op trombone speelde, 
dit nummer zou eigenlijk met col-
lega trombonist Luuk gespeeld 
worden maar door ziekte kon hij 
helaas niet aanwezig zijn. Na een 
groot applaus van alle aanwezi-
gen speelden de Kidz nog een 
keer het nummer “Marcheren” 
waarna iedereen zijn/haar diplo-
ma kreeg en nog eens door voor-
zitter John Mayenburg werd uit-
genodigd voor de Seizoenpre-
sentatie van VIOS op 18 april 2020

Bridgevereniging 
Mijdrecht
Mijdrecht - Op maandagavond 
24 februari is de derde ronde van 
de paren-laddercompetitie ge-
speeld. Er is in een lijn gespeeld 
en de uitslag is als volgt: 1. Dick 
Elenbaas & Ad Zijerveld 65,51% 
2. Hans & Nel Leeuwerik 64,12% 
3. Richard van Heese & John 
van Diemen 58,56%. Henny van 
Nieuwkerk & Ineke van Diemen 
pakten een mooi 6hartencon-
tract. Barbara baron & Toni van 
Alen wisten als enigen in een spel 
een 3ssanscontract te bieden en 
te halen. Twee andere paren Caro 
Toebosch en Trudy Morssink wis-
ten een geboden 3sanscontract 
met 3 upslagen te maken. Een 
prima score. Henk & Lenie van der 
Laan speelden een 4ruitencon-
tract gedoubleerd met 1upslag!

Lente competitie
Op donderdag 27 februari is de 
derde ronde van de lentecom-
petitie gespeeld. Door een tech-

nische storing kunnen geen de-
tails van de spellen worden weer-
gegeven. Dus hier volgt dan al-
leen de uitslag per lijn. In de A-lijn 
waren Ton Verlaan & Ben Ockhui-
zen in een super vorm en scoor-
den 56,67%. Riet & Gerard van 
der Meer lieten het er niet bij zit-
ten en pakten uit met 55,42%. Jan 
Bunnik & Corry Twaalfhoven pik-
ten hun punten mee met 54,56%.  
In de B-lijn sloegen Paula Kooij-
man & Koos Wieling toe met 
63,33%. Ook Anita Berrevoets & 
Henk de Vries speelden een pri-
ma partij met 61,26%. Maria Baas 
& Ted Koene lieten zich niet on-
betuigd en pakten een 60,42%. 
In de C-lijn werd de hoogste sco-
re van de dag gemaakt door Diny 
de Haas & Maria van Nieuwkerk 
met 67,50%. Ineke Siegers en In-
eke Hollaardt zaten dit paar op 
de hielen met 65,00%. Hubertine 
van Buul & Nel Lindeman haalden 
ook een mooie score van 60,00%.

De Merel/Heerenlux 1 
op dreef
De Ronde Venen - De biljartcom-
petitie binnen De Ronde Venen 
levert een spannende strijd op. 
En dan vooral in de middenmoot. 
Het verschil op de ranglijst tus-
sen de nummer 2 en de voorlaat-
ste is gering. Na elke speelronde 
is het stuivertje wisselen. De Me-
rel/Heerenlux 1 deed goede za-
ken door tegen Stieva/De Kui-
per 1 het maximum aantal pun-
ten binnen te slepen. Walter van 
Kouwen, Bert Fokker, Kees Gri�-
oen en John Vrielink wonnen hun 
partij, de één iets overtuigender 
dan de ander. Het meest overtui-
gend was de winst van John in 12 
beurten, de kortste partij van dit 
seizoen. Koploper Lutis behaal-
de toch weer meer dan 40 pun-
ten, ook al wonnen ze maar 2 van 
de 4 partijen. DIO trad aan tegen 
De Biljartmakers, het team wat 
de laatste weken in prima vorm 
stak. De overwinning van 40-32 
komt DIO goed van pas om wel-
licht nog de degradatiewedstrij-
den te ontlopen. Ray Kramer won 
in 13 beurten van Bert Loogman, 
zijn beste partij van dit seizoen. 
Diezelfde avond bleek John Vrie-
link echter 1 beurt minder no-
dig gehad te hebben. Dus niet 
de kortste partij, wel procentu-
eel de hoogste serie (23 van 70 = 
32,86%). De Kromme Mijdrecht 1 
doet er nog alles aan om degra-
datie te voorkomen. Op zich is 
een score van 37 punten tegen 
De Merel/Heerenlux 3 niet slecht, 
maar in de laatste speelronden 
hebben ze nog meer punten no-
dig om degradatie te ontlopen.
 
Uitslagen 1e divisie
Stieva/De Kuiper 1 - 
De Merel/Heerenlux 1 25-48

Lutis Ventilatietechniek/
Springbok - De Springbok 1 41-38
DIO - De Biljartmakers 40-32
De Kromme Mijdrecht 1 - 
De Merel/Heerenlux 3 37-44

Goede zaken Peanut Bar 2 
In de 2e divisie speelde in The 
Peanut Bar het eerste team te-
gen het tweede team. Team 2 
presteert het hele seizoen al be-
ter en dat kwam ook tot uiting in 
de uitslag van 47-32. Arjan Bos-
man speelde gelijk tegen Antoine 
Verheul, de andere 3 partijen wa-
ren een prooi voor Broer Persoon, 
Said Metalsi en Rohan Janmaat. 
Rohan legde een mooie serie van 
18 op tafel, met 30,51% net niet 
de hoogste serie van de week. 
De Merel/Heerenlux 2 behaalde 
een mooie overwinning tegen 
ASM met 42-36, een directe con-
current om de titel. Desondanks 
is The Peanut Bar 2 iets uitgelo-
pen en is het gaatje op de rang-
lijst thans 12 punten. De Kromme 
Mijdrecht 2 en Bar Adelhof 2 hiel-
den elkaar keurig in evenwicht. 
Beide behaalden een respecta-
bel aantal van 40 punten. David 
Schild en Je�rey Cornelisse speel-
den gelijk. Namens de Springbok 
2 wonnen Jan Felix, Jack Baak en 
Chris Draaisma hun partij tegen 
Stieva/De Kuiper 2 wat resulteer-
de in een 44-32 overwinning. 

Uitslagen 2e divisie
The Peanut Bar 2 - 
The Peanut Bar 1 47-32
De Merel/Heerenlux 2 - 
ASM 42-36
De Kromme Mijdrecht 2 -
Bar Adelhof 2 40-40
Stieva/De Kuiper 2 -
De Springbok 2 32-44

HVM opent vernieuwd 
veld op 6 maart
De Ronde Venen - Eindelijk is het 
zover. Eindelijk is ons 2e veld ver-
nieuwd. Dit 2e kunstgrasveld was 
hard aan vervanging toe. Na veel 
communicatie met de Gemeen-
te De Ronde Venen, kwam ein-
delijk het akkoord voor de nieu-
we kunstgrasmat. In januari is ge-
start met het verwijderen van de 
oude mat en ook de hekken en 
de ballenvangers achter de doe-
len zijn verwijderd. Inmiddels ligt 
de nieuwe mat op het veld en zijn 
er nieuwe hekken en nieuwe doe-
len. Nu alleen nog het instrooi-
en van zand en het straktrekken 
en rollen. Al met al zal het veld 
klaar zijn voor de start van de len-
te competitie die op zat 7 maart 
start. Dat moet natuurlijk gevierd 
worden. En dat doen ze op vrij-
dag 6 maart op hun bekende “Ge-
selluge Vrijdag”. Er wordt op die 
dag gewoon getraind, maar voor 

de kinderen is er een fun training, 
hierbij zijn ook vriendjes en vrien-
dinnetjes van harte uitgenodigd. 
Voor de leden, sponsoren en an-
dere belangstellenden wordt om 
17.30 uur de opening verricht.

Feest
DJ Nick gaat de hele middag 
draaien, dus dat komt goed. Daar-
naast is er natuurlijk iets te eten. 
Deze keer zijn dat broodjes rook-
worst. Ook worden alle zaalkam-
pioenen gehuldigd en dit jaar zijn 
8 teams kampioen geworden. Het 
was een erg succesvol zaalhockey 
seizoen. En als laatste maar zeker 
niet als minste, krijgen 14 HVM 
jeugdleden een certi�caat omdat 
ze met succes de KNHB HT2 trai-
ningscursus hebben voltooid. En 
daar zijn ze heel erg blij mee, want 
het is heel �jn als elk team een ge-
certi�ceerde trainer heeft.

Klaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 6 maart 
2020 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café de Merel in Vin-
keveen er worden vier ronden 
van zestien gi�es gespeeld en 
dan worden de punten bij el-
kaar opgeteld en is de winnaar of 
winnares bekend, afgelopen vrij-
dag was Herman v.d. Waa werd 

de nummer 1. Tweede werd Ca-
rola v.d. Linden en nummer drie 
Thijs v.d. Jagt. De volgende prijs-
klaverjas avond is vrijdag 6 maart,  
aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn 
voor de inschrijving 19.45 uur tel. 
van Cafè de Merel is 0297-263562 
Arkenpark Mur 43, 3645 EH Vinke-
veen, e-mail thcw@xs4all.nl.

Lekker zeilen in het voorjaar
De Ronde Venen - Mis de boot 
niet! De Vinkeveense Plassen zijn 
van april tot oktober gevuld met 
de gekleurde zeiltjes van Zeil-
school De Vinkeveense Plassen. 
De zeillessen zijn zowel voor be-
ginners als voor gevorderden. Tij-
dens de kleine vakanties rondom 
Hemelvaart, Pinksteren en de Mei-
vakantie, maar ook op de vijf zon-
dagen daarna kun je in Vinkeveen 
terecht voor zeilles.  Liever eerst 
even voorzichtig uitproberen of 
zeilen iets voor je is? Kom naar een 
Introductiedagdeel, een begin-
nersles van drie uur voor slechts € 
20,-. Vanaf zes jaar oud kun je be-
ginnen en voor volwassenen is er 

bijvoorbeeld de cursus Zeilen op 
een Platbodem. Heb je graag zelf 
de touwtjes in handen? Schrijf je 
in voor een eenmansboot. Liever 
wat gezelligheid in de boot? Kies 
dan voor de tweemansboot of de 
Valk. Groepjes worden ingedeeld 
op leeftijd en op zeilniveau. “Ple-
zier in zeilen” is inmiddels al meer 
dan 40 jaar ons belangrijkste mot-
to. Bovendien selecteren wij onze 
instructeurs met de grootste zorg 
en leiden ze zelf op. Naast het le-
ren van een oer-Hollandse sport is 
een zeilkamp een verantwoorde 
en leuke oplossing voor kinderop-
vang. Meer informatie: www.zeil-
schoolvinkeveen.nl

Fel bieden bij Sans Rancune
Regio - Alles is anders deze week. 
Of toch niet. Er is enorm veel 
strijd, wat zich uit in 17 spellen 
van de 24 waarin aan beide zijden 
gespeeld wordt, dat is zo’n 71%. 

Daarbij ook aardig wat doublet-
ten, die niet altijd opleveren wat 
men hoopt. Men mist daarente-
gen zelden een manche die er-
in zit, al kiest niet iedereen steeds 

de meest pro�jtelijke speelsoort. 
De storende tegenstanders zou-
den daar wel eens debet aan kun-
nen zijn. Eén spel springt eruit. 
OW bieden er Schoppen, zo hoog 
als maar noodzakelijk is, tot vijf- of 
zeshoogte toe (er zit drie Schop-
pen in), waardoor NZ moeite heb-
ben erachter te komen dat er voor 
hen klein slem Ruiten in zit. De 
enige die dat bieden worden ge-
doubleerd, maar maken het glans-
rijk. Als de dummy open gaat is 
het makkelijk, maar om het te bie-
den is een kunst. Herman en Theo 
zijn degenen die hiermee een vol-
le top scoren. Op alle spellen te-
zamen eindigen ze net onder de 
kop. Dat brengt ons bij datgene 
dat hetzelfde is als vorige week. 
Opnieuw zijn de nummers één 
en twee van de week ervoor kans-
loos. Beiden halen ze nog geen 
50%. Jo en Gerda zegevieren met 

64,06%, op bijna 10% gevolgd 
door Greet en Lijnie. Knappe pres-
tatie bij deze spellen, die heel wat 
van de concentratie vergden. De 
B-lijn doet amper voor de A on-
der. Ook hier relatief vaak contrac-
ten in beide richtingen (11/24 of 
46%). Hier zelfs twee geboden en 
gemaakte slems, elk op een an-
der spel. Tom en André een for-
midabel klein slem Sans Atout, 
Kitty en Els een solide klein slem 
Harten. Wat mensen soms las-
tig vinden, een manche in een la-
ge kleur bieden, gebeurt hier aan 
de lopende band. Keurig. Het eni-
ge dat in de A systematisch beter 
verloopt, is het besluit al dan niet 
een manche in een hoge kleur te 
bieden. Al met al is ook hier het 
verschil met vorige week enorm. 
Winnaar worden Tom en André 
met 60,42% vóór Joop en Ary met 
57,29%.





Uithoorn – Wat doet het PPDS? 
Het ParticipatiePlatform heeft als 
taak het college van burgemees-
ter en wethouders te informeren 
en te adviseren over het beleid 
op het Sociaal Domein. Hieronder 
vallen de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO), de Jeugd-
wet en de Participatiewet. Het 
platform doet dit gevraagd maar 
ook ongevraagd. Zo heeft het 
PPSD geadviseerd over armoe-
devraagstukken en gezondheids-
beleid en heeft het meegewerkt 
aan de sterk verbeterde website 
van de gemeente voor het Sociaal 
Domein (Uithoornhelpt.nl). Eni-
ge tijd terug heeft het een onge-
vraagd advies gegeven over alles 
wat met toegankelijkheid te ma-
ken heeft vanuit vragen: kan ie-
dereen overal komen waar het de 
publieke ruimte betreft, kan ieder-
een die hulp nodig heeft de mo-
gelijkheden binnen de gemeente 
ook vinden? Daarnaast heeft het 
PPSD ook sterk aangedrongen op 
het uitrollen van Automaatje toen 
het OV minder bereikbaar bleek 
geworden in sommige wijken. 

Succes
Dit is inmiddels een groot succes, 
uiteraard met dank aan de chauf-

ferende vrijwilligers. Of mogelijk 
herinnert u zich nog de debat-
avond met alle politieke partijen 
vlak voor de gemeenteraadsver-
kiezingen. Ook dat organiseerde 
het platform om zo een brug te 
slaan tussen inwoners en de ge-
meente. Uitgangspunt bij elk ad-
vies of actie vanuit het PPSD is al-
tijd: wat heeft iemand nodig, hoe 
kan de gemeente daarbij helpen 
als het zelfstandig, of met behulp 
van familie of buren, niet lukt en 
hoe wordt er door de gemeente 
over gecommuniceerd?

Hoe is het PPSD samengesteld?
Het platform wordt gevormd door 
een aantal vrijwilligers die, al dan 
niet als ervaringsdeskundige, 
meedenken vanuit de belangen 
en ervaringen van de verschillen-
de doelgroepen binnen het Soci-
aal Domein. Zij vormen daarmee 
de oren en ogen van de Uithoorn-
se samenleving.

Hoe werkt het PPSD?
Zonder signalen vanuit de achter-
ban is een goed advies niet mo-
gelijk. Daarom heeft het platform 
u, als inwoners, hard nodig. Van 
tijd tot tijd komt het PPSD dan 
ook langs bij buurtkamers, ver-

enigingen, bijeenkomsten. En het 
laat van zich horen in de krant, op 
Nextdoor, en staat op de vrijwilli-
gersmarkt om maar een paar te 
noemen. Maar het zou mooi zijn 
als u het PPSD ook zelf zou bena-
deren met zaken die de aandacht 
van het platform moeten hebben. 
Individuele belangenbehartiging 
behoort niet tot de mogelijkhe-
den, maar wellicht kan het PPSD 
u toch verder helpen. U kunt het 
platform bereiken via de websi-
te www.participatieplatformuit-
hoorn.nl of een vraag of signaal te 
mailen naar info@ppsduithoorn.nl.
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“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

 Vorige week was ik op bezoek 
bij groep 8 van de Kajuit. Het leek me 
leuk om na zoveel geschiedenis eens 
naar de jeugd van tegenwoordig te kij-
ken! Hoe is het om op te groeien in Uit-
hoorn in 2020? Na een heel gezellig uurtje 
bij meester Peter in de klas waren dit de 
conclusies:

Ik vind het fijn om in deze tijd op te groeien... 
omdat er altijd wat te doen is (Daan), ...in deze tijd 
kan je veel dingen doen met bijvoorbeeld internet 
en er zijn allerlei elektrische apparaten (Senna),...
omdat er aardige kinderen zijn en het is gewoon 
leuk (Milan),... er is voor alles iets en je mag je 
mening uiten dat je dan niet in je hoeft te houden 
(Thije),...omdat er in deze tijd een betere ontwik-
keling is en vroeger was er oorlog enzo (Tijl),...
omdat ik anders mijn hond niet had zien opgroeien 
(Annika),...we hebben alles, we komen niets tekort 
en we denken goed na wat we doen (Elin),... je 
hebt echt heel erg veel keuzes die je vroeger niet 
kon maken en je hebt meer techniek dan vroeger 
(Amy), ...je kan makkelijk met elkaar commu-
niceren van verre afstand en je hoeft je n i e t 
druk te maken over oor- l o g 

(Aishlyn),...omdat we veel weten en veel handige 
uitvindingen hebben bedacht (Armin),...omdat 
we best wel luxe hebben en betere ontwikkeling 
(Kyan),...omdat je ruimte hebt om je dingen te 
kunnen doen, er is goede technologie en er wordt 
wel rekening met je gehouden (Ryan),...omdat er 
betere techniek is en elektrische dingen zijn (Nikki),...
de kinderen van deze tijd zijn makkelijker blij te ma-
ken en ze leven in een wereld van vrede (Gabi),...
omdat alles heel makkelijk gaat met alle technologie 
(Karlijn).
Ik vind het soms moeilijk om in deze tijd te le-
ven...omdat ik nu gewoon moet oppassen als ik 
naar buiten ga (Mitchel),...vanwege het milieu 
(Daan),...omdat er een hele hoop fout kan gaan, 
meer dan vroeger, zoals dat heel veel dingen op het 
internet kunnen komen (Karlijn),...iedereen zit op 
een computer en gaat nooit naar buiten (Jazzy).
Het is makkelijk om in deze tijd op te groeien... 
want we hebben genoeg eten en drinken en leven 
niet in oorlog (Oana), ...als je iets niet weet dan zoek 
je het op op internet (Jazzy),...er zijn veel elektroni-
sche machines om je met dingen te helpen (Jesse),...
Ik vind dat deze tijd precies goed is. We hebben 
allerlei uitvindingen zoals de telefoon en we 
leven niet in een ro- bot-achtige tijd (Sam).

kon maken en je hebt meer techniek dan vroeger 
(Amy), ...je kan makkelijk met elkaar commu-
niceren van verre afstand en je hoeft je n i e t 
druk te maken over oor- l o g 

Ik vind dat deze tijd precies goed is. We hebben 
allerlei uitvindingen zoals de telefoon en we 
leven niet in een ro- bot-achtige tijd (Sam).

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
MEER BEWEGEN VOOR 
OUDEREN
Het geheim van gezond ouder 
worden is: bewegen! Iedereen 
die regelmatig aan lichaams-
beweging doet, voelt zich niet 
alleen fitter, maar houdt de 
conditie op peil of verbetert 
die. En een goede lichamelij-
ke conditie zorgt ervoor dat u 
minder vatbaar bent voor ver-
koudheden en andere onge-
makken. Blijf fit en doe mee!
Onder de noemer Meer Bewe-
gen voor Ouderen (MBvO) or-
ganiseert Uithoorn voor Elkaar 
daarom verschillende cursus-
sen. Meer Bewegen voor Ou-
deren staat voor bewegings-
activiteiten voor mensen van 
65 jaar en ouder. Van de gewo-
ne gymnastiek tot yoga, van 
stoelhonkbal tot Bewegen op 
muziek. In Wijkcentrum Bilder-
dijkhof (Bilderdijkhof 1): Stoel-
honkbal, maandag 11.45-12.45 
uur. Vitaal Bewegen, maan-
dag 13.00-14.00 uur en 14.00-
15.00 uur Bewegen op Muziek, 
woensdag 13.30-15.00 uur 
.Meer Bewegen voor Ouderen, 
donderdag 09.00-10.00 uur 
en 10.00-11.00 uur. Kom eens 
langs voor een proefles!

KOFFIE SPECIAAL
Elke dinsdag koken twee vrij-
willigers een 3-gangenmenu. 
Wilt u ook mee-eten? Meldt u 
zich dan van tevoren aan op te-
lefoonnummer 0297-567 209. 
De maaltijd wordt genuttigd 

vanaf 12.00 uur en kost 
€ 7,- per persoon.

ZUMBA
De Zumba groep, woensdag-
middag van 15:15 tot 16:15 
uur, heeft nog een paar plaat-
sen vrij.  Zumba is een Latijns-
Amerikaans geïnspireerde 
dansfitness die Latijnse en in-
ternationale muziek met swin-
gende dansbewegingen com-
bineert. Hierdoor ontstaat een 
dynamisch, leuk en effectief fit-
ness systeem. De conditie ver-
betert, de spieren worden ster-
ker en je verbrandt ook nog 
lekker wat calorieën. De huidi-
ge groep deelnemers varieert 
in leeftijd van 60 tot 85 jaar.

KOFFIEOCHTENDEN 
IN DE WIJK
Elke eerste donderdag van 
de maand houdt Evert Kulk 
spreekuur voor vragen en ad-
viezen van tablets en mobiele 
telefoons. Evert is een actieve 
buurtbewoner die graag ande-
re buurtgenoten ondersteunt 
in de digitale wereld.
De koffie staat klaar van 10.00 
tot 12.00 uur in de buurtkamer 
Meerwijk. 
Locatie: KDV Borus, Eendracht 
17, Uithoorn (buurtkamer-
meerwijk@gmail.com).
Elke dinsdag (m.u.v. vakanties 
en feestdagen) van 10:00 tot 
12:00 uur een gezellige buurt-
koffie bij de Bovenboog, Johan 
de Wittlaan 83, Uithoorn.

Start PvdA KroegKwis-
competitie 2020
Uithoorn - Deze week is de PvdA 
KroegKwiscompetitie 2020 weer 
begonnen. De winnaar van vorig 
jaar. ‘Kwis(t) even niet’ sloot ook 
deze avond winnend af. ‘PvdA 
Uithoorn’ werd een goede twee-
de. Negen teams bonden deze 
eerste avond de strijd met elkaar 
aan. Al direct na de eerste twee 
vragenrondes bleek dat de strijd 
zou gaan tussen de oude rivalen. 
‘We rotzooien maar wat an’ nam 
de kop, op de voet gevolgd door 
‘PvdA Uithoorn’ en ‘Kwis(t) even 
niet’. Na de vragenrondes drie en 
vier behield de koploper zijn po-
sitie en zakte het team ‘PvdA Uit-
hoorn’ naar de derde plaats, die 
het overigens moest delen met 
‘De Cli� hangers’. Toen quizmaster 
Remco na de vijfde en zesde ron-
de de balans opmaakte, bleken 
‘We rotzooien maar wat an’, ‘De 
Cli� hangers’ en ‘Kwis(t) even niet’ 
alle drie 51 punten te hebben, 
goed voor een gedeelde eerste 
plaats. Nieuwkomer in de compe-
titie ‘Time Out’ zakte naar de laat-

ste plaats. Net als in voorgaande 
edities van de KroegKwiscompe-
titie zou ook nu weer de achtste 
serie vragen – de muziektest – 
de doorslag gaan geven. ‘Kwis(t) 
even niet’ scoorde net als in de 
vorige drie rondes opnieuw 17 
punten en kwam daarmee op 68 
punten. ‘PvdA Uithoorn’ behaalde 
18 punten en naderde de koplo-
per tot op een punt. ‘We rotzooi-
en maar wat an’ moest het met 15 
punten doen en eindigde daar-
mee in het totaal als derde. ‘Time 
Out’ bleef in het bezit van de rode 
lantaarn. De complete uitslag van 
deze eerste speelavond: 1. ‘Kwis(t) 
even niet’: 68 punten; 2. ‘PvdA 
Uithoorn’: 67 punten; 3. ‘We rot-
zooien maar wat an’: 66 punten; 4 
en 5: ‘De Cli� hangers’ en ‘(Herstel) 
Team 2: 64 punten; 6. ‘Klaver 5’: 55 
punten; 7. ‘Ik trap op mijn � etsje’: 
54 punten; 8. ‘Herbergh 1883’: 51 
punten; 9. ‘Time Out’: 45 punten. 
De volgende avond is woensdag 
22 arpil om 20.00 uur in de Her-
bergh 1883 aan de Schans.

Even stilstaan in
‘Preek-van-de-Leek’ van 
Ilse Hogerwerf

Kick-off nieuwe groep 
fi etsles leerlingen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
heeft op de Bovenboog in Uit-
hoorn de derde kick-o�  plaats-
gevonden met een groep nieuwe 
leerlingen voor de � etslessen. Sa-
men met oud- en nieuw leerlin-
gen was het een geslaagde och-
tend met de eerste stappen naar 
balans op de � ets. Uithoorn voor 
Elkaar biedt samen met Vluchte-
lingenWerk � etslessen aan vrou-
wen en mannen uit Uithoorn en 

De Kwakel. Sommigen mensen 
hebben nooit geleerd te � etsen 
of zijn angstig om op de � ets te 
stappen. Dit kan ervoor zorgen 
dat mensen in het dagelijks le-
ven beperkt worden wat we wil-
len voorkomen, want � etsen is 
een gezonde en e�  ciënte manier 
om je te bewegen in Uithoorn. 
Er is een samenwerking met Re-
cyclo in Uithoorn die � etsen van 
het gemeente depot opknappen 

Het PPSD staat klaar voor 
Uithoornse inwoners

en voor een zachte prijs verkopen 
aan mensen met een minima in-
komen. Deze � etsen worden ge-
bruikt voor de � etslessen.

Veilig
In een veilige omgeving worden 
de dappere deelnemers wekelijks 
de beginselen van het � etsen bij-
gebracht. Ook zullen de lesgevers 
aandacht besteden aan deelna-
me aan het verkeer, met alle ver-
keersregels van dien. Het doel 
van de cursus is dat de deelne-
mers vol vertrouwen op de � ets 
stappen. De kosten voor een 10 
rittenkaart zijn 10 euro die deel-
nemers terugkrijgen bij volledige 
deelname. De � etsles wordt el-
ke zaterdag van 11.00-12.30 uur 
gegeven op het schoolplein van 
Johan de Wittlaan 83. Er zijn nog 
een aantal plekken voor nieu-
we deelnemers. Je kunt je opge-
ven via VluchtelingenWerk via 
uithoorn@vluchtelingenwerk.nl 
of bel naar 06-13613440. Vind je 
het leuk om als docent vrijwilliger 
mensen in Uithoorn te begelei-
den naar een veilige manier van 
� etsen neem dan met zelfde ge-
gevens contact met ons op!

Uithoorn – Ilse Hogerwerf-van 
Dam is 39 jaar en werkt als jeugd-
arts bij de GGD Amsterdam-Am-
stelland. Daarmee houden haar 
activiteiten echter niet op. Ze is 
buiten haar werk ook bekend als 
trainer van de jeugd van Badmin-
tonvereniging De Kwakel. Weer 
anderen zullen haar kennen als 
leidster bij Hobbyclub De Kwa-
kel. En dan volgt ze ook nog een 
studie.
Ilse heeft het op zich durven ne-
men een zogenaamde Preek-van-
de-Leek te verzorgen. Dat wil dan 
zeggen een kerkdienst te ontwer-
pen en uit te voeren, zonder dat 
ze dominee is. Zo’n dienst is een 
samenkomst van ongeveer een 
uur waarin een publieke � guur 
uit de regio een Bijbelverhaal in 
verband brengt met wat zij of hij 
in haar of zijn leven belangrijk en 
waardevol vindt. Tegelijk is de le-
kenpreker volop in de gelegen-
heid te experimenteren met de 
onderdelen van een traditionele 
kerkdienst. De toegang is geheel 
vrij, maar er wordt wel een vrijwil-
lige bijdrage gevraagd voor het 
goede doel dat de lekenpreker 
bepaalt en een bijdrage ter be-
strijding van de onkosten.
De gedachte achter de Preek-
van-de-Leek is, dat de Bijbel van 
en voor iedereen is. Je hoeft geen 
dominee te zijn om te preken of 
een inspirerend verhaal te hou-
den. De leken worden niet uit-
gekozen om hun geloofsovertui-
ging of kerkelijkheid, maar omdat 
ze iets te zeggen hebben.

Jongeren
Uit de aard van haar beroep en 
haar verdere bezigheden heeft 
Ilse heel veel te maken met jon-
geren. Hoewel Nederlandse jon-

geren volgens onderzoek tot de 
meest gelukkige van Europa ho-
ren, zijn er ook zorgen. Staat hun 
geluk niet onder druk van proble-
men als burn-out, angsten en de-
pressie? Het lijkt er trouwens veel 
op dat niet alleen jongeren, maar 
iedereen met een overmaat aan 
verantwoordelijkheden wordt 
overstelpt. 
Durven we het aan nog weleens 
de rust en de tijd te nemen om 
daarbij stil te staan? Pas op de 
plaats te maken? “Weten we nog,” 
vraagt Ilse zich in haar Preek-van-
de-Leek af, “hoe we ons moeten 
vervelen?”
Op zondagmiddag 8 maart aan-
staande gaat de lekenpreek van 
Ilse Hogerwerf plaatsvinden. In 
gebouw De Schutse, De Merode-
laan 1, hier in Uithoorn. Aanvang 
16.00 u. Na a� oop is er gelegen-
heid na te praten bij een drankje.*
*Met dank aan de sponsors en 
voor de ondersteuning van het 
Initiatievenfonds Uithoorn & De 
Kwakel.





Met frisse moed bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na de promotie en degra-
datiestorm keerde men weer te-
rug tot de orde van de avond. Dat 
gebeurde in de A- lijn gelijk met 
een opmerkelijke uitslag, waar-
uit onderin weer eens bleek dat 
“behaalde resultaten uit het ver-
leden” totaal geen garantie zijn 
voor de toekomst. Edoch, Cora de 
Vroom & André van Herel scoor-
den wel de sterren van de he-
mel door met 69,05% de ande-
re A spelers zeer ver achter zich 
te laten. Op twee eindigden Lij-
nie Timmer & Marcel Dekker met 
57,74%, als besten van de rest, 
gevolgd door Marja Hartmann & 
Ger Quelle, die op 56,55% uitkwa-
men. Geke Ludwig & Margo Zui-
dema bleven met 54,76% ook bij 
de achtervolgers en Cobie Bruine 
de Bruin & Trudi Zandbergen slo-
ten netjes, vers bevorderd, met 
52,98% de beste vijf af. 

Schitterend
In de B-lijn een schitterend optre-
den van Maria Baas & Klaas Ver-

rips, die met 61,67% verrassend 
sterk van start gingen. Dat zelf-
de gaat op voor Richard van den 
Bergh & Tim Vader die hier met 
hun 60,42% nauwelijks voor on-
der deden. Huib van Ge�en & 
Lambert Koeter herstelden het 
gebutste vertrouwen na het ver-
laten van de A-lijn, door met 
59,17% keurig derde te worden. 
Op vier kwamen Ria Verkerk en 
Wim Röling door met 58,75% en 
An Greven sloot met Gijs de Rui-
ter de top als vijfde met 57,92% 
af. In de C-lijn begon het bijzon-
der zonnig voor Anja de Kruijf & 
Rob Bakker door met een toren-
hoge zestiger van 67,93%, dui-
delijk te maken wat hun plan-
nen voor de toekomst zijn. El-
ly Belderink & Atie de Jong pak-
ten eveneens een vliegende start 
door met 61,85% tweede te wor-
den. Zo werden er voor de con-
currentie gelijk al veel procenten 
afgeroomd, maar dat weerhield 
To van der Meer & Wim Harding 
er niet van met 53,85% de der-

Goede start van het 
wegseizoen voor UWTC
Regio - Na 2 weekenden waarin 
de wedstrijden om het voorjaars-
kampioenschap werden afgelast 
door zware storm, waaronder de 
wedstrijd bij UWTC, kon zondag 
1 maart eindelijk weer gekoerst 
worden. De renners hadden er 
zin in want het was lekker druk bij 
DTS in Zaandam waar werd ge-
streden om het Kampioenschap 
van de Zaanstreek. De nieuwe-
lingen van UWTC bemoeide zich 
deze wedstrijd nadrukkelijk met 
de koers. Ze waren de dag gestart 
met een bespreking van ploeglei-
der Ivo van der Haagen en geza-
menlijk werd er warm gereden. 
Na de start van de wedstrijd pro-
beerde de renners van buurver-
eniging de Amstel de koers hard 
te maken, maar de ontsnappin-
gen waren niet succesvol. Tot Am-
stel renner Jelle Boonstra samen 
met UWTC lid Jens Versteeg er-
vandoor gingen. UWTC lid Mike 
Derogee wist samen met een an-
dere renner de oversteek te ma-
ken naar de twee koplopers. Lars 
Hopman en Rens Grömmel reden 
prima mee in het peloton. Uit het 
peloton waren nog weer een paar 
renners ontsnapt en het was dus 

tot het eind spannend of de vier 
koplopers het zouden redden tot 
de �nish. De UWTC mannen hiel-
den goed stand en wisten er met 
de sprint zelfs de eerste en twee-
de plaats uit te slepen. Een mooie 
overwinning voor nieuw UWTC 
lid Jens Versteeg en voor Mike 
Derogee een verdiende tweede 
plaats. Lars Hopman werd 16e en 
Rens Grömmel 24e. 
Bij de jeugd gingen er ook nog 
enkele UWTC leden van start. Bij 
cat 3-4 werd Jytte Timmermans 
12e, Bij cat 5-6 werd Jari Busker-
molen 20e en bij cat 7 werd Sem 
Amelink 8e. 

Dames
Ook bij de elite dames zijn de in-
ternationale wedstrijden weer 
begonnen. En ook UWTC lid Lo-
rena Wiebes liet zien dat ze weer 
scherp aan de start staat. Zondag 
wist ze in een spannende sprint 
de eerste zege van dit seizoen te 
behalen bij de omloop van het 
Hageland in België. De Neder-
lands kampioene was na 130 ki-
lometer de snelste in de massa-
sprint, voor Italiaans kampioene 
Marta

Jan, Piet en Jim beste 
biljarters
Regio - In het weekend van 29 
februari en 1 maart zijn in De 
Springbok in De Hoef de �nales 
van de Persoonlijke Kampioen-
schappen (PK) libre gespeeld. 
Er werd door 15 deelnemers ge-
streden in drie klassen; 1+2 ster 
tot moyenne 1.699, 3 ster van 
1.700 tot 2.999 en 4+5 ster van-
af 3.000. Bij de klasse 1+2 ster 
was Gerrit Schuurman opgeroe-
pen als reserve. Hij had er al een 
beetje rekening mee gehouden 
en dat kwam ook in zijn spel tot 
uiting. Van de eerste drie partij-
en won hij er twee en speelde er 
1 gelijk. In zijn laatste partij hoef-
de hij slechts 7 punten te behalen 
om kampioen te worden. Dat luk-
te niet tegen Roos Aarsman, Ger-
rit bleef op 6 punten steken. Evert 
Driehuis leek te kunnen pro�-
teren, maar in zijn partij tegen 
Jan Koridon verloor hij met 12-
8. Tot zijn eigen verrassing werd 
de 80-jarige debutant Jan Kori-
don daardoor als kampioen ge-
huldigd. Gerrit werd uiteindelijk 
tweede, Evert derde, Roos vierde 
en Nick van de Veerdonk vijfde. 

Piet prolongeert titel
Na de eerste wedstrijddag had 
Sander Pater de meeste kans op 

de titel in de 3-ster klasse. Hij had 
drie punten voorsprong op Piet 
Best. In zijn derde partij had San-
der slechts 18 beurten nodig, dus 
leek het met de vorm goed te zit-
ten. Piet won ook zijn derde par-
tij, waardoor ze in de laatste partij 
het onderling uit mochten maken 
wie met de hoogste eer mocht 
strijken. Piet bleek het best op-
gewassen tegen de zenuwen en 
liet in de eindstand Sander 1 punt 
achter zich. Derde is Peter Stam 
geworden, vierde D.B. en vijfde 
Robert Daalhuizen.

Spannend tot het eind
In de hoogste klasse 4+5 ster wa-
ren Theo Valentijn en Jim van 
Zwieten de rest te vlug af. Theo 
had 2 keer gewonnen en 1 keer 
gelijkgespeeld, Jim drie partijen 
gewonnen voordat ze met elkaar 
de strijd om de titel uitvochten. 
Het ging heel lang gelijk op, maar 
opeens zette Jim een eindsprint 
in, wat Theo niet meer te boven 
kwam. Jim was de enige speler 
dit weekend die al zijn partijen 
winnend heeft afgesloten, dus is 
hij de terechte kampioen. Theo 
behield nog wel de 2e plaats net 
voor Bert Loogman (3e), Rob ten 
Brink werd 4e en John Vrielink 5e.

Op de foto vlnr de winnaars Piet Best, Jim van Zwieten en Jan Koridon.

Bridgevereniging Uithoorn
Edith & Bert Burggraaff 
scoren met 68,33 hoog
Regio - Maandag 2 maart werd in 
de barzaal van sporthal de Scheg 
met liefst 36 paren de 3e zitting 
van de 5e ronde, door de leden 
van Bridgevereniging Uithoorn 
gespeeld.
In de A-lijn was de 1e plaats 
voor Bep & John de Voijs die ie-
dereen het nakijken gaven met 
59,17% zich met recht de bes-
te van de avond mochten laten 
noemen. Op 2e plaats eindig-
de met een paar procenten ver-
schil, maar zeker niet onverdien-
stelijk, Wies Gloudemans en Mar-
cel Dekker met 57,08%. Op de 3e 
plaats mochten twee paren met 
56,25% naar huis, te weten: Nel 
Bakker & Ellen Hengeveld en Ti-
neke van der Sluis en Henk Stol-
wijk. De avond werd echter voor-
al mooi ingekleurd door de pres-
tatie van het paar dat al in de kop 
is genoemd, Edith & Bert Burg-
graa� die met die prachtige sco-
re van 68,33% de 1e plaats in de 
B lijn voor zich opeisten. Op de 2e 

plaats waren Riki Spook & Hans 
Geels wederom erg goed be-
zig en sloegen een gat van bijna 
10% met hun score van 64,17% 
met de nummer 3 Tonny Gode-
froy en Harry Rubens die 54,58% 
lieten aantekenen. In de C-lijn 
was er ook spektakel, want daar 
ging de 1e plaats met een sco-
re van 58,92% naar Nel van Aar-
le & Marijke de Goede. Op de 2e 
plaats stegen Greet & Rolf Rahn 
boven zichzelf uit met een prach-
tige score van 58,83 %. De rij werd 
met de 3e plaats gesloten door 
Doina van Ettikhoven & Ton te 
Riele met een verdienstelijk sco-
re van 56,75%. Kortom een boei-
ende en gezellige avond, waarbij 
vooral het klein slem (6 SA) in de 
A lijn geboden en gemaakt door 
Ans Breggeman en Henk van Dij-
ke bijzonder was. Maar ook het 
klein slem 6 harten in de B-lijn 
gemaakt met overslag door Die-
ny Verhoe� en Mart van der Voort 
deed daar niets voor onder. 

de plaats te pakken. De twee An-
tons Berkelaar & van Senten en 
Map Kleingeld & Mieke Peeters 
deelden de overgebleven krui-
mels van boven de vijftig met res-
pectievelijk 51,93 en 51,15%. Vol-
gende keer weer nieuwe kansen 
en wilt u zich ook eens gaan men-
gen in dit zinderende gebeuren, 

kom dan kaarten bij Bridgeclub 
De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540.

W I J  Z O E K E N  
N I E U W E  C O L L E G A ' S .

Onze medewerkers werken in een
hecht team en er wordt bij ons hard

gewerkt. Wij werken in korte lijnen
waardoor er snel beslissingen

genomen kunnen worden. Wij zijn
een familiebedrijf en kennen de

mensen die bij ons werken. Meer dan
de helft is langer dan 10 jaar bij ons
in dienst. Veel mensen zijn hier als
(jonge) medewerker komen werken
en hebben zich in de loop der jaren
ontwikkeld tot een specialist op het
gebied waar hun interesse ligt. Dan

ga je met plezier naar je werk.

Uitvoerder
Kraanmachinist
Herdermachinist
Bootmachinist
 

voor meer info: www.loonbedrijfvanvliet.nl/vacatures

HERDERMACHINIST
 
Wij zijn op zoek naar iemand
uit de sector die weet wat
deze functie inhoudt: het
uitvoeren van
slootwerkzaamheden en
bermonderhoud met een
herder. Tijdens het seizoen
maak je wat langere dagen.
Buiten het seizoen kun je
andere werkzaamheden
uitvoeren. 

kraanMACHINIST
 
Wij kijken graag naar je
kwaliteiten. Het kan dus zijn
dat je een zeer ervaren
machinist bent en zelf-
standig een (eigen) werk
van het begin tot het eind
kunt maken op een 22 tons
rupskraan. Maar als een 8
tonner jou beter past hebben
wij daarin ook mogelijk-
heden.

uitvoerder
 
Jij bent het aanspreekpunt
voor opdrachtgevers en
onze mensen. Jij snapt hoe
je met onze mensen omgaat
waardoor zij het beste in
zichzelf naar boven halen.
Je begeleidt het project met
als doel deze succesvol en
naar tevredenheid van alle
partijen af te ronden. 

bootMACHINIST
 
Wij zoeken een
bootmachinist op een van
onze maaiboten. De
werktijden zijn erg flexibel
dus het is voor ons geen
probleem als je er nog
andere werkzaamheden
naast hebt (zzp). In overleg
met de planning ga je op
pad om de sloten te
schonen. 
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www.savethechildren.nl

Phuong, 6 jaar, Cambodja WĲ  ZĲ N WAAR 
KINDEREN ONS 

NODIG HEBBEN

Laat jongeren kennismaken 
met méér cultuur. Ga naar 
cultuurfonds.nl/educatie

Hij kent BOEF... 
nu Bowie nog!

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.








