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Er waren delen waarvan uitslui-
tend voetgangers gebruik moch-
ten maken, er waren delen waar-
van fi etsers buiten winkeltij-
den gebruik mochten maken 
en voetgangers de gehele dag 
en er waren enkele onverplich-
te, doorgaande fi etspaden in het 
Mijdrechtse centrum. In de prak-
tijk werd er volop gefi etst in de 
delen van het centrum waar dit 
niet is toegestaan. Dit had er-
mee te maken dat de fi etsenrek-
ken ook in de delen liggen waar 
fi etsen niet was toegestaan, dat 
enkele logische (korte) fi etsrou-
tes door het Mijdrechtse centrum 
liepen, maar ook door de gedeel-
ten voor voetgangers en dat de 

verschillende regimes voor een 
onduidelijke situaties zorgden; 
gebruikers hadden geen over-
zicht meer. Dit fi etsgebruik zorg-
de voor irritatie bij de voetgan-
gers en soms onveilige situaties. 
De politie handhaafde nauwe-
lijks met als argument dat de si-
tuatie onduidelijk was. Voor de 
doorgaande fi etspaden gold dat 
er veel bijna aanrijdingen tus-
sen fi etsers en voetgangers op de 
fi etspaden plaatsvonden: fi etsers 
maakten met een hoge snelheid 
gebruik van de paden; er was ir-
ritatie bij overstekende voetgan-
gers. Voetgangers daarentegen 
verwachtten niet dat er fi etsers 
reden. 

Uitgevoerde proef 
Een verkeerssituatie waarbij er 
sprake is van een voetgangerszo-
ne en fi etsen (wel) is toegestaan, 
leek op dat moment de voorkeur 
te hebben. Er zijn in vergelijkba-
re situaties – in andere gemeen-
ten - goede ervaringen met zo’n 
variant opgedaan. Deze variant 
is vervolgens nader uitgewerkt 
en besproken met politie, Shop-
ping Mijdrecht en enkele winke-
liers. De politie was positief over 
deze variant. Shopping Mijdrecht 
en de winkeliers waren nog niet 
overtuigd dat dit de beste variant 
is, maar hadden ook geen ande-
re variant. Daarom is er een proef 
uitgevoerd. Zo is inzicht verkre-
gen in het verbeteren van de ver-
keerssituatie in het Mijdrechtse 
centrum. 
Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht – Vorig jaar werd door het college besloten dat er een 
proef zou plaatsvinden van het gebruik van het voetpad Dorps-
straat Mijdrecht door fi etsers en voetgangers.
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Mijdrecht - Maandagmiddag 
jl. raakte rond half zes een auto 
van de weg, kwam in de berm 
terecht en eindigde op zijn 
kop in een slootje. De bestuur-
der en de een inzittende kon-
den zelfstandig de auto verla-
ten. Na een onderzoekje ble-
ken zij niets aan hun avontuur 
over te hebben gehouden dan 
wat schrik in de benen.

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl
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MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 

KLINKENBERG MEUBELEN

VAN KREUNINGEN

MIJDRECHTSE ZONWERING SPECIALIST

GERARD KEUNE MEUBELEN

BOOMSTAM-TAFELS

WESTEINDER  ADVIESGROEP

KUNSTUITLEEN TIMELESS

PHILIPPO KEUKENS

GOEMANS TAPIJT

STICHTING SIENERGIE

Kom langs voor advies of 
boek een afspraak op 
morpheus.nl/contact

RUIM 

70%
SLAAPT 
SLECHT

Bij MORPHEUS
weten we alles 
over slapen 
en kijken we 
graag naar 
een oplossing.

Doek vervangen van uw bestaande markies 
incl. reiniging frame of uw zonnescherm. Diverse 

mogelijkheden. Zo goed (koop) kan bijna niet.

Kijk op onze website 

markiesalsnieuw.nl 
of bel 06-83690905

Wilnis - De fi rma Van Ginkel, ge-
specialiseerd in het verwijderen 
van bomen, is maandag jl. begon-
nen met de kap van zestig bomen 
langs de Pastoor Kannelaan. Nou 
ja ‘kap’. Het verwijderen van de 
bomen gaat op een bijzondere 
(machinale) manier. Er komt bij-
na geen mankracht meer aan te 
pas, met uitzondering van het za-
gen met een kettingzaag en het 
bijeenharken van de losse tak-
ken. Eerst worden met een speci-
ale mobiele grijper, voorzien van 
een zaagmogelijkheid, grote tak-
ken uit te top gezaagd., Die wor-
den netjes in de berm naast de 
afwateringssloot gedeponeerd. 
Vervolgens neemt de grijper de 
stam in het midden in de ‘hout-

greep’. Een medewerker zaagt de 
stam machinaal even boven het 
maaiveld af. Met de nagenoeg 
complete boom in zijn greep rijdt 
de mobiele grijper vervolgens 
naar een plek om die stam aan de 
slootkant neer te leggen, waar-
na die in stukken wordt gezaagd. 
De losse takken worden ter plaat-
se machinaal versnipperd waarna 
het biomateriaal wordt opgevan-
gen in een bijbehorende rijden-
de kiep/kantelbak. Dat gaat alle-
maal heel vlug. Op maandag zijn 
er al meer dan 15 bomen op die 
manier gerooid. De stammen lig-
gen nog in de berm en worden 
later afgevoerd. De boomstom-
pen en de wortels in de grond 
worden eveneens nog verwij-

derd. Jammer is wel dat de fraaie 
grote treurwilg op de hoek bij 
de kruising met de Burgemees-
ter de Voogtlaan ook ten prooi is 
gevallen aan de gretige bomen-
rooier. Maar ook die stond ken-
nelijk in de weg. In eerste instan-
tie trok de wijze van rooien nog-
al wat bekijks door omwonenden 
en vond er gedurende de hele 
dag fi levorming van het verkeer 
op de Pastoor Kannelaan plaats 
omdat er soms op de werkzaam-
heden moest worden gewacht. 
Maar verder liep het allemaal ge-
smeerd. Eind van deze week zul-
len alle bomen wel verwijderd 
zijn en blijft er (tijdelijk) een ka-
le Pastoor Kannelaan over in af-
wachting van de reconstructie.

en ast r annelaan l t eka t

Mijdrecht - De leerlingen van het 
Veenlanden College in Mijdrecht 
hebben maandagavond 18 maart 
de presentaties van hun profi el-
werkstuk gehad. Ellen Bosma en 
Lisanne de Graaf deden een on-
derzoek naar eenzaamheid on-
der ouderen. Ze stonden al eer-
der in de krant omdat ze een gro-
te kerstkaarten actie georgani-
seerd hebben en medeleerlingen 
wisten te motiveren om zich in te 
zetten voor de ouderen. Tijdens 
de presentatie hebben ze het on-
derzoek en de resultaten duide-

lijk beschreven. Uiteraard hebben 
ze ook even aandacht gevraagd 
voor Samen Dementievriende-
lijk. Ze vinden het erg belangrijk 
dat alle ouderen kunnen blijven 
deelnemen aan activiteiten in de 
samenleving. De reacties waren 
heel erg positief en een mede-
werkster uit de zorg gaf aan dat 
de acties zeer gewaardeerd wor-
den door de ouderen. De meiden 
zijn genomineerd voor een prijs...
maar het belangrijkste is dat ze 
doorgaan met hun acties voor de 
ouderen.

n er ek  een aa ei  
n er eren

Mijdrecht - Elke 2 maanden orga-
niseert Optisport een bingo voor 
een lokaal goed doel. Op woens-
dag 27 maart is er weer Bingo voor 
het goede doel ‘Stichting Haarwen-
sen’. Stichting Haarwensen schenkt 
kinderen tot en met 18 jaar die 
door medische behandeling of een 
andere vorm van alopecia (kaal-

hoofdigheid) een haarwerk. De op-
brengst van de bingo zal dus ten 
goede komen aan deze stichting. 
Er zijn mooie prijzen te winnen die 
in samenwerking met de lokale on-
dernemers zijn mogelijk gemaakt. 
De hoofdprijs zal dit keer een tele-
visie zijn. De zaal is open om 19.00 
en om 19.30 gaan wij van start.

in  r sti tin  
aarwensen
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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.

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

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.

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL
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Laatste Jazz aan de 
Amstel van dit seizoen
Regio - Zondag 24 maart zijn Jer-
ney Kate en Paul van der Feen 
speciaal te gast bij Jazz aan de 
Amstel. Daarnaast zijn er optre-
dens van artiesten die zich heb-
ben aangemeld voor de ‘Jazz 
aan de Amstel Experience’. On-
der leiding van singer/songwri-
ter en presentatrice Shyla Zoet 
kunt u luisteren naar een mix van 
jazz standards, americana, ever-
greens, soul en popmuziek, uit-
gevoerd door bevlogen muzikan-
ten.Zangeres Jerney Kate zingt 
en schrijft muziek met haar hel-
den Eva Cassidy, Bonnie Raitt en 
Joni Mitchell in het achterhoofd. 
Akoestische muziek, met invloe-
den van folk, jazz en americana, 
waarin tekst en melodie belang-
rijk zijn. Saxofonist Paul van der 
Feen sleepte met zijn eigen jazz 
kwartet 2 Deloitte Jazz Awards 
binnen. Paul is ook één van de so-
listen van het Metropole Orkest 
waarmee hij reeds met verschil-
lende wereldsterren zoals Chaka 
Khan, Elvis Costello en Al Jarreau 
speelde. Daarnaast kunt u deze 
laatste aflevering van het seizoen 
genieten van optredens van di-
verse muzikanten, die zich heb-
ben aangemeld voor de ‘Jazz aan 
de Amstel Experience’. Het wordt 
een verrassende middag! Uw 
gastvrouw, presentatrice en zan-
geres Shyla Zoet, onder andere te 
horen in verschillende commer-
cials op radio en televisie, werkte 

reeds met vele nationale en inter-
nationale artiesten samen. Onder 
haar eigen naam bracht zij het al-
bum ‘Come Lounge With Me’ uit 
en onder de naam Sweet & Co, 
de EP ‘Listen 2 me’. Aan deze EP 
werkte onder andere Amerikaan-
se toetsenist David Garfield en 
saxofonist Eric Marienthal mee. 

Buitenland
Ook tijdens dit 7e seizoen van 
Jazz aan de Amstel, heeft Shy-
la vele verschillende artiesten 
uit binnen- en buitenland uitge-
nodigd, om met haar te musice-
ren. 24 maart is de laatste Jazz 
aan de Amstel van dit wederom 
zeer geslaagde seizoen. Met dank 
aan alle muzikanten, het fantas-
tische publiek en de gastvrijheid 
van Sjiek aan de Amstel.
Jazz aan de Amstel is een initia-
tief van Shyla Zoet en Sjiek aan 
de Amstel. Door de variatie van 
artiesten, muziekkeuze en pret-
tige sfeer is het elke keer weer 
verrassend en zeer toegankelijk 
voor een breed publiek. Het nieu-
we seizoen begint in november 
2019. 24 maart bestaat de band 
uit Joos van Leeuwen (piano), 
Peter Bergman (bas), Olaf Keus 
(drums), Paul van der Feen (sax), 
Jerney Kate (zang) en Shyla Zoet 
(zang/presentatie).
Locatie: Sjiek aan de Amstel, 
Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. Entree €4,-.

NLdoet:
Rotary klust voor Kinder-
boerderij De Olievaar
Regio - Onder barre weers-
omstandigheden, stak Rotary 
Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn op 
zaterdag 16 maart de handen uit 
de mouwen voor kinderboerderij 
De Ooievaar in Uithoorn. We hiel-
pen we met het snoeien en ver-
plaatsen van rozen, heesters en 
bomen; waar nodig werden die-
renhokken gerepareerd. Stich-
ting Kinderboerderij De Olievaar 
is ontstaan uit een burgerinitia-
tief, na het stopzetten van de sub-
sidie door de Gemeente Uithoorn 
in 2013. De kinderboerderij wordt 
geheel beheerd door vrijwilligers. 
Doelstelling is om het enthousi-
asme voor natuur, milieu en duur-
zaamheid over te brengen op kin-
deren en volwassenen. Zij bieden 
een laagdrempelige (buurt) voor-
ziening, waarbij iedereen kan ge-

nieten van deze bijzondere plek 
in het Libellebos in Uithoorn en 

waar kinderen in een veilige om-
geving leren omgaan met dieren 
en kunnen spelen in de speeltuin.
Een nuttige en gezellig dag die 
veel voldoening geeft, omdat 
we hiermee als Rotaryclub een 
bijdrage kunnen leveren aan dit 
prachtige burgerinitiatief.

Foto Jip van der Valk

Ontharen, Anti-aging, 
Huidverbetering en meer!
Regio - Sinds kort heeft Nzuri 
een nieuw IPL apparaat. De Ade-
na®. De Adena bundelt alle ken-
nis en kracht in één systeem en 
bied oplossingen bij overbeha-
ring, bloedvatafwijkingen zoals 

rosacea, couperose en kleine op-
pervlakkige adertjes op de be-
nen, collageenafwijkingen zoals 
kleine rimpels, lijntjes en algehele 
verslapping van de huid, pigmen-
tafwijkingen zoals ouderdoms-

vlekken of huidveroudering, talg-
klierafwijkingen zoals acné ver-
wijde poriën en littekenweefsel in 
een breed werkspectrum, huidty-
pe 1 t/m 5. Of het nu gaat om een 
blanke, gevoelige, verouderde of 
donkergekleurde huid en licht of 
donkere haren, jij krijgt de beste 
zorg!

Superv deal
Nzuri zal Nzuri niet zijn als we niet 
meteen met een super deal ko-
men. Betaal 1 onderdeel en krijg 
er 2!!Je betaalt elke keer zelf het 
duurste onderdeel en van ons 
krijg je het 2e onderdeel er gra-
tis bij. Kom op zaterdag 30 maart 
tussen 09.00 en 14.00 uur naar 
de open dag van Nzuri Plaza. Al-
leen dan kun je gebruik maken 
van deze super deal. Je kunt bij-
voorbeeld 2x voor ontharen kie-
zen of 1x voor het verwijderen 
van adertjes en 1x het verwijde-
ren van ouderdomsvlekken. Alle 
combinaties zijn mogelijk! Ont-
haring heeft ongeveer tussen de 
6 tot 10 behandelingen nodig en 
huidverbetering ongeveer tussen 
de 2 à 6 keer. Dit is echt afhanke-
lijk van de grote en diepte. Ben je 
nieuwsgierig geworden. Kom dan 
naar de open dag en laat je infor-
meren! NZURI schoonheidssalon | 
Bozenhoven 19a Mijdrecht | nzu-
riplaza.nl 
Voor meer info zie advertentie 
elders in dit blad.

Passie- en paasconcert van koren
Regio - Op woensdag 3 april 
2019 zingen ‘The Martin Mans 
Formation’ en het Chr. Jonge-
renkoor Glory o.l.v. Mark Brand-
wijk in de Janskerk in Mijdrecht. 
Tezamen brengen ze een pro-

gramma ten gehore met het the-
ma ‘Daarom Pasen’. Jantine Kalk-
man speelt trompet en Martin en 
Mark begeleiden elkaars koren. 
Op het programma staan indruk-
wekkende arrangementen van 
lijdens- en paasliederen zoals: ‘’t 
Is middernacht, Eli, Eli, Lama Sa-
bachthani, en De Kruisweg.’ Daar-
naast brengt Glory onder andere 
de volgende liederen ten gehore: 
‘Christ the Lord is risen today van 
John Rutter en Jesus, Remember 
me van M. Zonnenberg. 
Martin Mans en Mark Brandwijk 
begeleiden elkaars koren. De 
sfeer van het concert is zowel in-

getogen als uitbundig waarvoor 
de passie- en paasarrangemen-
ten zich goed laten lenen. 
Het concert is een initiatief van de 
organisatie ‘Koren in de Kerk’ die 
zich inzet voor de Stichting ‘Kerk 
in Actie’, die talloze projecten op-
zet om christenen te ondersteu-
nen in het Midden- Oosten die 
onder verdrukking lijden. Het is 
tijdens het concert mogelijk do-
nateur te worden van ‘Kerk in Ac-
tie’. Ieder nieuwe donateur ont-
vangt twee gratis cd’s. Tijdens de 
laatste samenzang is een collecte 
voor dit doel. De aanvang is 20.00 
uur. Toegang €10,- p.p.

Uitvinders en ontdekkers
op de Antoniusschool

Regio - Op woensdag 13 maart 
vond op de Antoniusschool in 
De Hoef een uitdagende aftrap 
plaats van het project over uit-
vinden en ontdekken. Bij NME-
centrum De Woudreus was een 
aantal technische leskisten uit-
gezocht, waarin de kinderen van 
groep 7 en 8 zich van tevoren 
goed verdiept hadden. Als ware 
meesters en juffen hebben zij de 
leskisten vervolgens gepresen-
teerd aan de kinderen van de an-
dere groepen. Zo gingen de kin-
deren van groep 1 tot en met 3 
in kleine groepjes fanatiek aan 
de slag met allerlei natte proef-
jes rond het thema water en met 
het stevig bouwen met suiker-
klontjes en kleine baksteentjes. 
Tegelijkertijd werden er door de 
kinderen van groep 4 tot en met 
6 kaarsen en zelf rijdende auto-
tjes gemaakt en allerlei proe�es 

gedaan met spiegeltjes en elek-
triciteit. Alle kinderen verdienden 
een groot compliment: Groep 7 
en 8 voor hun perfecte begelei-
ding en de andere kinderen voor 
hun enorme inzet en goede sa-
menwerking. De komende we-
ken vinden er verdere activiteiten 
plaats voor de nog jonge uitvin-
ders en ontdekkers op de Antoni-
usschool.





Vervolg van de voorpagina

Deze maatregel is gerealiseerd 
door de bebording aan te pas-
sen in het gebied, zonder verde-
re fysieke aanpassingen. Een deel 
van de bestaande infrastructuur 
is echter uitgevoerd in rode fiets-
stroken (vanaf de Dorpsstraat via 
Raadhuislaan en vanaf Dorps-
straat via Burgemeester Haits-
maplein) met gestrate fietssym-
bolen, het overige deel van het 
centrum is ingericht als reguliere 
erftoegangsweg. Hierdoor is de 
inrichting van het centrum niet 
overal gelijk, terwijl er wel dezelf-
de regels gelden voor voetgan-
gers en fietsers. 

Uitkomsten van de proef 
De evaluatie van de proef is uit-
gevoerd aan de hand van: - ob-
servaties van gemeentelijke me-
dewerkers; ervaringen van win-
keliers; ervaringen van politie; er-
varingen van winkelend publiek 
en ervaringen van gemeentelij-
ke medewerkers. Vanuit het be-
leid om fietsen te stimuleren le-
vert de voetgangerszone (fietsers 
te gast) een positieve bijdrage. 
De huidige fietsstroken kunnen 
zorgen voor verwarring bij de ge-
bruikers. 

Ervaringen winkeliers
Medio 2018 is op basis van deze 
proefsituatie een enquête uitge-

voerd, waarbij belanghebbenden 
in de gelegenheid zijn gebracht 
om te reageren op de proefsitu-
atie. Op deze enquête is door 34 
personen gereageerd. Uit de re-
sultaten van deze enquête valt 
op te maken dat deze personen 
van mening zijn dat de huidige si-
tuatie nog niet voldoende functi-
oneert: Door de specifieke fietsin-
frastructuur in de vorm van rode 
fietsstroken in het centrum ont-
staat onduidelijkheid. Waar mag 
nu wel en niet gefietst worden?
Fietsers anticiperen onvoldoen-
de op de situatie en rijden met 
hoge snelheid tussen de voet-
gangers door. Dit geeft een ge-
voel van onveiligheid; Naast fiet-
sers maken ook bromfietsers en 
scooters gebruik van het gebied, 
terwijl dit niet is toegestaan. Dit 
geeft eveneens een gevoel van 
onveiligheid. 

Ervaringen politie
De politie is positief over de nieu-
we verkeerssituatie. Het schept 
een helder verkeersbeeld en het 
is duidelijk wat wel en wat niet 
mag. Wel geven ze het advies om 
te investeren in een homogene 
inrichting van het gebied, waar-
bij duidelijk is dat fietsers welkom 
zijn in het gehele gebied. Er is een 
kleinschalige enquête gehouden 
onder winkelend publiek. Zij zijn 
iets positiever over de nieuwe si-
tuatie dan over de oorspronkelij-
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an assin  fietssit atie 
entr  i re t

ke situatie. 
Kernboodschap 
Om de fietssituatie in het cen-
trum van Mijdrecht te verbete-
ren worden nu de volgende aan-
passingen aangebracht: De ro-
de ‘fietsstroken’ worden opnieuw 
ingericht, zodat meer aansluiting 
ontstaat bij de overige wegen in 
het centrum. Hiermee ontstaat 
eenheid en rust in de inrichting 
van de wegen.  Fietsers blijven 
‘te gast’ in het gehele centrum, 
om dit te verduidelijken worden 
er specifieke bebordinggeplaatst 
als toevoeging aan de wettelijke 
bebording. 

Consequenties 
In de gesprekken met de diverse 
partijen is naar voren gekomen 
dat er geen oplossing is die alle 
belangen waarborgt.
De nu voorgestelde variant zal bij 
een deel van de belanghebben-
den tot onvrede kunnen leiden, 
door hen wordt een algeheel ver-
bod op fietsers in het centrum be-
oogd.
Desondanks is door hen inge-
stemd met het voorstel om fiet-
sers te blijven toestaan in het 
centrum, mede doordat het be-
lang van een goed fietsnetwerk 
in Mijdrecht wordt onderkent. 
De diverse gebruikers en belang-
hebbenden kijken op een ande-
re manier tegen de verkeerssitu-
atie tijdens de proef aan. Een aan-
tal winkeliers hebben aangege-
ven onveiligheid te ervaren door 
fietsers door een voetgangersge-
bied, terwijl veel inwoners juist 
belang hebben bij een snelle en 
korte fietsroute van de woonwij-
ken naar het busstation/bedrij-
venterrein. Wij zijn zeer content 
dat er overeenstemming met de 

ondernemers is gevonden en wij 
deze oplossing aan u kunnen pre-
senteren. 

Ondanks het fysiek aanpassen 
van de situatie en bebording blijft 
het mogelijk om het gebied in te 
rijden met bromfietsen en scoo-
ters. Om dit tegen te gaan zijn 
we afhankelijk van handhaving 
door de politie, zij hebben aan-
gegeven te zullen handhaven op 
de situatie. De rode fietsstrook 
van Dorpsstraat via het Burge-
meester Haitsmaplein naar de 
Croonstadtlaan is onderdeel van 
het project ‘Herinrichting Burge-
meester Haitsmaplein’. De plan-
ning van dit project is realisatie 
in de tweede helft van 2019, hier-
mee komen ook in dit gedeelte 
van het centrum de fietsstroken 
te vervallen. 

Communicatie 
De aanleiding om de fietssitua-
tie in het centrum van Mijdrecht 
te wijzigen is onder meer be-
paald door de uitkomsten van 

de enquête. Bij de voorberei-
ding van dit besluit is gebruik ge-
maakt van de kennis van een aan-
tal ondernemers en onze politie-
adviseur. Tijdens vergaderingen 
van Shopping Mijdrecht is de si-
tuatie en het voorstel besproken. 
De betrokkenen worden actief op 
de hoogte gebracht van de strek-
king van het besluit en het ver-
volgproces. 

Vervolg 
De fietsstroken worden tegelij-
kertijd met de herinrichting van 
het Burgemeester Haitsmaplein 
opgeheven en heringericht, hier-
mee voorkomen we dat het cen-
trum meerdere keren achter el-
kaar (deels) opgebroken is. De 
herinrichting van het Burgemees-
ter Haitsmaplein is gepland in de 
tweede helft van 2019. Omwo-
nenden en bedrijven in de om-
geving worden tijdig op de hoog-
te gebracht. Vooruitlopend hier-
op passen we de bebording aan, 
waarna duidelijk is dat de fietser 
‘te gast’ is.

Van links naar rechts: Arne Schaddelee, Elmer Benjamin, Mevr. Nelleke Vo-
gel, (daarachter) Wouter Kroese, Wim Stam, Carla Dik, Henk-Jan Kroese

Van links naar rechts: Wouter Kroese (kandidaat provinciale staten), El-
mer Benjamin (lijsttrekker waterschap AGV), Mevr. N. Vogel (Zonnehuis-
groep), Arne Schaddelee (lijsttrekker provinciale staten), Carla Dik (Twee-
de Kamerlid), Wim Stam (fractievoorzitter in De Ronde Venen)

i sttrekker risten 
nie e ek i re t

Mijdrecht – Zaterdag jl. maart 
brachten de heer Arne Schadde-
lee, lijsttrekker voor de Christen-
Unie in de provincie Utrecht, en 
mevrouw Carla Dik-Faber, Twee-
de Kamerlid voor de Christen-
Unie, een bliksembezoek aan 
Mijdrecht in het kader van wo-
ningbouw en seniorenhuisves-
ting De nieuwbouw van de Zon-
nehof / De Proosdij aan de Dorps-

straat in Mijdrecht was hier na-
tuurlijk een uitgelezen locatie 
voor. Voor dit bezoek hadden we 
ook de Zonnehuisgroep als initi-
atiefnemer van deze nieuwbouw 
uitgenodigd. Mevrouw Nelle-
ke Vogel, lid van de Raad van Be-
stuur van de Zonnehuisgroep, 
was zo vriendelijk om op locatie 
deze ontwikkeling toe te lichten 
en ook de plannen die zijn heb-

ben met De Kom, in samenwer-
king met de nieuwe eigenaar. 
In een geanimeerd gesprek met 
mevrouw Carla Dik gaf mevrouw 
Vogel ook aan waar de Zonne-
huisgroep in de praktijk tegen-
aanloopt. Op zich loopt de ver-
pleegzorg goed, op twee van de 
acht locaties heeft de Zonnehuis-
groep nog wel een personeelste-
kort. Maar mede gezien de extra 
budgetten na de acties van Hugo 
Borst c.s. zijn er geen echte knel-
punten, zo begrepen wij. 

Wijkverpleging
Wel is dat het geval bij de wijk-
verpleging. Daar ontbreken vol-
doende financiele middelen om 
dat goed te doen. Wat op zich bi-
zar is omdat we juist ouderen lan-
ger thuis willen laten wonen en 
dan is goede wijkverpleging on-
misbaar. Mevrouw Dik gaf aan dat 
dit haar bekend is, dat er van dat 
extra budget van 2,1 miljard een 
deel ongebruikt blijft en dat de 
ChristenUnie om die reden een 
(aangenomen) motie heeft inge-
diend om hier verder naar te kij-
ken. 

In het gesprek waarbij ook de 
heer Schaddelee aanschoof 
ging het verder nog over de wo-
ningopgave. Zowel in het alge-
meen, het tekort aan betaalba-
re woningen en hoe dat opgelost 
zou moeten worden. Fractievoor-
zitter Wim Stam heeft een daar-
bij aangegeven dat de gemeente 
meer ruimte moet krijgen om ook 
nieuwe locaties te vinden buiten 
de huidige rode contour. Zeker 
voor de periode na 2025. 
Maar ook de seniorenhuisvesting 
is een probleem. Er is een gro-
te behoefte aan ruimere, maar 
ook betaalbare, appartementen 
die voorbereid zijn op zorg en in-
gebed in sociale voorzieningen 
zoals een gemeenschapsruim-
te. Hier zouden ook de woning-
bouwverenigingen een bijdrage 
aan moeten leveren.
Na een korte fotosessie na afloop, 
vervolgde het campagneteam 
de reis naar andere kernen. Daar-
bij schoven ook de lijsttrekker, de 
heer Elmer Benjamin, en de num-
mer twee van de lijst, mevrouw 
Annacarina Klein, voor het wa-
terschap Amstel, Gooi en Vecht 
aan. De ChristenUnie heeft deze 
dat dus niet alleen de verkiezin-
gen voor de provinciale staten, 
maar ook de verkiezingen voor 
het waterschap goed op de kaart 
willen zetten. Met meerder inwo-
ners konden we dus ook het ge-
sprek voeren over het belang van 
het waterschap.

sten it e ei en est in
De Ronde Venen - Op woensdag-
middag 3 april start het moestuin-
seizoen in de kindermoestuin van 
NME-Centrum De Woudreus. In 
speciale vierkante meter bakken 
gaan de kinderen van de moes-
tuinclub hun groenten verbou-
wen. Voor alle materialen die no-
dig zijn om aan de slag te gaan 
wordt gezorgd. De club komt om 
te twee weken bij elkaar om in het 
tuintje te werken. Dit gebeurt op 
de even weken. Kinderen vanaf 6 
jaar kunnen zelfstandig komen. 
Kinderen die jonger zijn kunnen 
ook meedoen onder begeleiding 
van een ouder/ verzorger. De kin-
deren werken van 14.00 tot 15.00 
uur in hun tuintje. Daarna kunnen 
ze tot 16.00 uur deelnemen aan 
het beweeginitiatief van Move-
Mates groen dat om de week 
wordt aangeboden in het Speel-
woud. De kosten zijn € 20,- voor 

het hele seizoen (€5,- voor vriend-
jes/vriendinnetjes die een keertje 
mee komen). De data zijn: 3/4,17
/4,15/5,29/5,12/6,26/6,10/7 In de 
tussen gelegen weken en na de 
zomer vakantie kunnen de kinde-
ren eventueel zelfstandig komen 
werken in de moestuin.

Vrijwilligers
Bij vrijwel alle activiteiten in en 
rond NME-centrum De Woudreus 
helpen vrijwilligers mee. We zijn 
altijd op zoek naar mensen die 
ons kunnen helpen bij werkzaam-
heden, van tuinonderhoud tot 
gastheerschap en de begeleiding 
van activiteiten. Dankzij de inzet 
van vrijwilligers kunnen we extra 
werk uitvoeren, leuke (kinder)ac-
tiviteiten aanbieden enz. Geïnte-
resseerd? Neem dan contact met 
ons op, tel. 0297-273692 of nme-
derondevenen@odru.nl

lt i s eelt e k e ie
e kersen

De Ronde Venen - Toneelvereni-
ging Altovi gaat in april tweemaal 
de komedie De kersenboom op de 
planken brengen. Dit, door schrij-
ver en theatermaker Frank Rou-
men geschreven, en door regis-
seur Marjan Visser gloedvol gere-
gisseerde toneelstuk, speelt zich 

af in bejaardentehuis De Bongerd. 
De bewoners hiervan zijn onrustig 
en in de war. De verzorging laat te 
wensen over, er is plotseling een 
nieuwe mysterieuze bewoner, ad-
ministratie en financiën zijn een 
chaos en tot overmaat van ramp 
wordt er ook nog een onverwach-
te ingrijpende verbouwing aan-
gekondigd. Maar hoe in de war 
en ongerust ze ook zijn, ze laten 
het er niet bij zitten en nemen 
het heft in eigen handen. Het re-
sultaat hiervan mag er zijn! Wilt u 
dit met eigen ogen zien dan bent 
u welkom op zaterdag 13 april om 
20.15 uur en/of op zondag 14 april 
om 15.15 uur in de Boei in Vinke-
veen. Kaarten a 10,- voor dit feest-
je zijn vanaf 25 maart verkrijgbaar 
bij de welbekende voorverkoop-

rs s r e t e n e 
enen ee t n  laats

De Ronde Venen - Anna en Wil-
lem Singer, een verzamelaars-
echtpaar. Voor Anna en William 
Singer was kunst de rode draad in 
hun leven. Een groot vermogen 
stelde hun in staat om musea te 
stichten en steun te verlenen aan 
kunstenaars en maatschappelij-
ke projecten. Hun reis- en koop-
lust kende geen grenzen. Toen zij 
zich eenmaal in Europa gevestigd 
hadden, bouwden ze huizen en 
ateliers, zowel in Nederland als in 
Noorwegen. Zo was er voldoen-
de plek voor hun kunstverzame-

ling - waaronder vele Rodin’s - en 
vond de gepassioneerde land-
schapsschilder William Singer in 
die landen zijn inspiratie. Wie wa-
ren deze bijzondere weldoeners, 
wat verzamelden ze en wat dreef 
hen? Deze lezing geeft daar ant-
woorden op. Op vrijdag 12 April 
van 20.00 – 21.45 uur geeft Helen 
Schretlen deze lezing in De Boei, 
Kerklaan 32,Vinkeveen. Deelna-
mekosten € 7,00. Geïnteresseerd, 
voor inschrijvingen zie onze web-
site www.cursusproject.nl/ronde-
venen.

adressen: Verf en wand Van As-
selen, Drogisterij De Bree, Slijte-
rij Vreeland, allen in Vinkeveen en 
Boekhandel Mondria in Mijdrecht 

en De Zwart Dranken & delicates-
sen in Wilnis. Of online reserveren 
namelijk op: Toneelvereniging. 
altovi@gmail.com
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Herinrichting reservaat Demmerik 
voltooid

De Ronde Venen - Reservaat Demmerik in Vinkeveen is klaar voor de 
vogels. Het gebied is uitgebreid en opnieuw ingericht om het een pa-
radijs te maken voor weide- en waadvogels. Op woensdag 13 maart 
droeg gedeputeerde Mirjam Maasdam het reservaat officieel over aan 
Jasper Kuipers, hoofd Staatsbosbeheer Utrecht. 
Mirjam Maasdam: “In het vers ingerichte Wetland nabij de voormalige 
spoorbaan zijn nu al enkele watersnippen gesignaleerd, en binnen-
kort krijgen ze naar verwachting gezelschap van kieviten, tureluurs, 
scholeksters en grutto’s. Ik ben heel benieuwd welke planten- en dier-
soorten er uiteindelijk verder nog gaan komen. Er is nauw samenge-
werkt door de Gebiedscommissie Utrecht-West, aannemer De Heer 
Land en Water en Staatsbosbeheer om het reservaat zo optimaal mo-
gelijk in te richten. Doordat in de wijde omgeving zowel door over-
heden als agrariërs aan natuur- en weidevogelbeheer wordt gedaan 
ontstaat een samenhangend netwerk. Dit draagt bij aan de natuur-
kwaliteit en verscheidenheid aan soorten in het poldergebied.“

Wat is er gedaan?
Om het weide- en waadvolgels optimaal naar de zin te maken is in het 
reservaat gezorgd voor variatie in graslandtypen. Hiervoor zijn som-
mige percelen afgeplagd. Ook zijn oevers gegraven met een geleide-
lijke overgang van water naar land. Deze zogeheten ‘natuurvriende-
lijke oevers’ vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld 
insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren, vissen en uiteraard vo-
gels en vissen. Daarnaast zijn bomen gekapt om de polder haar open 
karakter terug te geven, en zijn er tientallen kilometers sloot uitge-
baggerd zodat de doorstroming en de kwaliteit van het water in het 
gebied sterk verbeterd is. De kroon op het werk is de inrichting van 
een wetland dat zich onder andere als voedselgebied voor weide- en 
waadvogels kan ontwikkelen. Het peil in dit wetland wordt geregu-
leerd met behulp van een watermolentje. Om ervoor te zorgen dat 
het gebied goed beheerd kan worden zijn paden dammen, bruggen 
en hekken opgeknapt. 

Tijdens het broedseizoen gesloten
In het reservaat staan de weide- en waadvogels centraal. Speciaal 
voor wandelaars (zonder hond) en vogelliefhebbers is er vanaf de 
voormalige spoorbaan een nieuw wandelpad ingericht. Dit loopt naar 
een vogelkijkscherm dat een mooi uitzicht biedt op het nieuwe wet-
land. In het broedseizoen, dat ingaat op 15 maart en doorloopt tot 
half juli, wordt dit wandelpad afgesloten omdat veel vogelsoorten die 
er worden verwacht juist in de broedtijd gevoelig zijn voor verstoring. 
De precieze datum waarop de wandelronde weer wordt opengesteld 
is afhankelijk van de broedvogels. Dit wordt nauwgezet in de gaten 
gehouden door Staatsbosbeheer, die het reservaat nu verder gaat 
onderhouden en ontwikkelen. De spoorbaan zelf blijft overigens ge-
woon te bewandelen in het broedseizoen. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over reservaat Demmerik? Kijk dan op www.
utrecht-west.com/demmerik. U vindt daar ook een filmpje met mooie 
drone-beelden.
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Vorige week waren wij aanwezig bij de 
CDA-bijeenkomst over de toekomst 
van wonen. In navolging van onze bij-
eenkomst over woondromen voor seni-
oren in Abcoude sprak dit ons erg aan. 
Ook op deze bijeenkomst waren weer 
veel inwoners afgekomen. Dit geeft aan 
dat er veel interesse is in het onderwerp 
wonen. Wat gaat er gebeuren? Maar 
moeten wij als inwoners gaan afwach-
ten of moeten we zelf iets gaan onder-
nemen?

Wonen op de politieke agenda
Naast de lokale CDA-ers en onze eigen 
wethouder Rein Kroon waren op de bij-
eenkomst ook , provinciaal lijsttrekker 
Derk Boswijk en Kamerlid Erik Ronnes 
aanwezig. Het CDA geeft hiermee aan 
het onderwerp wonen ook erg belang-
rijk te vinden. Logisch want het wordt 
steeds duidelijker dat we vastlopen als 
het gaat om woonvoorzieningen voor 
diverse doelgroepen. Alle politieke par-
tijen zullen daarom dit onderwerp op 
de politieke agenda hebben staan. En 
er zullen van bovenaf dan ook genoeg 
plannen op ons afkomen. 

Inwoners moeten eerst 
zelf aan de slag
Er was echter één spreker op de bijeen-
komst die ons erg aansprak en wat ons 
betreft de spijker op de kop sloeg (be-
ter gezegd de steen op de juiste plaats 
lag). Het was
Gosse Dousma. Hij is directeur bouw-
bedrijf Van Wijnen, waar het woord “Sa-
men” opvallend veel op hun website 
is te lezen. Gosse gaf kort samengevat 
aan dat het belangrijk is dat inwoners 
zich verenigen en goed aangeven wat 

zij precies willen. Dus waar en welke 
woonbehoefte er daadwerkelijk is. Niet 
zoals nu traditioneel van bovenaf gere-
gisseerd woningen neer zetten, waar 
misschien helemaal niet zoveel behoef-
te aan is en die veel inwoners niet kun-
nen betalen. Volgens hem moeten we 
eerst goed weten wat inwoners willen. 
De politiek en gemeente moeten dus 
vooral niet voor de inwoners gaan den-
ken. Dat kunnen de inwoners volgens 
hem het beste zelf organiseren en uit-
spreken. Als er eenmaal een woonwens 
van inwoners is kunnen de professio-
nals aanschuiven en dan wil hij graag 
als bouwbedrijf stenen gaan neerzet-
ten.

Community builder?
Hij gaf echter ook duidelijk aan dat het 
nog niet zo eenvoudig is om inwoners 
aan elkaar te verbinden en met elkaar 
aan de slag te laten gaan. Daar zijn vol-
gens hem community builders voor no-
dig. Maar wat is nou precies een com-
munity builder? Dit Engelstalige woord 
is nog niet zo eenvoudig om te buigen 
naar een mooi Nederlands woord. Net-
werk bouwer komt het dichts bij een 
goede vertaling, maar maakt nog niet 
echt duidelijk wat er nu mee bedoeld 
wordt. Het gaat er om dat er iets of ie-
mand moet komen die de zware taak 
heeft om inwoners te laten deelnemen 
aan de ‘inclusieve samenleving’. ,,De so-
ciale cohesie moet omhoog.’’

Niet van boven maar van 
onderaf organiseren
Er moet dus iets komen wat de ge-
meenschapsvorming aanjaagt en facili-
teert. Vaak zie je dan dat een gemeente 

speciale werknemers aanneemt die de-
ze functie krijgen opgeplakt en de taak 
krijgen om inwoners met elkaar te ver-
binden. Zij moeten werken volgens al-
lerlei protocollen en blijft er daardoor 
toch een afstand tot de inwoners. Inwo-
ners zien het toch als ambtenaren met 
een andere agenda dan zij zelf hebben. 
Hoe onterecht misschien ook maar in-
woners hebben dan geen vertrouwen. 
Hoewel er dus sociale professionals 
zijn opgeleid die als hulptroepen voor 
community building worden ingezet 
denken wij dat Community building 
geen exclusieve taak is van een amb-
telijk apparaat maar van onderaf geor-
ganiseerd moet worden door de inwo-
ners zelf. 

InwonersCollectief DRV 
Toch kan je dit niet aan de individu-
ele inwoners zelf overlaten. Het gaat 
niet altijd vanzelf. en is er een bepaal-
de vorm van organisatie voor nodig. 
Geen instituut met allerlei bureaucra-
tische regels, protocollen en vergader-
schema’s. Geen papierwinkel moet het 
worden maar een enthousiaste groep 
van inwoners die vooral gaat doen! Niet 
eenvoudig want soms zijn de verbin-
dingen onder inwoners ver te zoeken, 
of al zo lang verbroken, dat je er niet 
zomaar meer doorheen komt. Een hel-
pende hand komt dan van pas. Daar-
voor is een platform nodig die inwo-
ners een podium en de nodige promo-
tie geeft om samen initiatieven op te 
kunnen pakken en ook daadwerkelijk 
te kunnen gaan uitvoeren.
Niet alleen op het gebied van wonen 
maar ook over andere thema’s die in-
woners aangaan. Wat te denken van 

mobiliteit (OV, de N201, fiets en wan-
delroutes), het milieu, jeugd, eenzaam-
heid etc. etc. Maar ook hoe we samen 
weer wat socialer met elkaar kunnen 
omgaan en samen feestjes kunnen vie-
ren (denk aan burendag, de straat-BBQ 
of de gezamenlijke pluktuin). 
Dat is precies wat het InwonersCollec-
tief DRV voor ogen heeft en wat we ei-
genlijk zo moeilijk kunnen uitleggen 
aan de lokale overheid en ook aan de 
inwoners zelf. 

Hulp uit onverwachte hoek
De hulp kwam dan ook uit een zeer on-
verwachte hoek op een CDA bijeen-
komst van een directeur van een bouw-
bedrijf. Dat lijkt niet voor de hand lig-
gend als je als inwonersbeweging juist 
van onderaf en politiek onafhankelijk 
jezelf wil positioneren.
Maar juist op deze bijeenkomst werd 
duidelijk, door de woorden van Gosse 
Dousma, dat er in gemeentes onafhan-
kelijke “Community Builders” moeten 
komen. Deze moeten dan wel bij de op-
start gefaciliteerd worden door de lo-
kale overheid. In zijn gemeente was dit 
ook daadwerkelijk gebeurd. In De Ron-
de Venen wil het InwonersCollectief 
DRV de rol van “Community Builders” 
invullen. Daarvoor onze dank voor de 
hulp om ons beter te kunnen duiden.

Grootse plannen
Als community builders zijn we er klaar 
voor. We staan te trappelen om ons 
zichtbaar te maken. Onder de merk-
naam IVI (Inwoners Voor Inwoners) ko-
men wij met een website, waar alles op 
te vinden is wat er in De Ronde Venen 
voor inwoners is te halen. Daarnaast 

gaan wij een Inwonersmagazine uit-
geven met mooie verhalen van inwo-
ners en lokale ondernemers uit alle ker-
nen, wat we gratis op de deurmat wil-
len laten vallen bij alle huishoudens in 
De Ronde Venen. Mooie ambities toch! 
Naast deze ambitieuze zaken zijn we 
ook al druk in de weer met een grote 
groep inwoners op het gebied van wo-
nen. We hebben een paar mooie woon-
groepen van inwoners geformeerd die 
mooie woondromen samen gaan uit-
werken. Ook hebben wij veel milieu-
bewuste inwoners die graag willen na-
denken over een klimaat neutrale ge-
meente. Hiervoor willen wij graag bij-
eenkomsten organiseren om ‘energie’ 
en kennis op te halen bij de inwoners 
hoe wij dat met zijn allen het beste kun-
nen gaan doen. 

Steun nodig 
Er is veel meer steun nodig om ons echt 
te kunnen profileren als community 
builders in De Ronde Venen.
Iedereen zal begrijpen dat dit allemaal 
niet allemaal op basis van vrijwilligers-
werk kan. Daar is echt meer voor nodig 
! We zijn in afwachting van de steun van 
de lokale overheid om te kunnen op-
starten. Daar gaan we later uitgebrei-
der op terug komen. Voor nu is het be-
langrijk dat inwoners zich bij onze be-
weging aansluiten. Daarom is dit een 
oproep aan alle inwoners van De Ron-
de Venen om zich te verenigen en aan 
te sluiten bij de inwonersbeweging. Sa-
men bereik je meer dan alleen! 

Bent u geïnteresseerd of wilt u eens bij 
ons op de koffie komen stuur een email 
naar: drv@inwonerscollectief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV 
Community builder 

Arwin en Simone Reijm nieuwe beheerders

Afwisseling van de wacht 
bij dorpshuis De Willisstee
Wilnis - Het kwam als een don-
derklap bij heldere hemel toen 
Ron en Brigitte de Groot kort-
geleden te kennen gaven hun 
werkzaamheden als beheerder 
en exploitant van café Stee-Inn 
bij dorpshuis De Willisstee aan 
de Pieter Joostenlaan 24 te zul-
len beëindigen. In eerste instan-
tie werd in kleine kring gedacht 
aan een 1 april grap, maar het 
blijkt werkelijkheid. Ron en Bri-
gitte zeggen toe te zijn aan een 
nieuwe uitdaging, wellicht in de 
toeristische sector wat ze samen 
aankunnen. Het liefst in het zui-
den des lands waar Brigitte oor-
spronkelijk vandaan komt. Wat 
het zal worden hebben ze wel 
een idee over, maar kunnen daar-
aan nog geen uitvoering geven. 
Eerst moeten zij hun activiteiten 
bij De Willisstee overdragen aan 
opvolgers die overigens maar 
dun gezaaid zijn voor deze func-
tie. Plotseling echter kwam vol-
gens Brigitte alles in een stroom-
versnelling. Wilnissers Arwin en 
Simone Reijm, die op bijna steen-
worp afstand van de Willisstee 

De gaande en nieuwe beheerders: v.l.n.r. Ron en Brigitte de Groot, Simo-
ne en Arwin Reijm

Dorpshuis De Willisstee heeft met ingang van 1 april nieuwe beheerders

wonen, bleken graag in te gaan 
op het voorstel de zaken over te 
nemen, alhoewel het voor hen 
ook min of meer als een verras-
sing overkwam. Na goedkeuring 
van stichting Dorpscentrum Wil-
nis lossen zij op 1 april het hui-
dige koppel af. Maar eerst willen 
Ron en Brigitte hun huidige ac-
tiviteiten in het dorpshuis afron-
den door Arwin en Simone op 
een degelijke manier in te wer-
ken. Dat zal een aantal weken ver-
gen. Dan pas kunnen zij ook actie 
gaan ondernemen om hun plan-
nen te realiseren.

Goede combi
Ron en Brigitte hebben zich 18 
jaar lang als zelfstandig onder-
nemers onder de naam De Groot 
Horeca en Beheer ingezet voor 
dorpshuis De Willisstee. De vader 
van Ron, Hans de Groot, heeft dat 
daarvoor ook vele jaren gedaan. 
“Het is bij elkaar bijna vijftig jaar 
De Groot geweest,” laat Ron we-
ten. “Altijd veel en hard werken. 
Voor een buitenstaander was ca-
fé Stee-Inn nogal eens gesloten, 

maar op die momenten waren 
we meestal druk met andere za-
ken aan het werk, zoals schoon-
maak, administratie of voorbe-
reidingen treffen voor een van 
de vele activiteiten die we in huis 
hadden.” Brigitte en Ron sommen 
er talloze op uit de voorbije jaren: 
van schoolfeesten met 800 leer-
lingen tot bijeenkomsten van ver-
enigingen en instellingen en van 
culturele optredens met arties-
ten tot familiefeestjes. Niet zel-
den gepaard gaand met een di-
ner of een ander horeca aanbod. 
Maar ook inloopavonden van de 
gemeente en buurtcomités, bij-
eenkomsten van politieke par-
tijen, nieuwjaarsrecepties, het 
NBVA Vrouwennetwerk, De Ron-
de Venen Soos, activiteiten van 
Tympaan de Baat, Spel & Sport 
De Ronde Venen, biljarters, kaart-
clubs, de Brillen- en Ovalendag 
en ga zo maar door, waren en zijn 
nog steeds aan de orde van de 
dag. Vaak met (uitgebreide) hore-
cafaciliteiten en ‘bar open’ van het 
café Stee-Inn.

Laat werken
Brigitte: “Vaak werkten we van ’s 
morgens 8 uur tot ‘s avonds laat, 
afhankelijk van de dagelijkse ac-
tiviteiten. Bepaald geen sinecure 
want je moet eigenlijk overal te-
gelijk zijn als het hier volop draait. 
We hebben een paar goede en 
enthousiaste medewerksters die 
ons daarbij altijd met hart en ziel 
terzijde hebben gestaan. Zij blij-
ven ook bij onze opvolgers func-
tioneren. Opgemerkt zij dat wij 
geen opvolging hebben, in te-
genstelling tot Simone en Arwin, 
die hebben een zoon die een ho-
recaopleiding volgt. Bovendien 
hebben ze een groot netwerk 
omdat Arwin een bekende is bij 
CSW en Simone ook al veel klan-
ten heeft vanwege haar culinaire 
activiteiten via de eigen website. 
Kortom, ik denk dat het voor Wil-
nis een goede combi is. De vraag 

was echter, wanneer gaan we het 
idee aan hen voorleggen. En dat 
is kortgeleden gebeurd. Wij ken-
den Simone en Arwin overigens 
al omdat we vorig jaar al eens 
met elkaar hadden kennisge-
maakt voor offertes, maar pas in 
januari dit jaar tijdens drie druk-
ke evenementen (‘drie doldwaze 
dagen’) hebben samengewerkt. 
Echter toen hadden ze beiden 
een vaste baan alhoewel Simo-
ne daarnaast al deels zelfstandig 
culinair bezig was. Ron en ik kwa-
men toen op het idee hen half ja-
nuari dit jaar te vragen of de Wil-
lisstee niet wat voor hun was. Ze 
hoefden daar niet lang over na te 
denken. Wij hadden het bestuur 
van de stichting al in kennis ge-
steld van ons voornemen en heb-
ben wat later Simone en Arwin 
toen als onze opvolgers voorge-
steld. Onze complimenten aan 
het bestuur, want die hebben het 
selectieprocedé snel doorlopen 
en ook meteen hun goedkeuring 
aan onze opvolgers gegeven. Dat 
is ook de reden van het verras-
singsmoment. Met elkaar hebben 
we niet kunnen bevroedden dat 
alles zo snel is gegaan.”

“We hebben er zin in”
Simone en Arwin beamen dat. “Ja, 
het overviel ons behoorlijk, maar 
het is een doelbewuste keuze van 
ons dit te gaan doen. Nadat we 
hier wel eens met elkaar hadden 
samengewerkt zeiden Simone en 
ik dat we dit ontzettend leuk vin-
den en het fantastisch zou zijn 
om dit ook te kunnen doen. Een 
paar dagen later vroegen Brigit-
te en Ron aan Simone of het mis-
schien wat voor ons zou zijn. On-
werkelijk! Daar hoefden we na-
tuurlijk niet lang over na te den-
ken,” laat Arwin weten. Simone: 
“Arwin en ik hebben het er samen 
wel eens over gehad om iets voor 
onszelf te beginnen, maar ja, wat 
wordt er aangeboden wat bij ons 
past? En dit kwam nu op ons pad, 
alsof het was voorbestemd. Nu 
had ik een baan bij Adviesgroep 
88 en die heb ik opgezegd. Vanaf 
2011 ben ik bovendien zelfstan-
dig actief in de horeca met een 
culinair aanbod via mijn website 
(https://kokenmetsimone.nl voor 
belangstellenden. Red). Dat is 
geboren uit hobby en loopt heel 
goed, met veel grote opdrachten. 
Arwin was en is daarin mijn rech-

terhand. Al met al heb ik samen 
met hem een stuk ervaring opge-
bouwd. De horeca kunnen we nu 
implementeren in de activiteiten 
van De Willisstee. Er is daar ook 
een grote keuken ter beschik-
king. Het dorpshuis biedt boven-
dien allerlei mogelijkheden om 
kookworkshops te houden of een 
lekkere maaltijd te serveren bij 
speciale gelegenheden. Het ho-
recagedeelte is dus een welkome, 
maar tevens extra aanvulling op 
het activiteitenprogramma.

Administratie
Naast de horeca doe ik de admi-
nistratie erbij. Samen met Arwin 
kunnen we er wat moois van ma-
ken en ik kan je vertellen dat we 
er zin in hebben.”
Arwin komt oorspronkelijk niet 
uit de horeca. Hij heeft 23 jaar met 
plezier bij Keers gewerkt en heeft 
zijn baan opgezegd om samen 
met Simone fulltime in de Willis-
stee te gaan werken. Daar gaat hij 
zich voornamelijk bezighouden 
met het beheer, de bar en het on-
derhoud. Intussen wordt ook hij 
door Ron ingewerkt en hij consta-
teert dat dit goed uitpakt. Arwin: 
“Net zoals Simone heb ik er veel 
zin in. Echt superleuk om dit te 
gaan doen.” Dat hoort goed aan, 
want het ik niet niks om samen je 
vaste baan op te zeggen om als 
zelfstandig ondernemer iets heel 

anders te gaan doen met alle risi-
co’s van dien. Een en ander onder 
de naam Reijm Horeca VOF. Voor 
de Stee-Inn wil het nieuwe be-
heerderskoppel eruit halen wat 
er inzet. Ze hebben daar plannen 
voor. Maar dat komt allemaal nog. 
Wellicht dat ook hun zoon Mel-
vin die de horecaopleiding doet, 
er bij betrokken raakt en ook die 
blijkt volgens zijn vader erg en-
thousiast te zijn. De andere zoon, 
Benjamin, is militair en heeft niet 
zoveel op met de horecabran-
che. De openingstijden van het 
dorpshuis en Stee-Inn lopen ook 
bij Arwin en Simone parallel aan 
de activiteiten die er op dat mo-
ment zijn. Simone: “We leggen 
ons nog niet vast aan openings- 
en sluitingstijden, maar willen op 
voorhand ’s avonds wel open zijn 
en natuurlijk ook vaak overdag. 
De ervaring zal het echter leren. 
Kortom, in dat wat we nu gaan 
doen betekent voor ons een nieu-
we uitdaging waaraan wij een 
brede invulling willen geven. Wij 
geloven beslist dat het een kans 
van slagen heeft.” En Ron en Bri-
gitte? Die kunnen zich straks met 
een gerust hart gaan wijden aan 
de volgende stap in hun leven. 
Voor hen is het ook een nieuw 
begin. Zij kunnen hun grenzen 
nu nog verleggen en zijn op een 
leeftijd dat dit nog kan. Dan moet 
je die kans pakken.
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VV Argon en CSW sturen 
brieven naar college en raad
De Ronde Venen – De voetbal-
verenigingen Argon en CSW heb-
ben afgelopen week beiden een 
brief gestuurd naar het college 
van Burgemeester en Wethou-
ders en de gemeenteraad in ver-
band met de clubaccommodaties 
en de reactie van het college. In 
de brieven staat o.a.: Naar aanlei-
ding van een artikel in de Nieuwe 
Meerbode over (de kostenont-
wikkeling bij) Sporthuis Abcou-
de en in relatie tot de gemeente-
lijke financiële inspanningen ten 
behoeve van Sporthuis Abcou-
de vragen S.V. Argon en CSW aan-
dacht voor noodzakelijke aanpas-
singen aan hun verouderde club-
gebouwen (kantine en kleedka-
mers). Mede gezien de gemeen-
telijke inspanningen voor Sport-
huis Abcoude zien zij voor het re-

aliseren van eigentijdse clubge-
bouwen voor de gemeente een 
rol weggelegd. 

Kernboodschap 
In diverse gesprekken heeft Ar-
gon de noodzaak tot renova-
tie/nieuwbouw van haar clubge-
bouw (kantine en kleedkamers) 
bij de gemeente aan de orde ge-
steld. De gemeente heeft in de-
ze gesprekken gemeld dat ver-
enigingen een eigen verantwoor-
delijkheid hebben ten aanzien 
van hun clubgebouwen. In diver-
se contacten met Argon en CSW 
heeft de gemeente gewezen op 
de (rijks)subsidieregeling stimu-
lering bouw en onderhoud sport-
accommodaties. Deze nieuwe 
subsidieregeling kan sportvereni-
gingen bij investeringen in hun 

clubgebouwen financieel per-
spectief bieden. De subsidiere-
geling kent subsidiebedragen ter 
hoogte van 20% van de investe-
ringskosten in sportaccommoda-
ties en 15% aanvullende subsidie 
voor specifiek benoemde inves-
teringen in energiebesparende 
maatregelen en in het toeganke-
lijk maken van gebouwen. Tevens 
is gemeld dat de gemeente posi-
tief staat tegenover multifuncti-
oneel gebruik van sportvoorzie-
ningen, waaronder clubgebou-
wen. Daarbij is aangegeven dat 
als sportverenigingen met ande-
re partijen willen samenwerken 
ten aanzien van (mede)gebruik 
van bestaande of van nieuwe ver-
enigingsaccommodaties, de ge-
meente bereid is om mee te den-
ken om dit mogelijk te maken. 

Verantwoordelijk
Volgens de gemeente is het be-
lang van sport en sportverenigin-
gen voor de gemeente/gemeen-
schap groot. Het belang reikt ver-
der dan louter sport en bewe-
gen. De investerings- en exploi-
tatiekosten van veel sportaccom-
modaties zijn dusdanig hoog, dat 
veel (sport)activiteiten (vooral 
die van sportverenigingen) niet 
zouden plaatsvinden als gebrui-
kers hiervoor de kostprijs zouden 
moeten betalen.
Door 1/3 deel van de exploitatie- 
en kapitaallasten van de gemeen-
telijke sportvelden aan de gebrui-
kers door te belasten, neemt de 
gemeente maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. De gemeen-
te is beschikbaar om mee te den-
ken en mee te werken aan vereni-
gingsplannen voor het vernieu-
wen/renoveren van clubgebou-
wen.
Het initiatief en de verantwoorde-
lijkheid voor vernieuwings- en re-
novatieplannen van clubgebou-
wen ligt echter bij verenigingen. 

Druk bezochte bijeenkomst 
‘Hoe wilt u straks wonen’
De Ronde Venen – Vorige week. 
organiseerde het CDA De Ronde 
Venen een bijeenkomst voor ou-
deren met de vraag ‘Hoe wilt u 
straks wonen’ bijna 200 geïnteres-
seerden hadden de storm en re-
gen getrotseerd om aanwezig te 
kunnen zijn. Ze hadden een inte-
ressante middag waarbij veel in-
formatie voorbij kwam over het 
wonen van de toekomst. CDA 
Lijsttrekker Derk Boswijk was ook 
te gast en vertelde in de discus-
sie over de mogelijkheden die de 
provincie heeft om de gemeen-
te te ondersteunen bij het vinden 
van bouwlocaties.
De bijeenkomst stond in het te-
ken van oplossingen in wonen 
nu er geen verzorgingstehuizen 
meer zijn en veel ouderen thuis 
moeten blijven wonen. Rob Ha-
gens van Vivalib en Annelies Lam-
mers van ZorgID gingen in op de 
mogelijkheden die er zijn met 
technische snu�e (domotica) om 
een veilig gevoel te hebben in je 
eigen huis. Dat sprak de aanwezi-
gen zeer aan. 

Veiligheid
Het gevoel van veiligheid is be-
langrijk in je eigen huis. Ook 
werd er gesproken over modu-
lair bouwen, dat is het bouwen 
van een huis in een dag. Dat be-
gint nu ook van de grond te ko-
men Morgen Wonen is een mooi 
voorbeeld. De spreker van Groen-
West ging in op de uitdagingen 
waarvoor de woningcoöperatie 
zich gesteld ziet. Waarbij ook het 
doorstroom experiment voor se-
nioren aan bod kwam. Dit is in de 
gemeente De Ronde Venen op-
gezet om te zorgen dat senioren 
naar een kleinere woning gaan 
en een gezinswoning achterlaten 
dat niet merken in de huur. Ook 
het Thuishuis en een nieuw pro-
ject in Zegveld door het lokale 
dorpsplatform waren inspireren-
de voorbeelden. 

Buurtje
Blijven wonen in je eigen buurtje 

vraagt ook veel aanpassingen in 
het aantal voorzieningen. Gosse 
Dousma van Van Wijnen/Inclusief 
Wonen gaf als voorbeeld een wijk 
in Arnhem waar een soort wijkre-
gisseur (community builder) aan 
de slag gaat om alle inwoners, or-
ganisaties en ondernemers met 
elkaar in contact te brengen voor 
meer nabuurschap en ter voorko-
ming van eenzaamheid. Als laat-
ste spreker kwam een inwoner uit 
Abcoude aan het woord die zelf 
de handschoen heeft opgeno-
men, met een aantal dorpsgeno-
ten. Zij willen een ho�e realiseren 
en Gerrit Meijerink vertelde wat 
ze hebben gedaan en welke uit-
dagingen er nog zijn. 

Pitches
Na de pitches was het tijd voor 
vragen uit de zaal. Men wilde 
vooral weten waar gebouwd kon 
worden. Want er zijn weinig be-
schikbare plekken. Boswijk gaf 
aan dat als het aan het provincia-
le CDA ligt de gemeente een aan-
vraag kan doen als er een bouw-
plan is op een plek waar nu niet 
gebouwd.
Dit ‘oprekken van de rode con-
tour’ is een reële mogelijkheid nu 
er te weinig bouwlocaties zijn. Er 
is een enorme opgave voor het 
bouwen van huizen. De inmid-
dels ook aangeschoven Wethou-
der Rein Kroon, beaamde dit. We 
moeten sneller kunnen bouwen, 
het strategisch plan Vastgoed is 
daar het vliegwiel van. Binnen-
kort ontvangen de inwoners een 
enquete over hoe zij straks wil-
len wonen. Kroon riep de aanwe-
zigen op deze in te vullen om te 
komen tot plannen die ook echt 
aansluiten bij de woonwensen 
van de Rondeveners. 

Alle aanwezigen kregen de toe-
zegging dat de presentaties toe-
gestuurd zullen worden, waar-
door ze alles nog eens rustig na 
kunnen lezen. En zich een beeld 
kunnen vormen over hoe zij 
straks willen wonen.

Eerste pilot met slimme 
verkeerslichten in de regio Utrecht
Mijdrecht - De eerste pilot met 
slimme verkeerslichten van 
Goedopweg in de regio Utrecht 
is gestart! Dennis Straat, gedepu-
teerde mobiliteit, en Arwin Brou-
wer, directeur van Brouwer Trans-
port en Logistiek, reden op 15 
maart het eerste rondje mee in 
de eerste ‘connected’ vrachtwa-
gen van Brouwer Transport en 
Logistiek, die via boordappara-
tuur in de vrachtwagen commu-
niceert met slimme verkeerslich-
ten op de N201. Door deze tech-
niek kan de doorstroming, leef-
baarheid en bereikbaarheid van 
de regio Utrecht worden verbe-
terd. 
Gedeputeerde Dennis Straat 
heeft hoge verwachtingen van 
de pilot: “Met meer en brede-
re wegen alleen red je het niet. 
De bestaande capaciteit kan nog 
veel beter worden benut. Als dit 

werkt, kunnen we het op veel 
meer plaatsen inzetten.”

Pilot met lokaal vrachtverkeer 
van Brouwer Transport
In de pilot met Brouwer Trans-
port wordt gekeken naar het pri-
oriteren van lokaal vrachtverkeer 
op N201 met behulp van slim-
me verkeerslichten (zogenaam-
de ivri’s, intelligente verkeersre-
gelinstallaties) en het effect hier-
van op de doorstroming. Dit ge-
beurt door de vrachtwagens van 
Brouwer Transport te voorzien 
van een connected device. Via 
het bestaande telecomnetwerk 
wordt voortdurend data uitge-
wisseld en vindt communicatie 
plaats tussen het vrachtverkeer 
en de verkeerslichten. 
Slimme verkeerslichten zenden 
dankzij speciale software niet al-
leen data uit naar voertuigen, 

maar ontvangen ook data terug 
van weggebruikers. De verkeers-
lichten zijn zo in staat om vracht-
wagens te herkennen, de groen-
tijd te verlengen en de chauf-
feur een adviessnelheid te ge-
ven voor een groene golf. Hier-
mee worden start- en stopbewe-
gingen beperkt, de CO2-uitstoot 
teruggedrongen en geluidsover-
last verminderd. De pilot waarin 
de slimme verkeerslichten op de 
N201 communiceren met vracht-
wagens van Brouwer Transport 
loopt naar verwachting tot de zo-
mer en is een van de eerste pi-
lots die momenteel rond priorite-
ring met slimme verkeerslichten 
plaatsvindt in Nederland. 

Ook Europese pilot op 
de N201 gestart
Naast de pilot met Brouwer Trans-
port is er ook een Europese pilot 

ke Partnership Talking Traffic. In 
Talking Traffic werken het minis-
terie van Infrastructuur en Water-
staat en zo’n 60 regionale en lo-
kale overheden samen met zo’n 
twintig marktpartijen uit de ver-
keersindustrie, telecom- en in-
ternetsector en automotive indu-
strie aan innovatieve verkeerstoe-
passingen.
Dankzij nieuwe diensten worden 
weggebruikers met behulp van 
een smartphone of een on board 
unit onderweg voortdurend ge-
informeerd en begeleid op hun 
route met een persoonlijk en re-
al-time advies, waarmee ze be-
ter kunnen anticiperen op ver-
anderende omstandigheden, als 
een filestaart, wegwerkzaamhe-
den, incidenten, maximum snel-
heden, informatie van matrixbor-

den en parkeerinformatie. Slim-
me verkeerslichten vormen een 
van de pijlers van Talking Traffic, 
naast voortdurende uitwisseling 
van data en gebruik van connec-
tiviteit. 

Goedopweg
De pilot waar vrachtwagens van 
Brouwer Transport communi-
ceren met de slimme verkeers-
lichten op de N201 wordt in op-
dracht van Goedopweg uitge-
voerd. In Goedopweg werken de 
provincie Utrecht, de gemeen-
ten Utrecht en Amersfoort, Rijks-
waterstaat, het ministerie van In-
frastructuur & Waterstaat en U15 
(netwerk van werkgevers in de 
regio) samen aan een goede be-
reikbaarheid en leefbaarheid van 
de regio Utrecht.

op de N201 gestart; Interoperable 
Corridors (InterCor). In deze pilot 
wordt onderzocht of smart mo-
bility ontwikkelingen, als slimme 
verkeerslichten, ook grensover-
schrijdend werken. Hierbij staat 
internationaal vrachtverkeer dat 
van- en naar de bloemenveiling 
in Aalsmeer rijdt, centraal. Wan-
neer er een stremming is op een 
van de snelwegen, worden de-
ze vrachtwagens nog vaak over 
de N201 omgeleid. Via de slim-
me verkeerslichten van Goedop-
weg krijgen deze voertuigen pri-
oriteit om de doorstroming op de 
N201 te verbeteren. De techniek 
die hierbij wordt gebruikt is iden-
tiek aan die in de pilot met Brou-
wer Transport en is gebaseerd op 
voortdurende uitwisseling van 
data en gebruik van connectivi-
teit met behulp van het bestaan-
de telecomnetwerk. De InterCor 
pilot loopt naar verwachting tot 
de zomer.

Talking Traffic
De regio Utrecht is via Goedop-
weg aangesloten bij het landelij-

Verwennerij in 
inloophuis ’t Anker
Mijdrecht - Dinsdag 5 maart 
was de jaarlijkse Verwendag in 
inloophuis ’t Anker. Omdat er 
na(ast) de ziekte kanker nog een 
leven is dat soms vergeten wordt, 
trakteert ’t Anker (oud-)patiën-
ten en hun naasten of nabestaan-
den in maart al meer dan 10 jaar 

op een Verwendag. Zo’n 40 vaste 
gasten lieten zich voor en na de 
gezamenlijke lunch heerlijk ver-
wennen door vrijwilligers en 17 
professionele zg. “verwenners” 
van buiten ’t Anker. De dag be-
gon met koffie met gebak, met 
op dat gebak een verwijzing naar 

het 15-jarig bestaan van het in-
loophuis. In april vieren we dat 
lustrum officieel en de Verwen-
dag bood een mooi opstapje 
daarvoor. Van 10.30 uur tot 15.00 
uur konden de gasten een heerlij-
ke massage krijgen van Frank de 
Vries, Mieneke Kenninck of Lin-
da van Bemmelen, allen beroeps-
masseurs/- fysiotherapeuten. Jo-
landa Zaal van ‘Puur Jolanda’ 
bood ontspannende handmassa-
ges en manicures Celesta Warger 
en Elisa Wilms van ‘Eli Nails’ ver-
troetelden de handen verder.
De voeten werden heerlijk ver-
wend door ervaren pedicure Mar-
jan de Goede; ook waren er voet-
massages en voetreflexbehan-
delingen van Anita Vink, Gerrie 
Stevenhagen en Nanda Lange-
ree van ‘Reflex Vitaal’. Heel veel 
gezichten werden voorzien van 
prachtige make-up door Natha-
lie van Zeben van ‘Instituut Pé-
rine’ en heerlijk behandeld door 
Jessica Goezinne van ‘Schoon-
heidssalon Zuidzijde’. Rachel Rui-
ter van ‘Rachel’s Creative Hair Fa-
shion’ kapte de dames op hun 
paasbest. Fotografe Sonja Berger 
van ‘Smc Fotografie’ maakte ver-
volgens een prachtige foto. Gas-
ten konden verder nog een reiki-
behandeling krijgen van oudge-

dienden Johan Liesveld en Hen 
Tabak. Gasten die zelf aan de 
slag wilden, konden een creatie-
ve workshop volgen en een geu-
rig en kleurig ‘bollen’stuk maken 
o.l.v. bloemiste Sanne Felix van 
‘De Waterlelie by Sanne’. 

Professioneel
Deze professionals werkten ge-
heel belangeloos mee aan de dag 
en ontleenden daar net zo veel 
plezier en energie aan als de ve-
le gasten!
Na afloop ontvingen zij een klei-
ne attentie en de traditionele 
gerbera’s (m.d.a. Simon Zwarts), 
want Inloophuis ’t Anker en zijn 
gasten zijn de medewerkers en 
sponsoren zeer erkentelijk voor 
hun bijdrage aan een geweldi-
ge dag!  Inloophuis ’t Anker aan 
de Hoofdweg 85A in Mijdrecht is 
elke dinsdag en donderdag ge-
opend voor mensen mensen met 
(ooit) kanker, hun naasten en na-
bestaanden.
Met koffie, thee, koek en ontspan-
nende activiteiten en vooral aan-
dacht voor elkaar is eigenlijk elk 
bezoek aan ’t Anker een verwen-
momentje. Kijk eens op onze Fa-
cebookpagina of op www.inloop-
huishetanker.nl voor meer infor-
matie. 



 20 maart 2019 11

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - A.s. zaterdag 23 
maart is weer de verzamelaars-
beurs van 9.30 tot 13.00 uur in 
‘t Oude Parochiehuis, Bozenho-
ven 152 te Mijdrecht. U kunt er 
terecht voor postzegels in on-

ze stuiverboeken, munten, brie-
ven en ansichtkaarten. De toe-
gang is gratis. Meer inlichtingen 
kunt vinden op de site www.ver-
zamelaarsrondevenen.nl en tel.
nr. 0292-289322

Wethouder Becker helpt 
mee met NLdoet
De Ronde Venen - De groot-
ste vrijwilligersactie van Neder-
land, NLdoet, stimuleerde ieder-
een om vrijdag 15 en zaterdag 
16 maart de handen uit de mou-
wen te steken. Vrijwilligers zijn 
het kloppend hart van vele soci-
ale initiatieven. Het Oranje Fonds 
laat daarom met NLdoet zien hoe 
belangrijk actieve burgers voor 
de samenleving zijn. Vrijdag 15 
maart heeft Wethouder Marja 
Becker (Seniorenpartij DRV) een 
bezoek gebracht aan twee deel-
nemende activiteiten rondom 
NLdoet en daarbij de vrijwilligers 
een handje geholpen.
In eerste instantie bij de zorg-
boerderij aan de Amstelkade in 
Wilnis. Ze heeft daar met Tim, één 

van de cliënten vanuit de dag-
besteding en andere vrijwilli-
gers, geholpen met het opknap-
pen van de toegangsweg naar de 
boerderij door grind te scheppen 
in kruiwagens. Later in de och-
tend werd ze verwacht bij dag-
besteding Amerpoort aan de He-
renweg in Vinkeveen. Amerpoort 
is een instelling voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Waar verschillende woonvormen 
het mogelijk maken voor zowel 
een dagbesteding als dagopvang 
met medische zorg.
Het doel was om te helpen met 
het snoeien van bomen om de 
tuin weer gereed te maken voor 
het voorjaar. Ook werden nieuwe 
plantjes gepoot.
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Van lente naar herfst  
Soms weet je in dit land niet 
meer in welk jaargetijde je 
leeft.  Neem nou de afgelopen 
februarimaand. Op de 25e, 
26e en 27e in onze regio len-
tetoppers  van 19 à 20 graden 
met als absoluut maximum 
20,7 graden, op de 26e. In 37 
jaar van waarnemingen is het 
kwik in de winter nog nooit zo 
hoog geweest in Mijdrecht.  
Echter, vanaf de voorlaatste 
februaridag  deden zich � in-
ke luchtdrukdalingen voor.
Wees  de barometer op 25 fe-
bruari nog 1039 hPc aan, op 4 
maart bleek deze gedaald te 
zijn naar 985 hPc. Het was dan 
ook snel gebeurd  met  dit uit-
zonderlijk fraaie weer. Al van-
af de eerste maartdag kre-
gen we nattigheid over ons 
heen  en dat zou iedere  dag 
zo doorgaan.  We hadden de 
pech  net  onder een zogehe-
ten straalstroom  te  belan-
den.  Straalstromen, die vaker 
voorkomen in de herfst dan 
in de lente, markeren grote 
temperatuurtegenstellingen.  
Straalstromen zijn lintvormi-
ge banden van zeer snel  be-
wegende lucht met snelhe-
den tot wel 200 à 400 km per 
uur. Zij vormen  een slinge-
rende weg van west naar oost 
die rondom de aarde loopt en  
doen zich voor op hoogten 
van 10 tot 13 km. Zij zijn niet 
meer dan 1 km  dik en 50 à 60 
km breed. Bij zo’n weersitua-
tie met een  straalstroom over 
de oceaan tot in West-Europa 
zal men bij de luchtvaart  niet 
kiezen voor de geogra� sch  
kortste weg over de Atlanti-
sche Oceaan, richting Ameri-
kaanse oostkust met tegen-
wind, maar op afstand van de 
straalstroom blijven en met 
een boog om de windrivier 
gaan. Het traject is weliswaar 
aanzienlijk langer, maar daar 
staat tegenover  tijdwinst en 
niet in de laatste plaats be-
sparing van brandstof (kero-
sine).
Een vlucht van Amerika naar 
West Europa met de straal-
stroom mee zal een tijds-
winst opleveren van een uur. 
Zo´n straalstroom in onze 
omgeving betekent aanvoer 
van polaire lucht van hoge 
breedten in een zeer krachti-
ge westelijke stroming.  Hier  
hoort een uitermate wissel-
vallig weerbeeld bij.  Rand-
storingen, die zich ten zui-
den van de zogeheten moe-
derdepressie  bij IJsland ont-
wikkelen , doen de buienac-
tiviteit opleven met windsto-
ten en bij een koude boven-
lucht met hagel en onweer. 
Laatstgenoemde in de Ron-

de Venen in de avond van  
donderdag 7 en zondag 10 
maart. Zo´n IJsland depres-
sie sleept vaak een warmte- 
en koufront met zich mee. In 
dat koufront , dat  ver zuide-
lijk op de oceaan nabij Ierland 
kan liggen, zoals op  zaterdag  
9 maart het geval was, kan 
een zogeheten golf ontstaan. 
Hieruit  kan zich een nieuwe, 
kleine, maar vinnige depres-
sie ontwikkelen, die richting 
Nederland koerst en daarbij 
snel uitdiept.  Men noemt dit 
een secundair laag, wat voor 
een meteoroloog nogal  eens  
hoofdbrekens kost.  De    pre-
cieze koers is vooral in het be-
ginstadium moeilijk te voor-
spellen. En daarmee hangt  
dan weer  ten nauwste samen  
de temperatuur, de hoeveel-
heid en vorm van de neer-
slag en de windrichting en 
-sterkte. De passage van het 
laag op zondag  10 maart was 
goed af te lezen op de baro-
meter. Zaterdagavond wees 
deze nog 1012,5 hPc aan. Op 
de nadering ervan op zon-
dagmorgen 1003,5 hPc  en tij-
dens haar koers  dwars over 
ons land op zondagmiddag  
996,5 hPc. Na de doorkomst 
ervan, ‘s avonds, was de lucht-
druk al weer gestegen  tot 
1010,5 hPc.  Zij liet bij ons 
17 mm neerslag achter. Tus-
sen al het depressiegeweld 
door was er zo nu en dan 
ook  ruimte voor opklaringen, 
dankzij een rug van hogedruk 
(ook wel wig genoemd), een 
noord-noordoostelijke uit-
bouw van het Azorenhoog. 
We hebben dan te maken 
met een tijdelijke weersver-
betering, daar dit tussenhoog 
zich ook weer snel oostwaarts 
verplaatst. Al  met al kun je 
niet ontkennen dat zo’n west 
circulatie saai is in tegenstel-
ling tot een stationair hoge-
drukgebied, maar dat kan ons 
wel  mooi weer geven. Niet 
zelden heerst er in deze tijd 
van het jaar hoge druk nabij 
Groot-Brittannië, wat bij ons 
een hardnekkige droge  en 
koele noordwest stroming in-
houdt.  Dit weertype staat be-
kend als  de noordwest moes-
son. Dit is ook de reden dat  
maart bij ons met gemiddeld 
60 mm een van de droogste 
maanden is. Maar dat geldt 
dus niet voor dit jaar.
Nu al staat de maandsom op 
bijna 100 mm, maar er is ver-
betering in zicht. En wat zegt 
de volksweerkunde over een 
wind- en neerslagrijke  len-
temaand? “Maartse wind en 
aprilse regen, beloven voor  
mei  veel zegen”en “Maartse 
regen, brengt zomerzegen”.

Cursussen bij de Paraplu
Klankmeditatie: start 
bwoensdag 27 maart 
20.00 – 21.15 uur
De klankmeditatie wordt ingeleid 
met een kort klankbad, waarna 
we specifi eke klanken samen ma-
ken en mantra’s zingen, die diep 
in het lichaam vibreren. De cel-
len worden zo zacht in beweging 
gezet, terwijl de ademhaling vol-
ledig en vrij kan bewegen. Nadat 
de klanken verinnerlijkt zijn, lijkt 
het of je hele lijf als een muziekin-
strument is gestemd en voel je je 
meer in harmonie. De deelname-
prijs van deze sessie is € 11,00 en 
is onder leiding van Jessica Erdt-
sieck. De sessie duurt 5 kwartier 
waarna er gelegenheid is voor 
een kopje kruidenthee en/of een 
nadere kennismaking met de ge-
bruikte instrumenten.

Schilderen op glas: cursus 
start zaterdag 30 maart 
van 09.30 – 12.30 uur
Er zijn diverse formaten schalen 
mogelijk; een abstracte schaal 
maken of een servet verwerken 
in de schaal, hiervoor zijn diver-

sen servetten aanwezig maar een 
eigen favoriete afbeelding op 
servet kan natuurlijk ook! De de-
coratieve schaal kan tijdloos wor-
den of speciaal gemaakt voor Pa-
sen. Ervaring is niet nodig om iets 
moois te maken!

Klankreis: cursus start 
woensdag 17 april 
20.00 – 21.15 uur
Laat je tijdens een klankreis mee-
voeren door de ontspannen-
de werking van klankschalen in 
combinatie met zang, tampura-
lier, schootharp, zachte drums, 
klankstaven, rainstick, ocea-
ndrum, windgongs en tal van an-
dere 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 herken-
ning oproept. 
De deelnameprijs van deze ses-
sie is €11,- en is onder leiding van 
Jessica Erdtsieck. De sessie duurt 
5 kwartier waarna er gelegenheid 
is voor een kopje kruidenthee.

VVD-fractie De Ronde Venen 
verwelkomt Ed Dohle
Regio - De Ronde Venen - Ed 
Dohle uit Vinkeveen zal met in-
gang van 21 maart aanstaan-
de de vrijkomende VVD-raads-
zetel als gevolg van het vertrek 
van Sandra Vreugdenhil inne-
men. Fractievoorzitter Bart Rich-
ter “Het is heel prettig dat Ed aan 
het einde van de laatste raadsver-
gadering van Sandra direct geïn-
stalleerd kan worden en hiermee 
continuïteit binnen de fractie ge-
borgd is”. 

Ed Dohle woont al lange tijd sa-
men met zijn vrouw in Vinkeveen, 
heeft volwassen dochters en is 
inmiddels trotse opa. Werkzaam 
is Ed in zijn eigen assurantiekan-
toor samen met zijn vrouw die 
deels ook in het onderwijs actief 
is. In zijn vrije tijd is Ed vaak op het 
water van de Vinkeveense plas-
sen te vinden. De VVD-fractie ziet 
in Ed een welkome aanvulling en 
verwacht dat hij met zijn achter-
grond, kennis en brede netwerk 
een grote bijdrage kan leveren 

aan de fractie en raad in z’n tota-
liteit. Sandra Vreugdenhil zal met 
haar man op korte termijn verhui-
zen naar Curaçao waar hij vanuit 
zijn functie bij defensie aan het 
werk gaat. De fractie zal haar ze-
ker gaan missen geeft de fractie-
voorzitter aan: “Sandra was niet 
alleen binnen de fractie van gro-
te meerwaarde maar zette zich 
ook voor de raad in z’n totaliteit 
in. Iets wat zeer te waarderen is”. 

Zeer geslaagde Winter 
Stamppotavond
De Hoef - Afgelopen vrijdag 15 
maart hebben we met z’n allen 
kunnen genieten van een zeer 
geslaagde en gezellige stamp-
potavond. Vanaf 18.00 uur kwa-
men de eerste gasten binnen en 
alle gasten werden verwelko-
mend met een lekker drankje.
Rond 19.15 uur werd het buff et 
geopend en kon een ieder genie-
ten van hutspot, andijvie of boe-
renkool. Er was genoeg voor ie-
dereen en er werd fl ink gesmuld. 
Tijdens het eten werd de zaal ge-
vuld met muziek verzorgd door 

Shanty en zeemanskoor de Turf-
schippers.
De heren zongen prachtige mee-
zing hits en je kon eigenlijk niet 
stil zitten en daarom werden er 
zelfs polonaises gelopen.
Ook aan de jongeren werd er ge-
dacht, Leon Rademaker heeft 
voor de organisatie van het dart-
toernooi gezorgd en dit toernooi 
werd zeer goed bezocht. Kort-
om tijdens deze geslaagde avond 
hebben jong en oud kunnen ge-
nieten van een heerlijke sfeer en 
een gevoel van samen zijn.

Hierbij wil ik graag eens reage-
ren op een best wel nijpend pro-
bleem in ons dorp . Het kan niet 
zo zijn dat ik de enige inwoner 
van Mijdrecht ben, die dit sig-
naleert. Onze middenstand wil 
heel graag dat we komen win-
kelen in Mijdrecht in het cen-
trum. Het wordt ook gelukkig 
weer wat gezelliger in het cen-
trum dus dan komt er ook meer 
winkelend publiek.
Helaas is het in deze periode 
nogal regelmatig slecht weer, 
en wat doe je dan ? Dan neem 
je de auto! In de afgelopen de-
cembermaand was dit natuur-
lijk al hetzelfde, en door alle ver-
bouwingen in het centrum was 
er alleen maar minder gelegen-
heid om te parkeren. Aange-
zien ik ook maatje ben, en dan 
met mijn maatje naar het cen-
trum kom om boodschappen 
te doen, ondervind ik constant 
parkeerproblemen.
Mijn maatje kan gelukkig nog 
lopen maar niet te ver. Als je dan 
al tig rondjes hebt gereden om 
je auto kwijt te kunnen, en be-
sluit om je auto dan maar bij de 
Boni te parkeren in het verleng-
de van de parkeervakken . 
Helaas vind je 10 minuten la-
ter dan wel  een vette prent van 
104,- euro achter je ruit . 
Op zo’n moment is mijn eer-
ste reactie, ik wil dus geen ma-
tje meer zijn zo . Maar mijn ma-
tje kan daar natuurlijk ook niks 
aan doen, en het blijft mijn be-
slissing, helaas geboren uit wan-
hoop !

Regen
De afgelopen week regent het 
eigenlijk constant, en doe je 
dus regelmatig boodschappen 
met de auto. Zo ook vandaag. 
.Ik moest in de Dorpsstraat zijn 
bij de apotheek en bij de hand-
werkwinkel Hobby Dee. In de 
hele dorpsstraat geen parkeer-
plekje te vinden. Ik stond letter-
lijk aan het eind van de straat 
en heb het hele eind moeten 
rennen door de regen om mijn 
boodschappen te doen.
Dan zie je een nieuw verzor-
gingstehuis verrijzen, tevens 
weten we dat er een nieuwe 

supermarkt komt in dat kleine 
stukje centrum, er is een Action 
gekomen die veel publiek trekt, 
en ga zo maar door. Hoe ziet de 
gemeente Mijdrecht dit alle-
maal voor zich qua parkeer
mogelijkheden.? Is er nou ner-
gens iets te verzinnen waar een 
parkeergarage gebouwd kan 
worden ? Gewoon een stuk of 
5 verdiepingen hoog, en voor 
mijn part betaald parkeren. De 
huidige situatie is gewoon on-
houdbaar. Het is hetzelfde bij 
de Adelhof, waar een Lidl en 
een Aldi zitten. Bij die parkeer-
plekken worden er dan ook ge-
woon nog eens een paar inva-
liden parkeerplekken gemaakt, 
die verhoudingsgewijs dan dus 
steeds onbezet zijn. De vroegere 
marktplek is zo ingedeeld dat er 
ook maar een paar plekken zijn 
om te parkeren. Onze gemeente 
groeit qua inwonersaantal ook 
nog eens stiekem door, denk al-
leen maar eens aan Maricken-
land, waar heel veel woningen 
gebouwd zijn. Dat zijn niet al-
leen maar mensen van binnen 
Mijdrecht ! Die nieuwbouw op 
het terrein van het vroegere 
zwembad, ook allemaal wonin-
gen neergezet. Dus we groeien 
steeds door !

Gebruik gewoon die vroegere 
marktplaats om een fatsoenlijke 
parkeergarage te realiseren. Als 
je meer winkelend publiek wilt 
trekken, los dan eerst eens de 
parkeerproblemen op. De Me-
ijert is afgebrand, zet daar ook 
gewoon parkeergelegenheid 
neer voor Adelhof .

Hiermee doe ik tevens een be-
roep op alle inwoners van 
Mijdrecht die het met mij eens 
zijn. Kom in actie en stuur een 
klacht naar de gemeente !

Mijns inziens is de gemeente De 
Ronde Venen toch ook genood-
zaakt om vooruit te kijken. Doe 
dat dan ook !

Met vriendelijke groet,
een boze inwoonster
van Mijdrecht
G.N. Geever

LEZERSPOST

Parkeerproblemen in Mijdrecht

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.
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Ronde Venen Belang bezorgd over 
aanleg snel internet buitengebied
De Ronde Venen - De fractie van 
Ronde Venen Belang maakt zich 
ernstig zorgen over de voort-
gang van aanleg van snel inter-
net in het buitengebied. Het gaat 
om het vergunnen van zogehe-
ten PoP’s (Point of Presence). Dit 
zijn kleine gebouwtjes waar de 
glasvezel van ca. 2500 woningen 
worden gebundeld en waar sig-
nalen worden versterkt. Omdat 
hiervoor de vergunningen uit-
blijven heeft de fractie het colle-
ge daarom onderstaande vragen 
gesteld:
“Begin 2018 is de vraagbunde-
ling van Glasvezel Buitenaf suc-
cesvol afgerond. Meer dan 53% 
van de adressen in het buitenge-
bied had aangegeven glasvezel 
te willen en heeft daar een con-
tract met een provider voor af-
gesloten. Sindsdien is er voor de 

buitenwereld weinig gebeurd. 
Glasvezel Buitenaf heeft in febru-
ari aangegeven een aannemer 
te hebben gevonden. BAM gaat 
de aanleg verzorgen. Niets meer 
aan de hand zou je denken, maar 
niets lijkt minder waar. Naar ver-
luid – en dat heeft een van de am-
bassadeurs aan het college in een 
brief laten weten – spitst de vraag 
zich toe tot het vergunnen van 5 
PoP’s( (Point of Presence) in het 
buitengebied. Hiervoor worden 
de vergunningen niet afgegeven. 
Ronde Venen Belang maakt zich 
daarom zorgen of snel internet 
in het buitengebied op korte ter-
mijn wordt gerealiseerd en heeft 
daarom de volgende vragen:
1. Is de vergunningaanvraag 

voor de PoP voor het indu-
strieterrein Mijdrecht goedge-
keurd?

2.  Wanneer is dit gebeurd?
3. Zijn vergunningaanvragen 

voor de Pop”s in het buitenge-
bied binnen gekomen?

4.  Worden deze gehonoreerd?
  - zo ja, wanneer gaat dat
  gebeuren?
  - zo nee, wat is daarvan de
  reden?
5. Bent u op de hoogte dat de 

juiste positionering (de exac-
te plaats) van PoP’s essentieel 
is voor het ontwerp en aanleg 
van het gehele glasvezelnet? 

In de commissievergadering van 
februari is door onze fractie ge-
vraagd naar de betrokkenheid 
van het college bij deze proble-
matiek en de contacten die er zijn 
met Glasvezel Buitenaf en de am-
bassadeurs, waarop de burge-
meester naar beste weten heeft 

geantwoord. Gezien de niet vlot 
lopende aanleg van glasvezel 
heeft onze fractie daarom een 
aantal vragen:
1. Is het college van mening dat 

snel internet ook in het bui-
tengebied noodzakelijk is 
voor particulieren en bedrij-
ven?

2. Welke actie(s) heeft de verant-
woordelijk portefeuillehouder 
ondernomen om de aanleg te

 bespoedigen? Graag een 
chronologisch overzicht

3.  Heeft de verantwoordelijk 
portefeuillehouder contact 
gehouden met de ambassa-
deurs? Graag een chronolo-
gisch overzicht hiervan

4.  Welke stappen gaat de verant-
woordelijk portefeuillehouder 
op korte termijn ondernemen 
om het vertrouwen van inwo-
ners en bedrijven in het bui-
tengebied in de aanleg snel 
internet te behouden? “, aldus 
Ronden Venen Belang. 

Wordt vervolgd. 

Otterlezing De Groene Venen
Regio - Vinkeveen - Op 2 april 
2019 geeft Elze Polman in Vinke-
veen een lezing over de otter en 
de bever in Nederland. Met fo-
to’s, �lmpjes en een quiz maken 
we kennis met de leefwereld de-
ze waterdieren. Beide waren zij 
in Nederland uitgestorven maar 
na herintroductie zijn ze weer te-
rug. De otter zit al in de buurt, dus 
wie weet komt hij naar de Vinke-

veense Plassen? Na de lezing is 
de Algemene ledenvergadering 
van de natuur- en milieuvereni-
ging De Groene Venen. Iedereen 
is welkom, plaats: Dorpshuis, De 
Boei, Kerklaan 32 te Vinkeveen, 
aanvang 20.00 uur. De toegang 
is gratis. Info: www.degroeneve-
nen.eu. Daar kunt u ook lid wor-
den voor slechts € 5 per jaar.

Speciale aanbieding Giant 
Grandtour E bike bij Bike OK
Regio - Aan het burgemeester 
Haitsmaplein in Mijdrecht is al ja-
ren Bike Ok gevestigd. Een �et-
senzaak waar klantvriendelijk-
heid en service hoog in het vaan-
del staan. Een �etsenzaak waar je 
duidelijk en eerlijk uitleg krijgt en 
waar de meeste bezoekers erg te-
vreden zijn. Bike OK verkoop di-
verse soorten en merken �etsen 
en hij repareert ook. Bij Bike Ok in 
Mijdrecht staat de klant centraal. 
Bike Ok repareert A-merk �etsen 
tegen vaste tarieven. Bij Bike Ok 
gekochte �etsen krijgen voor-
rang in de werkplaats planning.

E-bike
Bike OK is ook gespecialiseerd in 
E-bike. Deze maand heeft hij een 
speciale aanbieding met de Giant 
Grandtour E+ (zie advertentie el-
ders in deze krant) Deze E+ is per-
fect voor een lange �etstocht, 
maar ook voor een snelle bood-
schap. Dankzij de krachtige Sync 
Drive Life middenmoter ligt de 
�ets super stabiel op de weg en 
door het lichte frame met voor-
vorkvering lijk je bijna te zwe-
ven. Luxe detail: de dagrijverlich-
ting is geïntegreerd in het frame. 
Al sinds 1972 maakt Giant sport-
�etsen waar kampioenen over 
de hele wereld wedstrijden mee 
winnen. De kennis die ze daarbij 
opdoen maken ze graag toegan-
kelijk voor iedereen. Zo zitten er 
dus allerlei slimme innovaties in 
de Giant Grand Tour E+. Denk aan 
licht en compact frame, gebruik 
van kwalitatieve onderdelen en 
velgremmen die eerder alleen op 
mountainbikes werden gemon-
teerd. De Giant is verkrijgbaar in 
drie kleuren en kost nu i.p.v. 2899, 
-- 2699,--

Accessoires
In de winkel van Bike OK vind je 

een uitstekend assortiment ac-
cessoires & onderdelen. Door ge-
richt inkopen kunnen zij je van 
alle voorkomende onderdelen 
voorzien. Uiteraard zoals je van 
Bike Ok mag verwachten tegen 
vaste lage prijzen, het voordeel is 
al snel minimaal 10% met andere 
aanbieders.

Nieuwe �etsen
Bike Ok levert �etsen, van kinder-
�ets tot high end ATB of race�ets.
De merkenkeuze is: Giant, Bsp, 
Cortina, Raleigh & Alpina. Bike Ok 
kan uiteraard ook andere merken 
�etsen leveren, vraag gerust wat 
de mogelijkheden zijn.

Gebruikte Fiets
Uiteraard kan je bij Bike Ok inrui-
len, (mits dit bij aanbieding wordt 
vermeld dat dit anders is) zij ma-
ken graag een waardebepaling 
voor de in te ruilen �ets. Bij de 
taxatie gaan zij altijd van de vol-
gende punten uit. 
1)  is de �ets vrij van diefstal?
2)  klopt de leeftijd van de �ets, 

en zijn de frame nummers dui-
delijk?

3)  is er onderhoud nodig (achter-
stallig)?

4)  kosten voor onderhoud (ach-
terstallig)

Voorbeeld is dan, dagwaarde -/- 
onderhoud -/- marge = inruil-
waarde
Ben je op zoek naar een gebruikte 
�ets? Je bent welkom in de win-
kel

Zomer opening:
1 maart – 30- september
Zondag en maandag gesloten.
Dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 
18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
De werkplaats is op zaterdag ge-
sloten.

Mijdrecht – Vorige week woens-
dagochtend is een automobilist 
de sloot in gereden. Hij deed dit 
langs de N201 net voor de bocht 
bij het Shell benzinestation. De 
man reed richting Mijdrecht toen 

het mis ging. Hij verloor de macht 
over het stuur door een oliespoor 
op het wegdek. Hij raakte van de 
weg, door de berm en belandde 
vervolgens in het water. De inzit-
tende raakte niet gewond.

Auto te water

Iedereen is een winnaar 
bij GVM’79
Regio - Mijdrecht - Afgelopen za-
terdag was het weer tijd voor de 
jaarlijkse clubkampioenschappen 
van GVM’79. Net als vorig jaar was 
er gekozen voor een wedstrijd 
op het thuishonk “gymzaal de 
Brug”. Op deze manier konden al-
le groepen op de juiste toestellen 
hun wedstrijd draaien, zonder dat 
er met toestellen, van zaal naar 
zaal, gesleept hoefde te worden. 
Iedereen die gymzaal “de Brug” 
kent weet dat daar geen tribunes 
zijn, maar dankzij een sponsoring 
van 100 stoelen door de Zwart 
dranken en delicatessen uit Wil-
nis kon iedereen toch zitten en 
genieten van de kunsten van de 
gymnasten.
In wedstrijdronde 1 en 2 en kon 
er genoten worden van de pres-
taties van de meisjes recreanten 
turnen. De afgelopen lessen was 
er hard geoefend om alle oefe-
ningen uit het hoofd te leren en 
netjes uit te voeren. En wat ging 
het goed! Overal in de zaal blije 
en gespannen gezichtjes. Na de 
recreanten was het de beurt aan 
de selectiemeiden, hier waren 2 
wedstrijdrondes. Omdat de se-
lectie �ink is uitgebreid dit jaar 
moest er op alle vier de toestellen 
tegelijkertijd gewerkt worden. 
Met passen en meten lukte het 
om alles goed in de zaal te krij-
gen. Bij de selectie zijn de oefe-
ningen een stuk moeilijker en de 
juryleden hebben hard gewerkt 
om iedereen de juiste punten te 

geven. Als laatste wedstrijdron-
de was er een combinatie van de 
jongens recreanten en Acrogym. 
Terwijl de jongens hun stoere 
kunsten aan rek en brug vertoon-
den, werd er op de mat sierlijk be-
wogen op vrolijke muziek.
Prijsuitreiking
Na elke wedstrijdronde volgde 
een prijsuitreiking en wat bleek? 
Iedereen kreeg een mooie me-
daille! De gymnasten van GVM’79 
zijn namelijk allemaal winnaars! 
De wedstrijd leverde ook nog de 
volgende clubkampioenen op 
bij de recreanten turnen meisjes: 
Alysha Forde , Dominique Vianen, 
Julia Zanting, Asma el Abbouch 
en Caithlin Herngreen. Bij selectie 
turnen waren de gouden medail-
les voor: Jade Brouwer, Gwenn 
van Rijn, Charlize Keller, Jaël de 
Jong, Rosalien Sjarifundin en 
Melanie de Graaf. Bij de jongens 
was Pepijn Strubbe nummer 1 en 
bij de acrogym Gwenn van Rijn, 
Amy-jay van Walraven en Lara de 
Groot .Allemaal gefeliciteerd met 
de behaalde prijzen!

Bridgevereniging Vinkeveen
 Vinkeveen - De duo’s Anneke en 
Ties en Gerrie en Marijke waren 
op deze dinsdag de krokussen 
tussen het gras. Ze staken beide 
boven het maaiveld uit met resp. 
65,50% en 64,17 %. Met een klein 
gat tussen hen en de brede mid-
denmoot volgden Maria en Tet 
57,00%,  Dorette en Tony 55,42%, 
en natuurlijk - op hun vertrouw-
de plaats -  Herman en Bram met 
54,17%. Annelies en Joop bleven 
goed op koers met 53% exact. 
Een aantal paren kwam er tegen 
de toppers van deze week niet 
aan te pas, maar blijven hopen op 
een goede eindklassering.
Volgende week (bijna) lente, 
nieuwe kansen.

De Bridgevereniging Vinkeveen, 
kan nog nieuwe leden gebruiken. 
Zowel beginnende bridgers als 
gevorderde bridgers zijn welkom.
Dit seizoen loopt door tot eind 
april. Het nieuwe seizoen begint 
in september 2019. Ook als u nog 
geen bridgepartner heeft kunt u 
zich opgeven. Wij doen dan ons 
best om een goed en plezierig 
koppel voor u te vormen. U kunt 
het lopende seizoen nog mee-
doen.
Er wordt gespeeld op dinsdag-
middag vanaf 13.30h. Je hoeft je 
alleen maar aan te melden.
Voor meer info kunt u bellen met 
Dorette Suppan  tel 06 55707038 
of mailen naar suppan@hetnet.nl.

Het nieuwe BMX seizoen 
is begonnen bij UWTC!
Regio -Met de eerste wedstrijd 
van de Clubcompetitie is het BMX 
seizoen weer begonnen.  De trai-
ningen zijn in februari weer ge-
start en UWTC mag zich verheu-
gen op zo’n 20 nieuwe leden.  Bij 
de ‘Kom uit je Winterslaap-Klus-
dag van vorige week waarbij een 
groot aantal leden de handen uit 
de mouwen staken en de kinde-
ren vermaakt werden met spel-
letjes en een clinic van onze trai-
ner Michael Schekkerman werd 
de baan weer wedstrijd klaar ge-
maakt. Daar waar in heel Ne-
derland diverse banen door het 
slechte weer niet berijdbaar zijn is 
de baan van UWTC vrijwel altijd in 
prima staat dankzij de vakkundi-
ge aanleg door Schijf BMX tracks 
uit Uithoorn. Toch nog zo’n 40 le-
den kwamen op de clubwedstrijd 
af en trotseerden de wind (zeg 
maar storm) om toch van start te 
gaan bij de wedstrijd. 

Kantine
In de gezellige kantine werd ge-
zongen voor de jarige Oma Eva-
line en trainer Michael en bleef 
men warm met diverse versna-
peringen.   Met enige vertraging 
vanwege computerproblemen 
werd toch om half drie begonnen. 
Voor de beginnende rijders was 
dit, na nog maar een paar trai-
ningen, meteen al de eerste ech-
te wedstrijd en dat was aan de 
spanning op de gezichtjes wel af 

te zien, en ook de ouders waren 
enigszins gespannen, want hoe 
moet je nou die wedstrijdlijsten 
lezen, en waar moet je gaan staan 
in het parc fermee en boven aan 
de startheuvel. Gelukkig hielpen 
de ervarener rijders en ouders wel 
even en konden ze van start. Door 
de harde wind moesten de klein-
sten nog even geholpen worden 
om niet om te vallen bij de start, 
maar dan zoefden ze toch naar 
beneden de startheuvel af hoor.

Alle leeftijden
Het leuke van BMX is dat het voor 
alle leeftijden is. De kleinste rij-
ders zijn nog maar 5 a 6 jaar, maar 
ook volwassen mannen doen nog 
mee, een aantal zelfs een paar va-
ders en zoon. Natuurlijk niet te-
gen elkaar maar toch in dezelfde 
wedstrijd. Drie manches en dan 
de spannende �nale!   Al met al, 
ondanks het weer, toch een ge-
slaagde wedstrijd, met enthou-
siaste kinderen die hun eerste 
echte BMX wedstrijd reden!     De 
uitslag staat nog niet op de si-
te, maar de Clubcompetitie gaat 
over 6 wedstrijden dus aan het 
eind van het seizoen worden de 
prijzen verdeeld.   De volgende 
clubwedstrijd is op woensdag-
avond 10 april. Ook bij UWTC : 5 
mei de Noord Holland Cup . 25 
mei de BMX Trofee West Compe-
titie en op 7 en 8 september de 3 
Nations Cup.

Podium voor jeugd 
UWTC in Amstelveen
Regio - Zondag 17 maart deden 
drie jeugdwielrenners van UWTC 
mee aan de regiokampioenschap 
bij WTC de Amstel. Zij reden al-
lemaal mee bij de oudste jeugd-
categorie en daar lag het tempo 
erg hoog, waardoor Lars Hopman 
na een aantal rondes het peloton 
moest laten gaan. Hij kon even la-
ter aansluiten bij de achtervolgen-
de groep. Rens Grömmel en Mike 
Derogee konden zich prima hand-
haven in de grote kopgroep. Mike 
liet zien over een goede sprint te 
beschikken en hij werd 3e. Rens 
werd 10e en Lars 12e. Bij de elite/
junioren/beloften/amateurs ren-

ners werd UWTC lid Jeroen Bree-
wel 4e.

Van Rijn dinsdagavond-
competitie
Vanaf dinsdag 2 april start de van 
Rijn �etsen dinsdagavondcompe-
titie weer bij UWTC. Elke dinsdag-
avond (t/m 10 september 2019) 
kunt u om 19:00 uur starten op ons 
wielerparcours (Sportpark Rand-
hoorn) voor een wedstrijd van 
een uur. Deze wedstrijd staat open 
voor alle licentiehouders met uit-
zondering van de jeugd. Aanmel-
den in het clubgebouw van UWTC 
(bij de bmx baan) kan tot 18.50 uur. 

U hoeft niet perse lid te zijn van 
UWTC om mee te doen. Een basis-
lidmaatschap van de KNWU is wel 
verplicht.  Deelname kost € 2,- per 
wedstrijd en geschiedt op eigen ri-
sico.  De uitslag wordt opgemaakt 
met het Mylaps systeem. Als u be-
sluit om zonder Mylaps chip mee 
te rijden wordt u niet in de uitslag 
opgenomen. Er wordt gereden in 
een 40+ klasse en een 40- klasse. 
Dames en nieuwelingen mogen bij 
de eerste wedstrijd kiezen in welke 
categorie ze van start willen gaan. 
Vanaf begin april starten ook alle 
wielrentrainingen weer. De jeugd 
traint op woensdag van 18.00-

19.00 uur op ons mooie wielren-
parcours rondom sportpark de 
Randhoorn. Dit is een afgesloten 
parcours zodat er veilig gereden 
kan worden zonder last te hebben 
van auto’s, �etsers of ander ver-
keer. De overige categorieën heb-
ben op dinsdagavond de clubcom-
petitie, woensdag van 19.00-20.30 
uur intervaltraining en op donder-
dag van 18.30-20.30 een duurtrai-
ning. Lid worden van de wielrenaf-
deling van UWTC of eerst een keer 
gratis meetrainen? Kijk een op de 
website van UWTC: www.uwtc.nl 
voor meer informatie. 
Foto Vincent Derogee
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Gratis ijsjes eten met De Eendracht in de ijssalon in Mijdrecht!
Mijdrecht - IJsjes eten met de hele school bij 
een ijssalon in Mijdrecht! Op dinsdagmiddag 5 
maart mocht de hele school gratis komen proe-
ven, wat een feestje zeg! Wat zag dat er prima 

uit, al die bakken ijs met verschillende smaak-
jes. Dat was nog best lastig kiezen voor de leer-
lingen van OBS De Eendracht! Zorgvuldig wer-
den alle ijshoorntjes door de kinderen samen-

gesteld. Daarna terugwandelen naar school 
met je zelf uitgekozen ijsje, niet verkeerd toch? 
Onder begeleiding van de oudere leerlingen 
kwamen alle kinderen weer veilig terug op 

school, wat ging dat TOP! Een mooie en voor-
al ‘ijskoud de beste middag’ dankzij een origi-
nele en attente actie van alle medewerkers van 
dé ijssalon!



Vinkeveen - In de voorlaatste 
thuiswedstrijd voor de Vinke-
veense korfballers was het Haag-
se Dubbel Zes de tegenstander. 
Al snel bleek dat de nog puntloze 
Hagenaars weinig in konden bren-

gen tegen de scoringsdrift van 
het Suiteteam. Na een fraaie 17-
6 voorsprong bij rust finishten de 
teams op 24-15. Met de pupillen 
van de F1 als team van de week 
trok het vlaggenschip van De Vin-
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Vele hardloop en 
atletiek mogelijkheden
De Ronde Venen - Vanaf 26 maart 
beginnen de KIES JE SPORT van 
de gemeente De Ronde Venen 
weer en kunnen scholieren van-
af groep 3 t/m 8 weer kiezen uit 
verschillende sporten. Hardloop-
groep Abcoude en Hardloop-be-
geleiding verzorgen onder an-
dere in Abcoude en in Wilnis 
weer hardlooptrainingen voor de 
jeugd van de basisscholen groep 
drie t/m/ groep acht, in een sessie 
van 5 weken waarbij de jeugd ge-
leerd gaat worden wat een goe-
de warming-up is, wat een goede 
loophouding is en aan de hand 
van korte intervalletjes met pau-
ze getraind gaat worden voor cir-
ca 3 km aan een stuk hardlopen. 
Iedere deelnemer krijgt een me-
daille en een diploma na afloop 
van de 5 weken. Deze trainingen 
zijn een prima voorbereiding op 
de kinderlopen tijdens De Ronde 
Hoeploop in Ouderkerk, de Gein-
loop in Driemond en de Amster-
dam UMC loop in de maand mei. 
De trainingen vinden plaats op 
de dinsdagavonden van 19.30 
tot 20.30 uur vanaf het parkeer-
terrein bij de Koot supermarkt. 
Er wordt gelopen langs het Ab-
coude meer. Tevens op de zon-
dagochtenden in Abcoude van-
af 31 maart, van 10.00 tot 11.00 
uur op het industrieterrein op 
de Hollandse kade tegenover de 
parkeerterreinen van voetbal en 
hockey hardlooptrainingen trai-
ningen voor de jeugd van de ba-
sisscholen groep drie tot en met 
groep acht. Ook deze trainingen 
zijn gedurende vijf weken. Aan-
melden kan nog steeds via mail-
adres sportpost@ziggo.nl o.v.v. 
naam deelnemers-email adres en 
leeftijd. De kosten bedragen €1,- 
per training per kind.

Kinderen
Vanaf woensdag 27 maart zijn er 
ook atletiek en hardlooptrainin-
gen in Wilnis voor kinderen uit De 
Ronde Venen voor basisschool-
leerlingen van groep drie tot en 

met groep acht. Deze trainingen 
worden gegeven op het grasveld 
achter de Willstee van 14.30 uur 
tot 15.30 uur en zullen bestaan uit 
atletiek onderdelen zoals hoog-
springen, verspringen, speerwer-
pen, sprinten en hardlopen. Ook 
hier met warming-up oefeningen 
en speelse varianten voor hardlo-
pen en atletiek onderdelen. Ook 
hier kunnen kinderen zich nog 
voor aanmelden via sportpost@
ziggo.nl en ook hier bedragen de 
kosten 1 euro per kind per week. 
Ook voor volwassenen en kinde-
ren vanaf 13 jaar die willen begin-
nen met hardlopen of sneller wil-
len worden of grotere afstanden 
willen kunnen lopen begint hard-
loopgroep Abcoude vanaf 7 april 
weer een nieuwe serie clinics 
voor de beginnende en gevor-
derde hardloper. Ter voorberei-
ding op onder andere de Ronde 
Hoeploop in Ouderkerk, de Gein-
loop in Driemond of de Amster-
dam UMC loop, allemaal in mei.
Deze trainingen worden weer 
verzorgd door gediplomeerde 
trainers met praktijkervaring die 
ook zelf meelopen of meefiet-
sen zodat je ook tijdens het trai-
nen tips krijgt over houding en 
snelheid. Verder wordt er aan-
dacht besteed aan schoeisel, kle-
ding en ontvang je een schema 
om ook zelf te trainen als het je 
uitkomt. Je kunt tweemaal per 
week meetrainen op de zondag-
morgen vanaf 10.00 uur en op 
de dinsdagavonden vanaf 19.30 
uur op bovengenoemde loca-
ties. De kosten voor 12 trainen 
bedragen €55,00 p.p. Veel lo-
pers uit De Ronde Venen hebben 
zich al aangesloten bij hardloop-
groep Abcoude o.a. uit Abcoude 
zelf, Baambrugge, Vinkeveen, Wil-
nis en Mijdrecht vanwege de ge-
zellige groepen en afwisselende 
trainingen die bestaan uit rou-
tes in de prachtige omgeving 
van het Gein en Abcoude. Aan-
melden en informatie kan ook via  
sportpost@ziggo.nl

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Donderdag 14 maart 
werd de vijfde ronde van de Len-
tecompetitie gespeeld. In de A-
lijn haalde team Jan Bunnik de 
beste score met 56,77% gevolgd 
door team Henk Buijs met 54,17% 
en team Kiki Lutz met 53,65%. 
De sfeer was weer prima en zeer 
strijdvaardig wat bleek uit de ve-
le doublets in de biedingen. Team 
Hoogendijk was ook weer in vorm 
en speelde een mooi 4schoppen 
bod met 3 up slagen. Team Ki-
ki Lutz maakt een prachtige sco-
re met een bieding van 7harten 
(groot slem) dat ook werd ge-
maakt. Ook vermeldenswaard is 
de score van team Henk Buijs 3san 
met 4 up slagen, waarmee de 
concurrentie werd verslagen die 
in 4schoppen met 3 ups terecht 
kwam. In de B-lijn had team Bor-
burg de beste oplossingen met 

56,23% op de voet gevolgd door 
team Tiny Tijssen met55,83% en 
team Greet Lodder met 55,33%. 
Team Wim Versteeg maakte een 
mooi 2schoppen contract gedou-
bleerd. Team Bram van Klaveren 
perste er een solide 5ruiten. Team 
Tiny Tijssen bood in een ander 
spel 6ruiten en dat werd ook ge-
maakt. In de C-lijn deed team Ma-
rian Verdegaal goede zaken met 
55,83% met daarachter team In-
ge Geerlings met 54,17% en team 
Wil Bunnik met 53,47%. Team Wil 
Bunnik maakte een mooi 3sans 
contract met 2 up slagen. Team 
Julia meijering haalde een prima 
score met een 3ruiten contract 
door 1 up slag te maken. Al met 
al een middag met veel gevarieer-
de uitslagen. Speel eens mee. Zie 
voor informatie de website van 
Bridgevereniging Mijdrecht.

HVM Neon Party

Schuurman en Driehuis 
kwart finalisten
De Ronde Venen - In het drie-
banden toernooi van D.I.O./ Ca-
fé de Merel 2019 zijn alle kwart fi-
nalisten bekend, in het afgelopen 
weekend hebben op zaterdag 
Paul Schuurman, Peter Driehuis, 
Frank van Schaik en Bram Koning 
zich als laatste van de 32 spelers 
geplaatst voor de kwart finale 
verder plaatste zich voor de kwart 
finale: Wim Bakker, Thijs Hendrikx, 
Joop Luthart, Jac de Leeuw, Ste-
fan Vos, John Vrielink, Anne Bee-
ker, Edwin v.d. Schaft, Ad Wolf, Jan 
Eijsker, Cees Duinker, Gerry Ruim-
schoot, Rohan Janmaat, Bob van 
Kolck, Robert Daalhuizen, Hans 
Bras, Richard v. Kolck, Ray Kra-
mer, Richard Schreurs, Wim Ber-

kelaar, Jeroen van Rijn, Cees Riet-
veld, Gijs Rijneveld, Mees Brou-
wer, Bart Hoffmans, Erik Spiering, 
Maarten Dulmus en Rijk van Hee-
ringen. De kwart finales worden 
gespeeld op zaterdag 23, zon-
dag 24, zaterdag 30 en zondag 
31 maart. De halve finales wor-
den gespeeld op zaterdag 6 en 
zondag 7 april waarna de fina-
le gespeeld zal worden op zater-
dag 13 en zondag 14 april met 8 
man iedereen speelt dus 7 wed-
strijden in dat weekend. Aanvang 
alle datums 14.00 uur. Dit alles in 
Café de Merel, Arkenpark MUR 43 
te Vinkeveen, tel. 0297-263562 en 
0297-264159.
E-mail thcw@xs4all.nl.

Mijdrecht - Op zaterdag 16 maart 
was er een Neon Party bij HVM. 4 
moeders van de MD3 (Bianca, Bir-
git, Susila en Suzanne) hebben de 
organisatie op zich genomen.
Zonder ervaring maar met heel 
veel enthousiasme hebben ze 
2 feesten op 1 avond georgani-
seerd.
Eerst de Benjamins en F-jeugd. 
De muziek werd verzorgd door 
DJ Nick (met speciale neon lam-
pen). Naast het dansen werden 
ook diverse spelletjes gespeeld. 
De jongens en meisjes hadden er 
heel veel zin in en de één was nog 
mooier in neon dan de ander.
De opkomst was super, want er 
waren wel 50 jongens en meis-
jes die meegedaan hebben. Ook 
de trainers van de teams deden 
enthousiast mee. Iedereen kon 
limonade drinken en poffertjes 
eten. Ik weet zeker, dat iedereen 

een fantastische avond heeft ge-
had.

Dames
De Dames hadden daarna een 
half uurtje om alles op te ruimen 
en klaar te maken voor het feest 
van de E- & D-jeugd. Volgens mij 
waren er wel 75 leden. Wat een 
mooie opkomst. Natuurlijk weer 
onder leiding van DJ Nick. Ook nu 
werd het dansen afgewisseld met 
spelletjes als de Limbo. De trai-
ners waren natuurlijk aanwezig 
om met hun teams feest te vie-
ren. De organisatie had ook prij-
zen geregeld voor diegene die 
zich het mooist hadden versierd 
in Neon. En die beslissingen wa-
ren wel erg lastig voor DJ Nick. 
Zo veel keus…Het was een lange 
avond met veel dansen, maar ook 
deze groep heeft een geweldige 
avond gehad.

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 22 
maart organiseren Koos & Joop 
een gezellige klaverjasmiddag in 
dorpshuis “ de Boei” kerklaan 32 in 
Vinkeveen. De grote zaal is open 

om 13.00 uur en het kaarten be-
gint om 13.30 uur precies. Het is 
een gezellig evenement met heel 
veel leuke prijzen, dus voor iede-
re kaarter van harte aanbevolen.

Veenland gymnastiek
Eloïse, Noa en Jay club-kampioen
De Ronde Venen – Zaterdag jl. 
werd in de Willisstee het clubkam-
pioenschap gehouden van Veen-
land gymnastiek. De jongens turn-
de op brug gelijk, rek, sprong en 
vloer. Ze lieten mooie oefeningen 

zien en de uitslagen zaten dan ook 
dicht bij elkaar. Goud was er voor: 
Jay, Joey en Joas. Zilverr voor: 
Maxim, Timo en Seppe. Brons was 
er voor: Luuk, Cas en Koen. De-
veaurgn, Jens en Dave kregen een 

HVM Walking Hockey 
groot succes
Mijdrecht - 2 jaar geleden be-
stond HVM 40 jaar. Tijdens dit 
mooie feest en de ontmoetin-
gen van oud-leden is het idee 
van Walking Hockey geboren. 
“Ja, met elkaar de wei in”, was die 
dag een veel gehoord geluid!! 
Maar de spieren worden stram-
mer en een sprintje trekken dat 
gaat niet meer!! Het vervolg was, 
dat Elly van Dijk en Ton Volmer 
afgesproken hebben om te kij-
ken of Walking Hockey een kans 
heeft. Veel vrienden en oud-le-
den zijn toen al persoonlijk be-
naderd. Toen, na overleg met het 
bestuur posters opgehangen en 
flyers in menig brievenbus ge-
daan. Ook het contact met Lisan-
ne de Roever was fijn. Zij gaf ook 
de nodige input. Lisanne is be-
gonnen bij HVM, maar heeft ook 
op de Olympische Spelen geac-
teerd. En dan is het Woensdag 13 
maart. Hoeveel deelnemers zul-

len er verschijnen? De hele dag 
alleen maar regen, maar geluk-
kig was het droog toen ze om 
20:30 het veld op gingen. Op de-
ze eerste avond waren er 11 deel-
nemers en een 6-tal afmeldingen 
(griep, blessure etc.) Dus al met 
al een hele mooie start. Eerst in-
wandelen en dan de warming-
up en aanwijzingen van Lisanne. 
Daarna gingen de hesjes aan voor 
een partijtje. En dan al wande-
lend naar de bal, “HA, HA je rent 
dat mag niet!!” Voldaan terug in 
het clubhuis. Vervolgens aan de 
bubbels en de hapjes om te toas-
ten op “WALKING HOCKEY”. Elke 
woensdagavond (vanaf 20:30) zal 
er getraind worden (hockey-er-
varing is niet nodig). De trainin-
gen gaan door tot ca eind mei 
en er is tot dan geen contributie 
verschuldigd. Wil je meer weten, 
stuur dan je vraag naar: walking-
hockey@hvmijdrecht.nl

medaille voor de 4de plaats. Jay 
werd de nieuwe clubkampioen. 
Daarna was het de beurt aan de 
meisjes recreanten. Vandaag voor 
het eerst een groepje van meisjes 
van 5 jaar.Met mooie koprollen en 
radslagen turnden Fiene en Beri-
van zich naar een 4de plaats, , Isa-
bella kreeg de bronzen medaille, 
Jeisa de zilveren en Evi de gouden 
medaille. Bij de andere twee groe-
pen deden ze ook hele nette oe-
feningen. Iedereen liet zien wat ze 
dit jaar geleerd hadden. 4de wer-
den: Zjoske, Lotte, Zoë, Domini-
que, Loise, Esmee en Alix. De bron-
zen medaille was voor Deborah en 
Elin , de zilveren voor Yfke en Sop-
hie en de gouden voor Helena en 
Noa.

Meisjes 9
Daarna waren de meisjes vanaf 9 
jaar aan de beurt. Hier werden iets 
moeilijkere oefeningen geturnd 

zoals overspringen bij de brug, 
overslagen van de balk en op de 
vloer. Er waren hier 4 groepen. De 
vierde plaatsen waren voor: Jen-
te, Anna, Djeena, Vera, Maura, Jo-
elle. De bronzen medaille voor: 
Mandy, Dewi, Elize en Eva. De zil-
veren medaille voor: Femke, Iris, 
Jolieke en Malak. De gouden me-
daille voor: Dorinthe, Jasmijn, Ro-
sanne en Marit. Nu spannend wie 
oh wie werd de nieuwe clubkam-
pioen. Noa mocht de beker in ont-
vangst nemen. 

Selectie
De selectie sloot de wedstrijd af. 
Ook deze waren in 4 groepen ver-
deeld. Er werden mooie oefenin-
gen geturnd hier en daar een fout-
je gemaakt, wat het ook wel weer 
extra spannend maakten. Dat het 
spannend was bleek bij de uit-
slag iedereen lag dichtbij elkaar. 
4de plaats: Demi, Marit, Megan, 
Kirsten, Sofie,Jackie. 3de plaats: 
Mette, Noa, Jasmijn, Emma.2de 
plaats: Fenna, Izzy, Julia, Demi. 
1ste plaats: Eloïse, Danae, Kimber-
ly, Noé. Clubkampioen bij de se-
lectie werd Eloïse.

Simpele overwinning 
voor De Vinken

ken ten strijde. Trainer-coach Dirk 
van der Vliet kon deze keer zijn 
vertrouwde basisacht weer laten 
starten: Roosmarijn Mooij, An-
nick Stokhof, Gideon Leeflang en 
Rutger Woud in de aanval, Fenne 
Claassen, Dorien Verbruggen, Jel-
le Mul en Jerom Stokhof in de ver-
dediging. Het was direct raak. Het 
eerste schot van Rutger Woud trof 
doel en ook de tweede poging 
van Annick Stokhof viel door het 
gele plastic. Na zeven minuten 
spelen stond De Vinken al riant op 
een 5-1 voorsprong. Het werd een 
weinig spannende vertoning. Wel 
vielen er diverse blessurepauzes. 
Fenne (2x gemangeld en gebeukt) 
en Jerom (getorpedeerd, met een 

gele kaart voor zijn tegenstan-
der als resultaat) werden daar het 
slachtoffer van. Tot aan de rust kon 
de thuisploeg simpel verder uitlo-
pen. De mooiste treffers waren 
van Jerom en Jelle, die elkaar in 
flitsende combi’s wisten te vinden: 
9-3 en 12-4 waren hier het gevolg 
van. De tegentreffers van Dubbel 
Zes vielen bijna per ongeluk, na 
een half uur stond het 17-6.

Meescoren
In de tweede speelhelft konden 
de bezoekers beter meescoren, 
maar door zelf niet uit te verde-
digen en het sterke reboundwerk 
van De Vinken (Gideon Leeflang) 
kwam Den Haag niet veel dich-
terbij. In de laatste tien minuten 
zette Van der Vliet nog een vier-
tal reserves in. Finn Kroon, Iris 
den Boer, Mark de Haan en Li-
sa van Diemen kwamen binnen 
de lijnen. De laatste mocht haar 
debuutdoelpunt laten noteren; 
zij tekende voor 24-14. De slot-
treffer van Dubbel Zes viel in de 
laatste minuut: einduitslag 24-
15. Door deze uitslag komt De 
Vinken op 12 wedstrijdpunten, 
maar door de verrassende winst 
van HKC op koploper Tiel is De 
Vinken nog altijd niet definitief 
veilig. De Vinkentreffers kwamen 
van Annick (6x), Jelle (5x), Jerom 
(4x) Rutger (3x), Dorien en Roos 
(2x) en Fenne en Lisa (1x).
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Handbiker Jetze Plat nu houder van 
het werelduurrecord
Regio - Handbiker Jetze Plat 
heeft op de wielerbaan in Sport-
paleis Alkmaar het werelduurre-
cord verbroken. In precies één 

uur tijd legde de zevenvoudig 
wereldkampioen een afstand van 
44.749 meter af. Daarmee ver-
beterde hij het oude record van 

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Buiten was het herfst op 
dinsdagmiddag 12 maart maar 
binnen had de TC voor ons onver-
wacht een voorjaarsdrive georga-
niseerd.
Heel toepasselijk en  inspirerend 
stond ons bij binnenkomst in de 
speelzaal van Sporthal De Scheg 
een grote bak met bosjes narcis-
sen toe te lachen, gesponsord 
door Duoplant. Voor iedereen 
een prijs dus.
We speelden topintegraal, dus 
dezelfde spellen voor de A- en 
de B-lijn en ja, de spellen waren 
hand-geschud en gedupliceerd 
en nee, ze waren niet gestoken 
(hoewel er af en toe wel heel ra-
re verdelingen bij zaten).
Bij de uitslag wisselden dus A- 
en B-paren elkaar af. Grappig ge-

noeg was de overwinning voor 
een gelegenheidskoppel: Paula 
Kniep & Cathy Troost eindigden 
het hoogst met 57,85%. De twee-
de plaats was voor Atie de Jong & 
Hans Warmenhoven met 57,53% 
en op drie Froukje Kraaij & Anne-
ke van der Zeeuw met 57,37%. 
Wat je noemt een ‘close call’ bin-
nen de top-drie. De vierde plaats 
moest gedeeld worden door 
Ploon Roelofsma & Greet van den 
Bovenkamp en Ina Melkman & 
Jetty Weening. Beide paren had-
den 56,25%. Datzelfde delen gold 
ook voor de zesde plaats: 55,93% 
voor Trudy Fernhout & Ciska 
Goudsmit en Eugenie Rasquin & 
Riet Willemse. Het was al met al 
een leuke middag en dat voorjaar 
komt er echt binnenkort aan.

Foto: Paul Raats. Jetze Plat viert zijn werelduurrecord (44.749 meter) met 
Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport, en Niels Onkenhout, di-
recteur van de Nederlandse Loterij (v.l.n.r.).

landgenoot Geert Schipper ruim 
2,5 kilometer. Schipper had het 
record precies elf maanden terug 
op 42.165 kilometer gezet. Plat 
gaf voor de start van zijn record-
poging aan in elk geval de tradi-
tionele marathonafstand (42.195 
meter) binnen een uur af te wil-
len leggen. Al in het eerste half-
uur werd duidelijk dat hem dat - 
zonder onvoorziene pech - ging 
lukken. Bij het finishschot na 60 
minuten passeerde de Noord-
Hollander net de lijn voor zijn 
179e ronde. Na een paar minuten 
maakte Plats geëmotioneerde 
coach Guido Vroemen de officië-
le afstand bekend: 44.749 meter.

Goede dag
“Het ging geweldig”, blikte Plat 
terug. “Ik heb er alles uitgehaald, 
beter dan dit kon het niet gaan. 
Ik ging weg op een schema dat 
tot 44 kilometer moest leiden. Op 
een goede dag zou het meer kun-

nen worden, op een slechte iets 
minder. Het was een hele goede 
dag. Onderweg ben ik niet heel 
erg bezig geweest met of ik voor 
of achter lag op het schema. Mijn 
coach Guido gaf aan dat het goed 
ging. En zo voelde het ook. Een 
afstand van bijna 45 kilometer is 
echt geweldig.”

Kick-off Tokio 2020
Voor Plat was zijn werelduurre-
cordpoging de kick-off voor zijn 
voorbereiding op de Paralym-
pische Spelen van volgend jaar 
in Tokio. Plat wil daar zijn para-
lympische titel in de paratriatlon 
gaan verdedigen en mikt ook op 
succes bij het handbiken. “Ik had 
al wereldtitels, was al de sterkste 
handbiker ter wereld. En nu heb 
ik ook een wereldrecord; ben ik 
de snelste handbiker. Dat is echt 
wel iets anders, geeft een heel an-
der gevoel. Zo gaaf. Mijn kwalifi-
catiejaar voor Tokio 2020 gaat nu 
beginnen en het vuurtje is bij mij 
vandaag écht aangestoken.” Jet-
ze werd in zijn aanval op het uur-
record gesteund door het Fonds 
Gehandicaptensport en Neder-
landse Loterij.

Biljartcompetitie nadert 
ontknoping
Regio - Er staan nog maar een 
paar wedstrijden op het pro-
gramma. Begin april zal bekend 
worden welke teams kampioen 
zijn geworden en welke teams 
de promotie-/degradatieduels uit 
zullen vechten.
Afgelopen week zijn er drie wed-
strijden gespeeld. De spannend-
ste was tussen Bar Adelhof 1 en 
Lutis Ventilatietechniek.
Het verschil was op het eind van 
de avond precies 1 punt in het 
voordeel van Lutis. Edwin van de 
Schaft en Bob van Kolck wonnen 
namens Bar Adelhof, Henk Door-
nekamp en Gerrie Ruimschoot 
namens Lutis. Richard van Kolck 
vergaarde 8 punten en Anne Bee-
ker slechts 5 wedstrijdpunten te-
genover Allan Knightley en Don-
ny Beets beide 7 wedstrijdpunten 
voor Lutis, waarmee het verschil 
van 1 punt verklaard is.
De Springbok 1 won iets over-
tuigender van De Merel/Heeren-
lux 1. Nico de Boer had slechts 
21 beurten nodig tegen Dennis 
Kraak, de kortste partij van de 
week. Michel Bak versloeg John 
Vrielink en had zelfs bijna een 
hogere serie dan John (21 tegen 
22). Procentueel scoorde Michel 
daarmee de hoogste serie van de 
week (32,31%). Cees Duinker en 
Walter van Kouwen speelden ge-
lijk waardoor ze beide 11 punten 
kregen.
Stieva/De Kuiper 1 ruikt het kam-
pioenschap. Een 43-35 overwin-
ning tegen De Merel/Heerenlux 3 
is een uitstekende prestatie.
Lenette Engel en Martien Heij-
man wonnen hun partij, Kees de 
Zwart speelde gelijk tegen Dorus 
van der Meer en allleen Nico Kos-
ter moest buigen voor Wim Ber-
kelaar (foto). Nog maar 1 wed-
strijd te gaan voor Stieva/De Kui-
per. Met 20 punten voorsprong 
op Bar Adelhof 1 en 64 punten 
op De Merel/Heerenlux 3, die nog 
een wedstrijd dienen in te halen, 
voldoet 32 punten in de laatste 
wedstrijd om kampioen te wor-
den.

Uitslagen 1e divisie
Bar Adelhof 1 –

Lutis Ventilatietechniek 37-38
De Springbok 1 –
De Merel/Heerenlux 1 42-35
Stieva/De Kuiper 1 –
De Merel/Heerenlux 3 43-35

Stand aan de kop 
van de 1e divisie
Stieva/De Kuiper 1 13 - 536 pnt
Bar Adelhof 1 13 - 516 pnt
De Springbok 1 13 - 499 pnt
De Merel/
Heerenlux 3 12 - 472 pnt

ASM haakt definitief af
Het is een bekend gegeven dat 
de prijzen pas aan de meet uit-
gedeeld worden. ASM begon de 
competitie zo goed, maar helaas 
voor hun is de achterstand op 
koploper De Kromme Mijdrecht 1 
inmiddels opgelopen tot 21 pun-
ten.
Beide teams hebben nog 1 wed-
strijd te gaan, dus de kans op het 
kampioenschap lijkt voor ASM 
verkeken.
De Springbok 2 won met 39-34 
van ASM en heeft met nog 2 wed-
strijden voor de boeg een achter-
stand van 51 punten.
Als de Springbok 2 in de voorlaat-
ste wedstrijd de maximale score 
van 48 punten binnenhaalt, is de 
marge nog maar 3.

En zal het resultaat van de laatste 
wedstrijd bepalen wie er kampi-
oen wordt. Een stuk spannender 
derhalve dan de eerste divisie.

Uitslagen 2e divisie
Stieva/De Kuiper 2 –
De Kromme Mijdrecht 1 36-43
De Merel/
Heerenlux 2 CenS 36-45
Bar Adelhof 2 – Stieva/
De Kuiper 2 36-37
The Peanut Bar 1 –
De Kromme Mijdrecht 2  32-44
ASM – De Springbok 2 34-39

Stand aan de kop 
van de 2e divisie
De Kromme
Mijdrecht 1 15 - 602 pnt
ASM 15 - 581 pnt
De Springbok 2 14 - 551 pnt
CenS 14 - 539 pnt

Judoka’s Blaauw naar 
Diemen
Regio - Zondag 17 maart hebben 
judoka’s vanuit Uithoorn en De 
Ronde Venen meegedaan in Die-
men aan het door HC Fritz en Fuy-
iama georganiseerde toernooi. 
Hieraan deden 27 clubs mee die 
320 deelnemers hebben inge-
schreven. De judoka’s werden on-
derverdeeld op kleur band en ge-
wicht. Er waren weer vele span-
nende wedstrijden en verrassen-
de uitslagen zowel bij de jeugd 
als bij de senioren. 
Aan het einde van de dag wa-
ren er 7 eerste plaatsen, 5 twee-
de plaatsen en 15 derde plaatsen 
gewonnen.
Bij de meisjes deden Sylvie en 
Liza het goed. Sylvie wist al haar 
wedstrijden op een ippon en 
werd overtuigend eerste. In de 
poule van Liza was het lastiger 
maar ook zij wist al haar wedstrij-
den te winnen zodat ook zij eer-
ste werd in haar poule.
Bij de jongens was het in de pou-
le van Nikita het erg spannend. 
Hij won zijn eerste wedstrijd op 

een waza-ari, zijn 2e op een be-
slissing en de laatste verloor hij. 
Hierdoor was het extra spannend 
in zijn poule omdat er meerdere 
gewonnen en verloren hadden. 
Uiteindelijk werd Nikita op pun-
ten eerste in zijn poule.
De 7 deelnemers die de eer-
ste prijs hebben gewonnen zijn: 
Boaz Zuierveld, Lars van der Lin-
den, Liza Bakker, Nikita de Boer, 
Roan van der Burch, Ruben Ypen-
burg, Sylvie van Eekelen
De 5 deelnemers die de twee-
de prijs hebben gewonnen zijn: 
Charlie Oen, Jens Lek, Jesse Vee-
ken, Lucas Ypenburg, Mark van 
der  Eijk
De 15 deelnemers die de derde 
prijs hebben gewonnen zijn: Bart 
Müller, Bjorn van der Linden, Er-
lend Keune, Floris de Kruijf, Freek 
Beurskens, Isa Gouders, Julia Zan-
ting, Martijn De Jong, Mathieu 
Antonis, Rutger de Paauw, Sem 
Hoogendoorn, Sep Berkelaar, 
Tijm Cornelissen, Wesley Daude-
ij, Wout Cornelissen.

Slot viertallen 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De laatste viertallen 
avond van dit seizoen leverde in 
de A-lijn voor de teams Timmer 
en de Vroom een mooie afslui-
ting op. Beiden behaalden met 
16 punten een ruime zege op de 
tegenstrevers. Het zelfde gaat op 
voor de teams van Terra en Ken-
ter in de B-lijn, die dus de zelfde 
resultaten behaalden. Deze ba-
lans zette zich ook door in de C-
lijn waar de teams van Bruine de 
Bruin en van Schaick zelfs 17 pun-
ten konden laten bijschrijven. In 
de D-lijn stak team Bakker er met 
18 punten duidelijk boven uit, 
terwijl team van Wijk als tweede 
het met 12 punten moest doen. 
In de E- lijn ging de winst naar 
team Verrips met 15 en naar team 
Bijlsma met 11 punten en het-
zelfde gold voor de teams Bus-
kermolen en Langendonk in de 

F-lijn, in deze volgorde. Diverse 
wisselingen in de samenstelling 
van de lijnen gedurende de ge-
hele viertallen rit, nopen de wed-
strijdcommissie echter tot een 
gedegen evaluatie van de diver-
se eindstanden. Vandaar dat de-
ze en de erbij behorende pro-
motie/degradatie nog niet “Uit-
hoornkundig” gemaakt kunnen 
worden. Volgende keer wordt de 
reguliere competitie weer hervat 
met de derde avond parenbridge. 
Wilt u hiervan ook eens proeven, 
kom dan spelen bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor alle in-
lichtingen het secretariaat: e-mail 
gerdaschavemaker@live.nl, tele-
foon 06-83371540.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 14 maart 
2019 was de vijfde en tevens 
voorlaatste zitting van de vierde 
ronde van onze bridge club. 
Het begint al te wennen in de 
Scheg. Vorige week schreef ik dat 
ik de leuningen op de stoelen 
miste, gelijk wordt je betitteld als 
oude man, maar ik heb er even op 
gelet, maar er waren er meer, ik 
noem geen namen, die met hun 
armen geen weg wisten.
Er werd op acht tafels gebridged, 
gelukkig geen stilzit deze keer, 
maar wel veel afzeggingen, waar-
schijnlijk door het slechte weer, of 
de griepgolf die heerst.

De A-lijn
Hier is er de eerste plaats voor 
Greet en Henk met 67,36%, dit 
paar consolideert hiermede hun 
eerste plaats in de competitie-
stand. De gedeelde tweede en 
derde plaats is voor het paar 
Greet en Ria en Els en Alice met 
54,86%, beide paren had ik niet 
direct zo hoog verwacht, zij stij-
gen boven zichzelf uit, zoals Ajax 
tegen Madrid.

De B-lijn 
Hier was de eerste plaats voor 
Ada en Roelie met 57,64%, ik zag 
Ada wel in een zeer indringend 
gesprek met de wedstrijdleiding, 
maar dat heeft natuurlijk geen in-
vloed op de uitslag.
De tweede plaatst is voor Mar-
the en Thea met 56,52%, de twee-
de keer achter elkaar een twee-
de plaats, een hele goede presta-
tie, zullen zij nu ingespeeld zijn, 
dan kunnen wij nog heel wat 

verwachten van dit paar. De der-
de plaats was voor Lenie en Ar-
na met 56,25%, van dit paar had 
ik al eerder een hoge uitslag ver-
wacht, maar is nog wat wisselval-
lig, is het concentratie of toch de 
flair waarmee gespeeld wordt. 
De competitiestanden:

De A-lijn
Niet om de mensen die op de-
graderen of promoveren staan 
zenuwachtig te maken, maar dit 
keer worden de laatste 4 van de 
A-lijn genoemd.
Op de zevende plaats het paar Els 
en Alice met 49,10%.
Achtste staat het paar Madelon 
en Arnold met 45,66%,
Negende staat het paar Leny en 
Phini met 43,78%,
Tiende staat het paar Jany en 
Marja met 40,45%.

De B-lijn
Hier staan Ada en Roelie eerste 
met 53,95%.
Tweede staat het paar Leny en 
Willy met 53,47%.
En derde  het paar Corry en Greet 
met 53,29%
Vierde staat het paar Corry en 
Netty met 50,38%.hier staat alles 
nog dicht bij elkaar en is er nog 
van alles mogelijk 
Als U interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in de Scheg 
en niet meer in het Buurtnest om 
kennis te maken met het zo edele 
maar moeilijke spel.
Wij spelen elke donderdag van 
9.00 tot 12,30 uur, dus U heeft 
de hele middag nog om zelf in te 
vullen.

Openingstoernooi in 
lentesfeer
Regio - Het traditionele Ope-
ningstoernooi in eind maart was 
altijd de opening van het speel-
seizoen. Sinds de leden van Bou-
le Union Thamen de hele win-
ter buiten doorspelen is het oge-
doopt tot de opening van lente. 
Twintig leden waagden de gok 
ondanks de mindere voorspelling 
qua regen en wind en ze hadden 
gelijk. Met regelmatig een zonne-
tje kon het toernooi droog verlo-
pen.
Het Openingstoernooi kenmerkt 
zich door de drie spelsoorten in 
het petanque. De eerste speel-
ronde is de tête-à-têteronde (en-
kelspel), de tweede speelronde 
de doublettenronde (dubbelspel) 
en het toernooi wordt afgesloten 
met de triplettenronde (drie te-
gen drie).
In elke speelronde zijn er bij dit 
aantal deelnemers tien winnaars. 
Vier deelnemers lukte het om in 
dit toernooi ongeslagen te blij-
ven.  Vijf deelnemers kwamen 
tot tweemaal winst, acht deelne-
mers bleven steken op eenmaal 
winst en drie deelnemers moeten 
nog wat oefenen om ook winst te 
kunnen boeken.
Zoals gebruikelijk verliepen de 
partijen in een gemoedelijke 
sfeer en ook de sociale kant kreeg 

voldoende aandacht tussen de 
partijen met een drankje en een 
hapje.
De zeven prijswinnaars waren dit 
keer:
1 Hans v/d Wal 3 winst 25
2 Nel Bloemers 3 winst 24
3 Henk van Rekum 3 winst 20
4 Ina Hoekstra 3 winst 19
5 Alfonso Atanes 2 winst 10
6 Greet Atanes 2 winst   7
7 Angèle Smit 2 winst   6
De volgende activiteit bij Bou-
le Union Thamen is op 23 maart. 
Dan speelt het eerste team thuis 
aan de Vuurlijn de een na laatste 
speelronde in de Nationale Pe-
tanque Competitie tegen Zoeter-
meer.
Kennis maken met het petanque/
jeu de boules? Kom gerust eens 
langs op de dinsdag- of donder-
dagavond en gooi een balletje 
mee.





Argon drukt Victoria 
dieper in de zorgen
Mijdrecht - Argon heeft tegen de 
rode lantaarndrager Victoria uit 
Loosdrecht ruim gewonnen, na 
een 1-0 ruststand ging het na de 
pauze gemakkelijker bij Argon. 
Het liep uit naar 4-1 en daarmee 
spaarde het in zekere zin Victoria 
want de score had zeker verdub-
beld kunnen worden. Het eer-
ste succes voor de pas aangestel-
de coach Aart Jan van Boksel en 
teammanager Hans Remmers-
waal. Beide waren tevreden over 
de inzet van Argon en de gecre-
eerde mogelijkheden.

Snelle goal
Het openingsdoelpunt in deze 
wedstrijd viel snel, na acht mi-
nuten verzilverde Epi Kraemer 
een pass van de weer uitstekend 
spelende Jasper Werkhoven, hij 
liet doelman Daniel van Veen 
kansloos. 1-0. Maar na anderhal-
ve minuut had Dylan Bergkamp 
de score al kunnen openen, al-
leen voor de sluitpost schoot hij 
te zacht in handen van de Victoria 
keeper. Ook een schot van Ian Re-
fos bereikte de doellijn niet, het 
schot werd geblokt. Bas Boelhou-
wer, op aangeven van Bergkamp 
schoot even daarna te zacht in. 
Zo’n halverwege de eerste helft 
een opleving bij Victoria en kwam 
Argon met de schrik vrij, de bal 
bleef maar hangen in het straf-
schopgebied maar werd uitein-
delijk toch een hoekschop. Het 
vervolg, mede door de wind, zag 
er weer gevaarlijk uit maar uitein-
delijk ging de bal naast. Ook een 
schot van Marouan Halouchi na-
mens Victoria ging naast. Daarna 
was het weer Argon dat op jacht 
ging naar een doelpunt maar 
toch niet afdrukte. Een voorzet 
van Patrick Lokken werd door 
Ian Refos te zacht inkopt, en ook 

zette hij Dylan Bergkamp weer 
alleen voor doelman Van Veen 
maar de keeper greep in.

Meer succes
De tweede helft had Argon meer 
succes, maar het publiek moest 
toch nog twintig minuten wach-
ten. Een poging van Lokken werd 
onschadelijk gemaakt, de actie 
Kraemer leverde alleen een hoek-
schop op en Bergkamp produ-
ceerde een afzwaaier. Daarna, 
mede door de wind die dwars 
over het veld stond een periode 
met �ipperkastvoetbal. De bal 
bleef maar hangen en pas in mi-
nuut 63 viel het tweede Argon-
doelpunt, een voorzet van Epi 
Kraemer werd door Patrick Lok-
ken fraai binnen gewerkt. Bas 
Boelhouwer, enkele minuten la-
ter, zette de 3-0 op het bord door 
een afstandsschot in de boven-
hoek te krullen. Ook Ian Refos 
pakte een doelpunt mee, hij kop-
te een voorzet (tegen de wind in) 
van Wouter Winters fraai in 4-0. 
Daar tussendoor scoorde Victo-
ria nog een eigen doelpunt maar 
de uitstekend leidende scheids-
rechter B. van Kommer kon dat 
niet constateren. Een kwartier 
voor tijd mochten Kraemer en 
Lokken gaan douchen, Ilias La-
tif en Rachad Madi namen hun 
plaats over. Een afgeslagen hoek-
schop bracht Victoria de eretref-
fer, Kieran van de Werf scoorde 
4-1. Even later verving Tim Ste-
ij de geblesseerd geraakte Chris 
Daal. In de slotfase moest de Ar-
gondoelman Romero Antonio-
li nog twee maal ingrijpen, eerst 
bij een poging van dichtbij en la-
ter bij een vrije trap, hard en laag, 
in de hoek.
Zaterdag opnieuw een thuiswed-
strijd, nu tegen FC Breukelen.

Atalante Dames 1 
ongeslagen KAMPIOEN!
Vinkeveen - Nadat het door Krijn 
Verbruggen gesponsorde dames 
1 vorig jaar na promotie/degra-
datie wedstrijden degradeerde, 
was de doelstelling voor dit sei-
zoen kampioen worden en weer 
te promoveren naar de 1e klasse. 
Hierin is het team ruimschoots 
geslaagd: Met nog 1 wedstrijd te 
gaan (18 maart) is het team al een 
aantal weken ongeslagen kampi-
oen. Afgelopen vrijdag werden ze 
tijdens de laatste thuiswedstrijd 
door het bestuur in het zonnetje 
gezet met een bloemetje. Met de 

speelsters Aletta, Anne, Ellen, In-
geborg, Lisanne, Maaike, Sayuri, 
Suzan en Daniëlle werden er dit 
seizoen maar 3 sets verloren. Ook 
met behulp van invalsters uit D2 
en MA1. Met name door de goe-
de passes van onze libero Sayu-
ri, de set-ups van spelverdeelster 
Lisanne en het afmaken door de 
andere speelsters, hadden onze 
tegenstanders vaak het nakijken.
Ook was de servicedruk dit sei-
zoen een wapen van het team. 
Op naar een hopelijk mooi sei-
zoen in de 1e klasse.

CSW jeugd JO11
Kindermodehuis.nl 
sponsort
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag was het zover. Kindermo-
dehuis.nl gevestigd in winkelcen-
trum de Lindeboom in Mijdrecht 
heeft de complete tenues ge-
sponsord van 2 CSW JO11 teams. 
Ondanks de slechte weersom-
standigheden waren de jongens 
zichtbaar blij met de complete te-
nues. Ze mochten gezien worden 
op het CSW complex. CSW JO11-
1 speelden tegen Sporting Mar-
tinus JO11-2 uit Amstelveen. De 
uitwerking met de nieuwe tenues 
bleef nog even achterwege CSW 
JO11-1 ging strijdend ten onder 
met 7-1 tegen Sporting Marti-
nus JO11-2. De competitie is nog 
lang, er komen mogelijkheden 
om het scorebord een positiever 

aanzicht te geven. Aan de nieuwe 
tenues zal het niet liggen.

CSW JO11-2 tapte uit een ander 
vaatje. Het Almeerse AS’80 JO11-
7 kwam op bezoek. Na een èchte 
wedstrijd, met veel doelpunten, 
eindigde de wedstrijd in een 4-3 
overwinning voor de rood blau-
we uit Wilnis. AS’80 had zijn eer-
ste nederlaag aan de broek. De 
nieuwe Kindermodehuis.nl te-
nues hadden direct resultaat win-
nen van de koploper.
Een betere start in deze nieuwe 
tenues hadden we niet kunnen 
wensen. Een blijk van dank gaat 
uit naar het Mijdrechtse Kinder-
modehuis.nl die deze sponsoring 
mogelijk maakte.

Het zover Atlantis 2 
promoveert in de zaal!
Mijdrecht - 16 maart 2019 was 
de dag dat het voor Atlantis 2 zou 
moeten gebeuren dit jaar. Na ve-
le jaren in de vierde klasse te heb-
ben gespeeld, wilde het door van 
Walraven gesponsorde tweede 
nu eindelijk weer promoveren 
naar die derde klasse. 
Voor een groot aantal van het 
tweede was dit hun eerste kampi-
oenswedstrijd in de senioren. Bij 
binnenkomst in de zaal was het 
meteen al een wauw-factor, over-
al hingen spandoeken en ballon-
nen, geregeld door spelers uit de 
selectie. Bij een �ink aantal spe-
lers gierde dan ook de zenuwen 
door hun lijf. Coach Mark gaf ons 
voor de wedstrijd al aan, speel 
je eigen spel en haal je eigen ni-
veau, als we die twee punten in 
ons achterhoofd hielden kon het 
bijna niet mis gaan. 
En zo gingen we de wedstrijd ook 
in. Met een volle bank en een vol-
le tribune was het tweede klaar 
om van start te gaan tegen Tem-
po 5. De vorige wedstrijd had het 
tweede al gewonnen maar het 
was toen zeker geen makkie. Ook 
vandaag liet het eerste doelpunt 
lang op zich wachten. Het duurde 
welgeteld 8 minuten voordat de 
eerste bal door het gele mandje 
ging. De eer om het eerste doel-
punt van de wedstrijd te scoren 
ging dan ook naar de jarige Me-
lissa, met een mooi schot opende 
ze de score. Vanuit daar ging het 
hard en met een kwartier stond 
Atlantis ineens voor met 9-1. 
Tempo 5 vroeg al snel een time-
out en kon zich daarna goed her-
pakken. Ze kwamen best goed te-
rug waardoor er werd gerust met 
een stand van 12-6. 

Eigen spel
In de rust kregen we te horen 
dat we nog meer ons eigen spel 
moesten spelen. We waren er na-
melijk nog lang niet en moesten 
dit wel in de tweede helft blijven 
vasthouden. De tweede helft be-
gon weer en de sfeer in de zaal 
werd alleen maar beter. Doelpun-
ten vielen er genoeg maar deze 
keer wel aan beide kanten. Atlan-
tis kreeg het niet voor elkaar om 
het gat groter dan 5 doelpunten 

te houden. Met nog iets minder 
dan 10 minuten te spelen kwam 
Tempo zelfs terug tot 3 doelpun-
ten verschil 17-14. Maar dat liet 
Atlantis zich natuurlijk niet ge-
beuren om de winst nu nog uit 
handen te geven. Er werd nog 
even goed gas gegeven en de 
score werd uiteindelijk geëin-
digd door een fantastische goal 
van Sander die uit de hoek van 
het veld nog werd gemaakt. De 
scheidsrechter �oot een minuut-
je later af met een stand van 21-
14. 

Gehuldigd
Meteen na de wedstrijd werd het 
tweede nog gehuldigd. Hierbij 
werd weer de hele selectie in het 
zonnetje gezet. Daarnaast wer-
den ook de STC, het wedstrijd-
secretariaat, het Medisch Team 
en natuurlijk coaches Arjan en 
Mark genoemd. Zonder al de-
ze mensen had Atlantis 2 het al-
lemaal niet zo gekund. Petra Taal 
had na haar speech nog voor ie-
dereen een mooie bos gerbera’s 
gesponsord door Zwart Gerbera 
Kwekerij. 
Er zijn nog twee wedstrijden te 
spelen in de zaalcompetitie, maar 
het kampioenschap kan niemand 
meer van Atlantis afpakken. Wel 
wil het tweede de competitie na-
tuurlijk zo goed mogelijk afslui-
ten. Volgende week staat KZ Da-
naïden op het programma in Lei-
den.

Nooit Gedacht schaatser
Daan Koot kampioen 
van Amsterdam
Regio - De Ronde Venen - Zater-
dagochtend 16 maart stond de 
laatste schaatswedstrijd van het 
seizoen op het programma voor 
de pupillen van IJsclub Nooit Ge-
dacht. Het was het ‘Kampioen-
schap van Amsterdam’ een wed-
strijd voor de beste schaatsers 
en schaatsters van de Jaap Eden-
baan in de pupillen categorie. 
Voor iedere categorie (Pupillen 
A, B en C) waren er mooie prijzen 
te winnen. IJsclub Nooit Gedacht 
was vertegenwoordigd met vier 
pupillen. De wedstrijd begon om 
zeven uur in de ochtend. Op dat 
moment stond er nog nauwe-
lijks wind. Wel regende het zacht-
jes, wat de kwaliteit van de ijs-
vloer minder maakt. Desondanks 
werden de 100 meter en 500 me-
ter goed gereden. In het twee-
de deel van de wedstrijd trok de 
wind aan tot stormachtig, wat 
grote invloed had op de 300 en 
700 meter.

Jongens pupillen
De jongens pupillen C moesten 
twee keer een 100 meter en twee 
keer een 300 meter a�eggen. 
Daan Koot schaatste daarbij naar 

een 1e plaats in het eindklasse-
ment. Op de 100 meter reed Daan 
nog een 4e en een  6e tijd, maar 
op de 300 meter wist Daan be-
slag te leggen op een 1e en een 
2e plaats. Zijn tijden waren dus-
danig goed ten opzichte van de 
concurrentie dat dit resulteerde 
in de eerste plaats in het totaal-
klassement. Daan mag zich nu 
een jaar lang ‘kampioen van Am-
sterdam’ noemen. Philip Wolvers 
wist in deze categorie een keu-
rige 6e plaats in het eindklasse-
ment te bemachtigen.
Bij de meisjes pupillen A wist Cleo 
Elenbaas ook een podiumplek te 
bemachtigen. Zij moest een 100 
meter (2e),  500 meter (3e) en 
700 meter (5e) a�eggen. In het 
eindklassement werd zij door de-
ze goede prestaties 3e. Een per-
soonlijk record zat er voor Cleo 
net niet in. Op de 100 meter en 
500 meter zat ze er slechts en-
kele honderden van een secon-
de naast. Bij de jongens pupillen 
A waren er podiumkansen voor 
Robin Bader. Robin reed drie goe-
de afstanden waarbij hij twee 
keer 4e werd (100 meter en 500 
meter) en één keer 3e (700 me-

Argondoelman Romero Antonioli pakt de bal voordat Victoria speler Wil-
co de Birk gevaarlijk kan worden.
Foto Hans van Gelderen 

ter). Dit was net niet genoeg voor 
een ereplaats, hij werd 4e in het 
eindklassement. Het schaatssei-

zoen is hiermee ten einde geko-
men voor de pupillen van IJsclub 
Nooit Gedacht.

26 20 maart 2019








