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Vrijwilligers gezocht bij 
aanleg bloemenweide 

Het begon zo’n jaar gelden met 
verschillende plannen van Mast-
wijk om het prachtige wandel-
pad bij de Oude Spoordijk meer 
kleur te geven. Dit bleek toch lasti-
ger dan gedacht ,maar nu is er dus 
een mooi stuk grasland gevonden 
waar verschillende partijen beslo-
ten hebben dit een kans te geven. 
Voor alle partijen is het een vrij 
nieuw projectplan en dit wordt 
gezien als een start voor meer ....

Oproep vrijwilligers!
Nadat twee weken geleden het 
landje is gefreesd zal er nadat het 

is schoongemaakt van vuil en on-
kruid gestart worden met inzaai-
en, er wordt gezocht naar inwo-
ners die willen helpen met voor-
bereidingen zoals harken, schoff e-
len en opschonen, zij kunnen zich 
melden en contact met Cor Mast-
wijk opnemen door een mail te 
sturen, mastwijktkd@yahoo.com 
. Naast bloemenweiden wil Mast-
wijk zich ook inzetten voor meer 
bomen en de aanleg van Tiny For-
rests (kleine bossen) in De Ronde 
Venen in samenwerking met ge-
meente ,maar eerst zal de bloe-
menweide alle aandacht krijgen.

Honden
Bloemen zijn belangrijk voor de 
insecten, zoals de bijen, die het 
erg zwaar hebben, daarnaast zal 
het een kleurenpallet worden 
van zo’n 40 inheemse bloemsoor-
ten die in het opgroei proces vrij 
kwetsbaar zijn.

Aangezien het langs de Oude 
Spoordijk is wordt er gevraagd of 
hondenbezitters vanaf de spoor-
brug de honden aan willen lij-
nen (is al verplicht) zodat de be-
werking goed kan worden uit-
gevoerd en de zaden rustig de 
kans krijgen te groeien. De orga-
nisator hoopt op begrip zodat er 
een mooi stuk natuur kan worden 
aangelegd en dat mensen kun-
nen genieten van een mooi stuk 
Oude Spoordijk. Op weg naar 
meer natuur en kleur in De Ron-
de Venen!

Vinkeveen – Na enige tijd van onderhandelingen met Staatsbos-
beheer en gemeente De Ronde Venen is het nu zover, en gaat er 
achter de nieuwe woonwijk Vinkeveld aan het Oude Spoor een in-
heemse bloementuin gerealiseerd worden vaneen kleine hecta-
re groot Het betreft hier een burgerinitiatief van Cor Mastwijk uit 
Vinkeveen en in samenwerking met bovengenoemde organisa-
ties zal er binnenkort ingezaaid gaan worden.
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Ik kan nu zelf 
mailen

Mijdrecht - Elke maandag 
van 13.00-15.00 uur is er in 
de Bibliotheek Mijdrecht 
een computercursus. Deel-
nemers leren daar de com-
puter te gebruiken. Na af-
loop kunnen ze de muis, en 
het toetsenbord gebruiken 
en de computer zelf opstar-
ten. Vervolgens leren ze in-
ternetten en mailen. De be-
geleiding is in handen van 
deskundige vrijwilligers. 
Deelnemers vinden de cur-
sus ideaal. Men vindt het po-
sitief dat je op je eigen tem-
po kunt werken en álles kunt 
vragen. Ook de gezelligheid 
wordt enorm gewaardeerd. 
Ieder heeft zijn eigen reden 
om de computer te leren ge-
bruiken. De één wil bijvoor-
beeld kunnen mailen, de an-
der wil een tv-programma 
kunnen terugkijken, en wéér 
een ander wil kunnen op-
zoeken hoe je met de trein in 
Groningen kunt komen. Wilt 
u dit ook leren, er is ruim-
te voor een aantal nieuwe 
deelnemers. Deelname kost 
15 euro; leden van de Biblio-
theek krijgen 5 euro korting. 
Medewerkers in de Biblio-
theek Mijdrecht, Vinkeveen, 
Wilnis of Abcoude kunnen 
u méér informatie geven. 
Zij kunnen u ook inschrij-
ven. Plaatsing geschiedt op 
volgorde van aanmelding. 
Meer informatie over acti-
viteiten van de Bibliotheek, 
vindt u op de site www.bibli-
otheekavv.nl.

Bingo bij 
SV Hertha

Vinkeveen - Op vrijdag 29 
maart wordt er weer een ge-
zellige bingoavond georga-
niseerd bij SV Hertha in Vin-
keveen. In de sfeervolle kan-
tine wordt er onder het ge-
not van een hapje en een 
drankje om mooie prijzen 
gespeeld. De kantine is open 
vanaf 19.00 uur en we star-
ten om 20.00 uur.

Mijdrecht - Historische Vereni-
ging De Proosdijlanden heeft sa-
men met de winkeliersvereniging 
‘Shopping Mijdrecht tien stoepte-
gels laten maken. Op deze stoep-
tegels staan foto’s en een korte be-
schrijving van historische gebou-
wen, die in de Dorpsstraat van 
Mijdrecht hebben gestaan.
Vanuit een gemeentelijk project, 
betreff ende het aantrekkelijker 
maken van het winkelgebied in 
Mijdrecht, kwam het initiatief om 
in de Dorpsstraat een aantal histo-
risch getinte siertegels in het trot-
toir te plaatsen. Leden van de his-
torische vereniging De Proosdij-
landen verzamelden foto’s en tek-
sten rond dit stoeptegelproject, 
met inbreng van diverse voormali-
ge bewoners van de verschillende 
panden en enkele andere geschie-
deniskenners. 

Tien stuks
In de Mijdrechtse Dorpsstraat ko-
men tien van deze tegels te liggen, 
met daarop een foto van de situa-
tie in vroeger tijd en een korte toe-
lichtende tekst. Het project is gefi -
nancierd door Shopping Mijdrecht 
en de Historische Vereniging De 
Proosdijlanden. De offi  ciële ont-
hulling van de ‘laatste tegel’, met 
het vroegere gemeentehuis er-
op, vindt plaats op het Raad-

Onthulling stoeptegels 
in de Dorpsstraat

huisplein. Wethouder Marja Bec-
ker zal deze tegel zichtbaar ma-
ken op maandag 1 april om 15.00 
uur. Voor de onthulling is er een 
korte toespraak door de wethou-
der. HV-voorzitter Rob Blans en 
Paul Reurings (namens Shopping 

Mijdrecht) geven een beknop-
te toelichting op dit project. Kort 
voor de onthulling zijn vijf van de 
tien tegels al geplaatst (de laatste 
vier volgen in een later stadium, 
vanwege de nog lopende bouw-
werkzaamheden bij Hoogvliet).

OPEN DAG
ZONDAG 31 MAART

10.00  16.00 UUR
Met 25% korting op 2019 contributie

Leuke (familie) activiteiten
Hapje/drankje

www.quivivetennis.nl
Tennispark Vuurlijn 30
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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.

Vinkeveen - In aanloop naar de 
nieuwe concessie van het open-
baar vervoer die in 2023 van start 
gaat, wil bewonersplatform In-
Vinkeveen de meningen over dit 
belangrijke onderwerp in kaart 
brengen. Via de website www.
invinkeveen.nl kunnen inwoners 
van Vinkeveen hun mening ge-
ven aan de hand van een aan-
tal stellingen. Daarnaast is het 
mogelijk om een inhoudelij-
ke reactie te geven. “Wij zijn ver-
heugd om te zien dat het colle-
ge en de gemeenteraad al in een 
vroeg stadium van start zijn ge-
gaan met het inventariseren van 
de wensen ten aanzien van het 
openbaar vervoer” geeft plat-
formlid Johan Spin aan. “Dit biedt 
ons als inwoners de ruimte om tij-
dig onze input te geven.” 

Symposium
De uitkomsten van de inventa-
risatie worden ingebracht tij-
dens het door dorpscomité Wil-

nisKlopt georganiseerde sympo-
sium ‘Toekomst Openbaar Ver-
voer DRV’. Het symposium vindt 
plaats op 8 april a.s. om 20.00 uur 
in Dorpcentrum De Willisstee aan 
de Pieter Joostenlaan 24 te Wilnis. 
Gemeente, bewoners en reizigers 
zijn van harte welkom hier hun 
mening te geven over zaken als 
snelheid, faciliteiten, veiligheid 
en duurzaamheid. 

Bewonersplatform
InVinkeveen is een bewoners-
platform dat als doel heeft de 
kloof tussen de gemeente en de 
bewoners te verkleinen door de 
communicatie te verbeteren en 
transparanter te maken. Tijdens 
de maandelijkse bijeenkomsten 
van de leden van het platform 
zijn alle mogelijke actuele ont-
wikkelingen onderwerp van ge-
sprek. Via de website www.invin-
keveen.nl worden de inwoners 
van Vinkeveen uitgenodigd om 
de dialoog aan te gaan. 

Bewonersplatform 
InVinkeveen peilt wensen OV

De Ronde Venen - Verloren een 
gouden ketting met een han-
gertje en daaraan 4 melktandjes. 

Het hangertje is van emotione-
le waarde. Voor de vinder 50 euro 
beloning! Tel. 06-33162249.
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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

Nieuwe Meerbode

Regio - Regelmatig ontvangt 
Stichting Ceres nieuwe artikelen. 
Vaak nog in de originele verpak-
king. Ceres wil deze artikelen ui-
teraard ook graag verkopen. En 
dat doet Ceres tegen Kringloop-
prijzen. Daarom wordt op zater-
dag 30 maart 2019 van 10.00-
16.00 uur een Voorjaarsmarkt ge-
organiseerd. Op een aparte afde-
ling worden dan alleen nieuwe ar-
tikelen aangeboden. Uiteraard is 
de winkel ook gewoon open om 
artikelen te kopen die zo goed 
als nieuw zijn. De nieuwe artike-
len worden niet alleen ingebracht 
bij het magazijn van Stichting Ce-
res aan de Industrieweg 33 in Uit-
hoorn, maar ook bij inboedel rui-
mingen worden vaak nieuwe arti-
kelen aangetroffen.

Markt
Via deze Voorjaarsmarkt probeert 
Stichting Ceres extra geld te gene-
reren voor de goede doelen die zij 
ondersteunt. Dit jaar heeft Stich-
ting Ceres alweer diverse goede 
doelen kunnen ondersteunen. In 
februari was dat KiKa met een gel-
delijke bijdrage via de moorkop-
pen actie. Tevens werden via de-
ze actie alle ouderen in het Hoge 
Heem getrakteerd op een heer-
lijke moorkop. Ook heeft Stich-
ting Ceres 300 euro geschonken 
aan De Zonnebloem, afdeling Uit-
hoorn/De Kwakel. Zij geven men-
sen met een lichamelijke beper-
king een onvergetelijke tijd, on-
der andere door middel van reis-
jes. Zoals men van Stichting Ce-
res onderhand gewend is, maakt 
Ceres een gezellige dag van de-
ze 30e maart. Voor iedereen staat 
een kop koffie of thee klaar. En ui-
teraard voor de kinderen een glas 
limonade. Stichting Ceres nodigt 
u van harte uit om op zaterdag 
30 maart 2019 tussen 10.00-16.00 
uur de gezellige winkel te bezoe-
ken. De bovenverdieping van Ce-
res is geheel vernieuwd en voor-
zien van prachtige LED verlich-
ting. Een genot om te winkelen! 
Welkom bij Stichting Ceres!

Regio - Op 2 april 2019 is er in het 
NME-centrum De Woudreus, Pie-
ter Joostenlaan 28a in Wilnis een 
lezing over de slangen van Ne-
derland. De ringslang, adder en 
gladde slang komen uitgebreid 

aan bod en ook wat andere Euro-
pese soorten passeren de revue. 
Zeker de ringslang is geen on-
bekende in De Ronde Venen en 
omgeving! Deze tot de verbeel-
ding sprekende dieren zijn voor 

IVN-Lezing over de 
Slangen van Nederland

Regio - Verras jezelf eens met een 
wandeling langs de boorden van 
de Amstel en met de weidsheid 
van de Uithoornse polder. Wande-
len is een van de natuurlijkste ac-
tiviteiten die je kunt doen. Stimu-
lerend voor het lichaam maar ook 
voor de geest. Zoals je spieren af 
en toe rust moeten hebben, moet 
de geest ook rust krijgen. Die rust 
kun je vinden bij het genieten van 
het moment en van de omrin-

gende natuur. Na zo’n wandeling 
keer je verfrist en helder terug. 
Het wandelcentrum van de Atle-
tiek Klub Uithoorn heeft op zon-
dag 7 april a.s. 4 wandelingen uit-
gezet van respectievelijk 5, 10 en 
25 kilometer en 10 Engelse mijlen 
(16 km). De starttijden liggen tus-
sen de 8.30 uur (25 km) en 10.00 
uur (5 km). Tijdens deze wande-
ling kun je bijvoorbeeld je sluime-
rende vragen onder ogen zien zo-

Verras jezelf met een 
heerlijke wandeling 

Regio - Van 7 t/m 13 april 2019 
vindt de jaarlijkse collecteweek 
van de Hartstichting plaats. Om 
deze week tot een succes te ma-
ken, is de Hartstichting op zoek 
naar zoveel mogelijk collectan-
ten. Met het collectegeld werkt 
de Hartstichting aan concrete op-
lossingen om ieders hart zo ge-
zond mogelijk te houden. Ze heb-
ben in 55 jaar al veel bereikt, maar 
we zijn er nog niet. Met het oog 

De Hartstichting zoekt 
collectanten in Wilnis

op het groeiend aantal hart- en 
vaatpatiënten is het noodzakelijk 
dat wij hart- en vaatziekten vroe-
ger kunnen herkennen en opspo-
ren én beter kunnen behandelen. 
Want iedereen heeft recht op een 
gezond hart. Een hart waarmee 
je alles uit het leven haalt, dat je 
kracht geeft om te groeien, te le-
ven en lief te hebben. Geïnteres-
seerden kunnen zich aanmelden 
via Marrie den Braber, tel. 0297-
281304. Of via www.hartstich-
ting.nl/wordcollectant of bel met 
070-3155695. Voor meer infor-
matie over de landelijke collec-
teweek, ervaringsverhalen en/of 
beeldmateriaal neemt u contact 
op met de afdeling persvoorlich-
ting van de Hartstichting: 070-
315 55 96 / 06-462 826 89 of via 
pers@hartstichting.nl.

Voorjaarsmarkt 
bij Ceres

Johannes Passion in de 
Johannes de Doperkerk
Regio - Op vrijdag 12 april wordt 
in de R.K. Kerk Johannes de Doper, 
Driehuisplein 1, Mijdrecht/Wilnis 
door c.o.v. Amicitia Uithoorn de 
Johannes Passion van Johann Se-
bastian Bach uitgevoerd. Het koor 
wordt begeleid door het Prome-
nade Orkest. De solisten zijn: Le-
onie van Veen – sopraan, Marti-
ne Straesser – alt/mezzo, Gerben 
Houba – evangelist en tenoraria’s, 
Ronald Dijkstra – bas en chris-
tuspartij, Willem de Vries – basa-
ria’s, Eric Jan Joosse – orgel. Alge-
hele leiding heeft dirigent Toon 
de Graaf. Het concert begint om 
20.00 uur, de kerk is vanaf 19.15 
uur geopend. Het concert wordt 
mogelijk gemaakt door de stich-
ting Vrienden van Amicitia, het 
Ronde Venen Fonds en enige 
sponsors.

Meeslepend
Amicitia zingt dit meeslepende 
lijdensverhaal voor de 8ste maal 
in Mijdrecht/Wilnis. De Johannes 
Passion is een oratorium met het 
lijden en sterven van Jezus vol-
gens het evangelie van Johannes. 

Het wordt als een van de meester-
werken van Bach beschouwd. De 
toegangsprijs, inclusief consump-
tie en programmatekstboekje 
met de Luthers-Duitse tekst en de 
Nederlandse vertaling bedraagt 
27 euro voor jongeren t/m 17 jaar 
10 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via de website: www.amicitia-uit-
hoorn.nl, bij boekhandel Mond-
ria, de Lindeboom in Mijdrecht, 
drogisterij De Bree in Vinkeveen, 
boekhandel Bruna, Amstelplein 
in Uithoorn en The Read Shop, Zij-
delwaardplein in Uithoorn, indien 
voorradig in de kerk vanaf 19.15 
uur. Verdere informatie is op de 
website te vinden en via tel. 0297 
567257 / 566377. De laatste keer 
dat de Johannes Passion uitge-
voerd werd, was in 2016. De uit-
voering kreeg een zeer lovende 
pers. Amicitia repeteert geruime 
tijd onder de bezielende leiding 
van Toon de Graaf om ook dit jaar 
een perfecte uitvoering te reali-
seren. De Johannes Passion, in de 
R.K.Johannes de Doperkerk, een 
prachtige locatie voor Bachs ma-
gistrale werk in de tijd van Pasen! 

Regio - Al geruime tijd wordt De 
Bandbrouwerij naar ieders tevre-
denheid gehouden bij het Ou-
de Parochiehuis in Mijdrecht. 
Maar omdat deze locatie niet al-
tijd volledig beschikbaar is door 
het drukke eigen verhuurpro-
gramma is de organisatie van De 
Bandbrouwerij op zoek gegaan 
naar alternatieven om zeker te 
zijn dat deze gezellige en leerza-
me activiteit ook voor de lange 
termijn door kan blijven gaan. Er 
is een nieuwe locatie gevonden 
bij Muziekvereniging VIOS waar 
er in twee ruimtes volop gejamd 
kan worden vrijdagavond. Al-
le muzikanten zijn welkom van-
af 20.00 uur om te komen jam-
men en samen nieuwe gelegen-
heidsbandjes te vormen. Er zijn 
twee complete backlines aanwe-

zig dus je hoeft alleen je eigen in-
strument of je drumstokjes mee 
te nemen; meer is niet nodig. Er is 
OOK Bandbrouwerij in de barzaal 
van het Oude Parochiehuis dus 
er is volop gelegenheid om aan 
te haken als muzikant. De Band-
coaching bij het Parochiehuis is in 
handen van zangdocente Gree-
tje de Haan en bij VIOS gaat een 
nieuwe bandcoach aan de slag, 
namelijk Lars Veenhof. Veel mu-
zikanten kennen deze muzika-
le duizendpoot wel van de vele 
bands waarin hij heeft gespeeld 
en is al jaren een graag geziene 
gast bij de Bandbrouwerij. Het 
adres van muziekvereniging VI-
OS is Windmolen 77 in Mijdrecht. 
Meer info, foto’s en de agenda 
kun je vinden op de Facebookpa-
gina van De Bandbrouwerij.

De Bandbrouwerij op 
twee locaties

sommige mensen maar een on-
begrepen diersoort en worden 
soms ten onrechte als eng erva-
ren, door hun likkende gesple-
ten tong, hun gele ogen, hun ge-
sis en hun kronkelende manier 
van voortbewegen en hun koe-
le gladde huid. Maar niets is min-
der waar. Slangen zijn zeer inte-
ressant en zeker intrigerend ge-
noeg om er een avond enthousi-
ast over te vertellen, dit met fraaie 
foto’s en een heus slangenpracti-
cum met echte slangen! 
De lezing wordt gegeven door 
Joris Drubbel, IVN natuurgids en 
hoofd van de werkgroep Amfi-
bieën, Reptielen & Vissen van IVN 
De Ronde Venen & Uithoorn. Dus 
heeft u interesse in herpetofau-
na, vragen over slangen of kin-
deren die helemaal wild zijn van 
slangen: kom naar deze avond en 

vergeet uw camera niet! De zaal 
is open vanaf 19.45 uur. Er wordt 
een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd 
van 2,50 euro. Voor meer infor-
matie: Gerda Veth, 0297-263656 
/ 06-13205061. Zie ook de web-
site: www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn

als: Wie ben ik, waar kom ik van-
daan en waar ga ik naar toe. Of 
je kunt tijdens het wandelen met 
je wandelmaatjes van gedachten 
wisselen over de zaken waar je 
blij van wordt of waar je ongerust 
over bent. Ook kun je heel stil ge-
nieten van de mooie natuur om je 
heen. De ritmische beweging stelt 
ons in staat om rustig te kunnen 
nadenken en je gedachten onder 
woorden te brengen. Bovendien 
kun je je aandacht volledig naar 
buiten richten, de vogelgeluiden, 
het kabbelende water, je mede-
wandelaars. Kun je bewust adem-
halen en voelen hoe de zuurstof 
je lichaam vult met energie. De in-
schrijfkosten bedragen 6 euro per 
afstand. De opbrengst is bestemd 
voor het fonds van onze plaatsge-
noot Jan Zut. Dit fonds wordt aan-
gewend om kinderen in Zuid-Afri-
ka toegang te bieden tot diverse 
opleidingsprogramma’s. Voorin-
schrijven kan tot en met 3 april via 
www.inschrijven.nl. Inschrijven 
kan ook op de dag zelf in het AKU 
clubgebouw op Sportpark Rand-
hoorn, Randhoorn 100 te Uit-
hoorn. Dit is ook het beginpunt 
van de wandeling. Voor meer in-
formatie kun je contact opne-
men met Henk de Vries, contact@
uithoornsmooiste.nl. Foto’s: Chr 
Woerden.
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In deze vaste column van gezondheids-
centrum Gezond Wilnis stelt om de week 
een van de gebruikers zich voor. 

Deze week maken we kennis met prak-
tijkondersteuners Hilly Boersma en Tin-
eke Kentrop. Zij organiseren op 16 april 
een informatieavond over diabetes.  

Voor patiënten met chronische 
ziekten als hart- en vaatziekten, 
diabetes, astma en COPD is het 
belangrijk dat zij onder medi-
sche controle blijven. Dit geldt 
ook voor de zorg voor kwets-
bare ouderen. Al twintig jaar 
gebeurt dat niet meer door 
de huisarts zelf. Praktijkonder-
steuners Hilly Boersma en Tine-
ke Kentrop voeren de periodie-
ke controles en metingen uit, 
doen de behandelingen en ver-
wijzen door naar andere specia-
listen als dat nodig is. Met hun 
speci�eke kennis van de chro-
nische zorg wordt de huisarts 
ontlast. 
In GezondWilnis werken alle 
disciplines met elkaar samen 
in de zorg voor de patiënten. 
De Diabetesavond die zij geza-
menlijk organiseren op 16 april 
is daar een mooi voorbeeld van. 
“Huisarts Groeneveld zal deze 
avond openen en iets vertel-
len over diabetes’’, neemt Hilly 
Boersma het woord. Zij is sinds 
2011 werkzaam als praktijkon-
dersteuner en was tot voor de 
verhuizing naar GezondWil-
nis verbonden aan de praktijk 
van Kortmann & De Vries. “Na 
de huisarts volgen wij als prak-
tijkondersteuners, de diëtiste, 
de fysiotherapeut, de apotheek 
en de thuiszorg. Vanuit alle dis-
ciplines vertellen we wat sui-

kerziekte inhoudt, wat patiën-
ten van deze ziekte kunnen ver-
wachten en wat wij als Gezond-
Wilnis voor hen kunnen beteke-
nen. Wij bieden alle zorg voor 
diabetici onder één dak.’’ 
De avond over diabetes start 
om 19.30 uur in gezondheids-
centrum GezondWilnis aan de 
Wagenmaker 99 in Wilnis. “Ons 
doel is om uiterlijk 21.00 uur de 
avond weer af te ronden’’, vult 
Tineke Kentrop haar collega 
aan. Zij begon in 1980 als dok-
tersassistente in de praktijk van 
Groeneveld en Tantua en groei-
de later door als praktijkonder-
steuner. “Wij bieden een kort en 
bondig programma aan waar-
bij we veel informatie verschaf-
fen en alle ruimte bieden voor 
het stellen van vragen. Dat vin-
den we belangrijk.’’ Aanmelden 
voor de avond over diabetes is 

gewenst en kan via: poh@huis-
artswilnis.nl 

Wandelgroep
In samenwerking met het Me-
disch Training Centrum rich-
ten de praktijkondersteuners 
een wandelgroep op voor men-
sen met diabetes en/of overge-
wicht. “In het begin wordt ge-
wandeld onder begeleiding 
vanuit GezondWilnis’’, licht Ti-
neke toe. “Soms gaat de fysio-
therapeut mee, soms de huis-
arts of een van ons. Dat geeft 
een veilig en goed gevoel. Bo-
vendien is gezamenlijk wande-
len echt veel leuker en gemak-
kelijker dan alleen.’’  Meer in-
formatie over de wandelgroep 
volgt tijdens de Diabetesavond 
op 19 april. 

Gezond Wilnis

Wagenmaker 99

3648 KV Wilnis

0297- 303 404

www.gezondwilnis.nl 

Hilly Boersma en Tineke Kentrop

LEZERSPOST

Tevreden klanten bij Bike OK

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo 
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mede-
delingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die 
zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, 
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering 
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brie-
ven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar 
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Dit stukje sluit mooi aan bij de 
advertentie van de afgelopen 
weekvan Bike OK betreff ende 
de Giant Grandtour E +Bike. Wij, 
Cora en Gerard Boots, waren toe 
aan elektrische fi etsen. Na bij een 
paar bedrijven gekeken te heb-
ben en diverse merken te heb-
ben uitgeprobeerd kwamen wij 
bij de plaatselijke tweewieler-
zaak Bike OK van Sjaak Blom te-
recht. Wij hadden al snel het ge-
voel op het juiste adres te zijn. 
Sjaak is een vakman en weet 

waar hij het over heeft, zijn 
vrouw Silvia hielp ons aan twee 
elektrische fi etsen die wij een 
heel weekend op proef moch-
ten uitproberen. Op zaterdag-
middag er heen, Sjaak stelde het 
stuur en het zadel af totdat hij 
het naar zijn zin vond, een per-
fecte houding op de fi ets is heel 
belangrijk waren zijn woorden. 
Vervolgens even een stukje naar 
Rendez Vous en weer terug naar 
het punt waar Sjaak stond. Met 
het oog van de meester werden 

de laatste dingen nog even bij-
gesteld. Drie weken later werden 
wij gevraagd om mee te gaan 
om een uitgezette fi etstocht van 
80 kilometer te rijden en te kij-
ken of deze goed omschreven 
was. Weer even naar Sjaak en Sil-
via en direct gaven zij hun me-
dewerking om weer elektrische 
fi etsen aan ons uit te lenen en nu 
geen 2 maar 3 fi etsen, namelijk 
ook 1 voor mijn broer Jan. Geen 
probleem, gewoon lekker fi et-
sen en er van genieten waren de 
woorden van Sjaak. Op dit mo-
ment rijden wij beide op de Gi-
ant Grand Tour, het nieuwe mo-
del en kleur van 2019. Silvia heeft 
er tassen in een bijpassende 
kleur bij gezocht. De eerste 2000 
kilometer hebben wij inmiddels 
op de teller staan. Wij zijn om te 
komen tot deze voor ons juiste 
keuze niet over een nacht ijs ge-
gaan en met hulp van Sjaak en 
Silvia tot deze fantastische aan-
koop gekomen. Twee weken ge-
leden ook nog een fi etsendra-
ger gekocht bij Bike OK, deze is 
zeer gebruiksvriendelijk. Afgelo-
pen week had de fi ets van mijn 
vrouw een lekke band, deze is 
dezelfde middag nog voorzien 
van een nieuwe binnenband 
en zonder kosten konden wij de 
fi ets weer meenemen, dit is pas 
service. Een woord van dank is 
zeker op zijn plaats.

Cora en Gerard Boots

De Ronde Venen- De Toneel-
groep van de Ontmoetingskerk 
te Wilnis speelt op vrijdag- 5 en 
zaterdagavond 6 april a.s. ‘De bit-
tere pil’, een doldwaze komedie in 
vier bedrijven door Antoon Hol in 
De Schakel, Dorpsstraat 20 in Wil-
nis. Huisarts Edward Bovenhaar is 
wegens een verbouwing van de 
praktijkruimte genoodzaakt om 
tijdelijk spreekuur te houden in 

de keuken, die ook het domein 
is van zijn bemoeizuchtige huis-
houdster Marietje. De patiënten 
die het spreekuur bezoeken val-
len ook overwegend in de cate-
gorie excentriek. Het verzoek van 
één van zijn patiënten om een 
liefdesdrank te brouwen opent 
voor Edward en zijn echtgenote 
kansen om uit de voortdurende 
geldzorgen te komen. Of de lief-

Komedie ‘De bittere pil’ desdrank een succes gaat worden 
blijkt pas aan het einde van het 
stuk, maar heeft dan al een aan-
tal hilarische toestanden teweeg 
gebracht in de keuken oftewel 
de tijdelijke praktijkruimte. Kort-
om een komedie zonder voor-
spelbare a� oop! De aanvang van 
beide voorstellingen is om 20.00 
uur. Kaarten à 8 euro zijn verkrijg-
baar bij Schilderswinkel van Har-
berden, Herenweg 48 in Wilnis, 
en op de avond van opvoering 
aan de zaal.

Vinkeveen - Muzieknoten, mu-
ziekinstrumenten, muziekstuk-
ken en nog veel meer muziek. 
De afgelopen weken stonden op 
basisschool de Schakel in het te-
ken van de projectweken kunst 
& lezen. Thema van deze jaarlijk-
se projectweken was… muziek! 
In elke groep stond drie weken 
lang een muziekstuk centraal. 
Van ‘Carnaval van de dieren’ bij 
de kleuters, tot ‘Peter en de Wolf’ 
en ‘het Zwanenmeer’ bij de ho-

gere groepen. De kinderen heb-
ben veel bijgeleerd over muziek: 
Wat is een muziekstuk, wat is een 
componist en hoe maak je een 
muziekstuk? Tijdens een instru-
mentencircuit hebben een aantal 
leerlingen en muzikale ouders de 
kinderen kennis laten maken met 
o.a. een drumstel, dwars� uit, gi-
taar en piano. Een drumstel klinkt 
best heel hard in een klaslokaal! 
Ook zijn alle groepen creatief aan 
de slag gegaan met het thema. Er 

Feestelijke afsluiting kunst/
leesweken op de Schakel

zijn prachtige instrumenten ge-
knutseld, er is gekleid en geschil-
derd. 

Gelezen
Rondom het thema is ook veel 
gelezen. De gangen van de 
school hingen vol met grote no-
tenbalken, van elke groep één. 
Voor elke 100 gelezen bladzijden 
mocht er een muzieknootje op de 
notenbalk van de klas worden ge-
plakt. Natuurlijk zijn er veel extra 
leesuren ingelast voor vrij lezen, 
samen lezen en voorlezen. En dat 
kan op allerlei plekken! De kinde-
ren mochten zelf kussen, zitzak-
ken en zelfs slaapzakken meene-
men om overal in de school lek-
ker te kunnen lezen. Er is heel wat 
afgelezen, alle notenbalken zijn 
goedgevuld. De projectweken 
zijn donderdag 21 maart feeste-
lijk afgesloten met uitvoeringen 
van alle groepen over hun mu-
ziekstuk. Van vrolijke liedjes tot 
hele toneelstukjes. Knap gedaan!

Wilnis - Afgelopen zaterdag 23 
maart startte de verkoop van fase 
IV van woonwijk de Maricken. Ve-
le bezoekers lieten zich in de Ma-
ricken informeren over de wonin-
gen die de komende tijd worden 
gebouwd. Geïnteresseerden kun-
nen zich nog tot en met 3 april 
12.00 uur inschrijven voor de 57 
twee-onder-één-kapwoningen 
en rijwoningen van het eerste 
deelplan via www.demaricken.
nl. Tijdens de inschrijfperiode is 
het verkoopkantoor aan de Ma-
rickenlaan in Wilnis extra open op 

woensdag 27 maart en vrijdag 29 
maart tussen 15.00 en 17.00 uur. 
Start verkoop de Maricken fase IV
Op zaterdag 23 maart ging het 
eerste deelplan van de Maricken 
fase IV van in totaal 125 woningen 
in de verkoop. Fase IV biedt rui-
me keuze uit verschillende typen 
ruime twee-onder-één-kapwo-
ningen (vanaf €482.500), rijwo-
ningen (vanaf €366.500) en star-
terswoningen (vanaf €257.000). 
Evenals de rest van de wijk ruim 
opgezet en met aandacht ont-
worpen, met een klassiek of meer 

Grote belangstelling voor de start 
verkoop van fase IV van de Maricken

modern uiterlijk. De start van de 
verkoop trok veel belangstelling. 

Nieuwbouwwijk de Maricken
De jonge wijk de Maricken ligt 
tussen Wilnis en Mijdrecht en 
vlakbij Vinkeveen, drie dorpen 
met elk hun eigen karakter. De 
Maricken is een gezellige, groene 
wijk waar mensen uit de omge-
ving én van buiten zich snel thuis 
voelen. Alle dagelijkse voorzie-
ningen zoals winkels en scholen 
bevinden zich op loop- en � ets-
afstand. De Vinkeveense Plassen 
en andere bijzondere natuurge-
bieden liggen om de hoek. Door 
de centrale ligging is de Maricken 
een ideale woonplek voor men-
sen die werken in (de buurt van) 
Amsterdam en Utrecht. De Ma-
ricken is voor iedereen die onbe-
zorgd wil genieten!

Belangstelling of inschrijven?
Kom woensdagmiddag 27 maart 
of vrijdagmiddag 29 maart tus-
sen 15.00 en 17.00 uur naar het 
verkoopkantoor aan de Maric-
kenlaan in Wilnis. Of bezoek de 
website www.demaricken.nl/in-
verkoop/. Inschrijven kan via de 
website tot uiterlijk 3 april 12.00 
uur.
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Inmiddels is het officieel len-
te, maar vogels wachten niet 
tot wij dat hebben bepaald, die  
hebben het voorjaar allang in 
de kop als schaatsfanaten nog 
over  Elfstedentochten fantase-
ren. Zodra de dagen lengen zit-
ten ze al wat te lispelen, in ja-
nuari klinken  de eerste serieu-
ze zangoefeningen en in febru-
ari  komt het ochtendconcert  
op gang. Een echte vroege vo-
gel is de zanglijster, die  begint 
soms al in januari met het echte 
zangwerk en ook  ‘s ochtends 
is hij als één van de eerste uit 
de veren. Ruim voor zonsop-
gang, als andere vogels  nog 
dutten,  laten zanglijsters van-
af een hoge post hun uitbundi-
ge zang al horen. Mensen   zin-
gen  vaak omdat ze dat leuk 
vinden, maar voor vogels is het  
van levensbelang. Een beet-
je volume is dan mooi mee-
genomen. Zanglijsters hebben 
een luide stem en door al vroeg 
te beginnen vallen ze nóg be-
ter op. Hun zang is eenvoudig 
te herkennen, niet zo melodi-
eus als die van neef merel,  de 
zanglijster is meer een roep-
toeter, die alles wat hij roept 
ook nog eens herhaalt, meest-
al drie keer. Vrij vertaald roept 
hij: “Ik ben een mooi  manne-
tje!  Ik ben een mooi manne-
tje! Ik ben een mooi manne-
tje! Ik zoek een leuk vrouwtje! 
Ik zoek een leuk vrouwtje! Ik 
zoek een leuk vrouwtje! Ik ben 
er klaar voor! jij ook!? Ik ben 
er klaar voor... jij ook!? Ik ben 
er klaar voor... jij ook!?” Dat is 
trouwens zo’n beetje de bood-
schap van alle vogelmannetjes. 
En onderschat   ze niet, ze be-
roeren  met hun fluiten, roepen, 

schreeuwen, krassen en pie-
pen rechtstreeks de hormoon-
huishouding van hun vrou-
welijke soortgenoten. Die ho-
ren een serenade waar ze be-
hoorlijk opgewonden van kun-
nen raken. Maar bij rivaliseren-
de zanglijstermannen komen 
dezelfde  tonen  totaal  anders 
binnen. Voor hen klinkt het als:  
“Optiefen! Optiefen! Optiefen!  
Pleur op! Pleur op! Pleur op!” 
Als ze niet zingen kun je zang-
lijsters zien springen en ren-
nen op het gras, op jacht naar 
regenwormen, insecten, dui-
zendpoten, pissebedden en 
slakken. Die slakken helpen ze 
hun huis uit door ermee op een 
steen te rammen, vaak op een 
vaste plek, de ‘smidse’, te her-
kennen  aan  de scherven er-
omheen.  Rond deze tijd zijn 
ze druk in de weer rond hun 
diep in de struiken verborgen 
komvormige nest. Maar ’s och-
tends vroeg en ’s avonds laat 
kun je ze hun dubbele bood-
schap  horen roeptoeteren.  Let 
er maar eens op. Wat hoor jij?  
Welluidende klanken? Drie-
maal “Ik ben er klaar voor... Jij 
ook!?” Of een herhaald “Pleur 
op!”

Jaap Kranenborg

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Roeptoeters

Regio - Kunstenaars uit heel Ne-
derland kunnen zich voor bei-
de competities vanaf nu inschrij-
ven via de inschrijfformulieren op 
website www.groenehartkunst.nl. 
Ook de Themaomschrijving 2019 
en de Deelnamevoorwaarden 
2019 kunnen daar worden ge-
download. In de Deelnamevoor-
waarden vindt de kunstenaar ook 
alle voor hem belangrijke data. De 
sluitingsdatum voor inschrijving 
is zondag 18 augustus 2019. 

Water: Vriend en Vijand
Dàt is het thema van de 11e Groe-
ne Hart Kunstprijs-competitie, 
maar óók van de door de Stich-
ting Oude Hollandse Waterli-
nie uitgeschreven ontwerpwed-
strijd ‘Verbeelding van de Waterli-
nie’ (zie hieronder). Nederlanders 
staan al eeuwenlang bekend als 
beheersers van water. Het Groe-
ne Hart is er het spreekwoorde-
lijk voorbeeld van! Eeuwenlange 
vervening leidde tot uitgestrek-
te veenplassen, waardoor water 
en wind vrij spel kregen en hele 
stukken grond - en zelfs dorpen 
- verdwenen. Er werden windmo-
lens, dijken en sluizen gebouwd, 
en meren en plassen droogge-
malen en ingepolderd. De vij-
and werd zo weer tot vriend ge-
maakt. Water kan echter ook on-
ze vijand zijn: stijgende water-
spiegels en overstromingen ener-
zijds, lage waterstanden en uitge-
droogde dijken anderzijds. Het 
thema ‘Water: Vriend en Vijand’ is 

zonder meer ook van toepassing 
op de Oude Hollandse Waterli-
nie. Ons land werd in 1672 over-
vallen door legers van onder an-
dere de Franse Zonnekoning. Het 
oosten viel al heel snel in handen 
van de vijand en het volk was re-
deloos, het land reddeloos en de 
regering radeloos. Door stadhou-
der prins Willem III werd in aller-
ijl een verdedigingslinie aange-
legd, de Oude Hollandse Water-
linie, die het land - door inunda-
tie - zou behoeden voor de totale 
ondergang. Met succes! De vijan-
delijke legers werden erdoor tot 
staan gebracht en tot een roem-
loze aftocht gedwongen. Water: 
een vijand voor de verdreven le-
gers maar een grote vriend voor 
de Nederlanden! 

Groene Hart Kunstprijs 2019
Met ingang van de 11e editie van 
de Groene Hart Kunstprijs wordt 
er voor de toekenning van de ju-
ryprijzen geen onderscheid meer 
gemaakt tussen professionele en 
amateur-kunstenaars. Er bestaan 
in de kunstwereld geen vastom-
lijnde criteria voor, de scheids-
lijn tussen deze twee categorie-
en is vaag, en in de praktijk blijken 
de werken qua kwaliteit vaak in-
wisselbaar. Er zal door de profes-
sionele jury nu een 1e, 2e en 3e 
prijs worden toegekend, waaraan 
een geldbedrag is verbonden van 
2.000 euro, 1.000 euro en 500 eu-
ro. Ook zijn er 2 eervolle vermel-
dingen (zonder geldbedrag). De 

prijsuitreiking én opening van de 
expositie vindt plaats op vrijdag-
avond 18 oktober 2019.

Groene Hart Kunst 
Publieksprijzen
Ook dit jaar worden er weer twee 
Publieksprijzen uitgereikt, elk met 
een geldbedrag van € 500, en wel 
op zondag 10 november: de GHK 
Bezoekers Publieksprijs - waar-
voor de bezoekers aan de exposi-
tie hun stem kunnen uitbrengen 
- en de GHK Online Publieksprijs; 
daarvoor kan iedereen zijn digita-
le stem op de website van Groene 
Hart Kunst uitbrengen. Deze prij-
zen worden uitgereikt op zondag-
middag 10 november 2019.

GHK Jeugdproject
Het Jeugdproject 2017 was een 
groot succes: leerlingen, scholen, 
meewerkende kunstenaars én pu-
bliek waren zeer enthousiast over 
het gepresenteerde resultaat. Al-
le reden dus om dit project weer 
te herhalen. Alle 12 basisscholen 
in de gemeente Nieuwkoop wor-
den weer uitgenodigd om hun 
groepen 6/7 een klassikaal kunst-
werk te laten vervaardigen, nu 
naar het thema van 2019: Water: 
Vriend en Vijand. Elke groep krijgt 
een “eigen” kunstenaar, afkomstig 
uit verschillende kunstdisciplines, 
toebedeeld, die in de periode me-
dio oktober/medio november 
met de groep aan de slag gaat. 
De kunstwerken (1 per groep/
school) worden beoordeeld door 

Ontwerpwedstrijd Oude 
Hollandse Waterlinie is geopend

een professionele jury. Het GHK 
Jeugdproject kent - op verzoek 
van de scholen - geen prijswin-
naars: alle leerlingen worden mét 
de door hen gemaakte kunstwer-
ken op zondagmiddag 17 novem-
ber 2019 in het zonnetje gezet! 

Ontwerpwedstrijd vanwege 
350 jarig bestaan Oude 
Hollandse Waterlinie in 2022
In 2022 wordt het 350 jarig be-
staan gevierd van de Oude Hol-
landse Waterlinie, in het ramp-
jaar 1672 aangelegd door prins 
Willem III. De Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie (Stichting 
OHW), waarbij vele van de (16) 
vestingsteden, versterkte steden, 
inundatiegemeenten en water-
schappen zijn aangesloten, orga-
niseert in verband met deze vie-
ring vele festiviteiten. Een van 
de projecten van de Stichting is 
het project ‘De Verbeelding van 
de Waterlinie’. Doel hiervan is om 
voor de Oude Hollandse Waterli-
nie een beeldentaal met een re-
peterend element te ontwerpen: 
een kunstzinnig object dat in di-
verse OHW vestingsteden en op 
plekken langs de Oude Holland-
se Waterlinie zou moeten terug-
keren. Buitenkunst voor opstel-
ling in de openbare ruimte, dus. 
Hiervoor is door de Stichting 
OHW een speciale ontwerpprijs-
vraag uitgeschreven. Gezien haar 
jarenlange ervaring met de or-
ganisatie van kunstcompetities, 
heeft de Stichting OHW de Stich-
ting Kunstpromotie Groene H/
Art, organisator van de tweejaar-
lijkse Groene Hart Kunstprijs ver-
zocht deze OHW ontwerpwed-
strijd ‘Verbeelding van de Waterli-
nie’ te organiseren en te begelei-
den. Het gekozen GHKPrijs thema 
voor 2019 ‘Water: Vriend en Vij-
and’ sluit naadloos aan op festivi-
teiten rond de viering van 350 jaar 
Oude Hollandse Waterlinie. Nade-
re informatie over de OHW Ont-
werpwedstrijd, alsmede deelna-
mevoorwaarden en inschrijffor-
mulier, kunt u vinden op www.
groenehartkunst.nl.

Expositie kunstwerken
Van 19 oktober tot en met 29 no-
vember 2019 is in het Koetshuis 
van Galerie & Beeldenpark Hoeve 
Rijlaarsdam in Nieuwkoop de ex-
positie te zien van de kunstwer-
ken die meedingen naar de Groe-
ne Hart Kunstprijs 2019. Ook de 
voor de OHW ontwerpwedstrijd 
ingediende (ontwerp)kunstwer-
ken worden in die periode geëx-
poseerd, in De Stal van Hoeve Rij-
laarsdam. Vanaf 17 november tot 
en met 1 december 2019 kunt u in 
Het Koetshuis tevens de door de 
basisscholen gemaakte klassikale 
kunstwerken bewonderen.

Inschrijving en Inleverdatum 
voor GHKPrijs en OHW 
Ontwerpwedstrijd
Beroeps- en amateurkunstenaars 
uit heel Nederland kunnen zich 
zowel voor de Groene Hart Kunst-
prijs 2019 als de OHW Ontwerp-
wedstrijd ‘Verbeelding van de Wa-
terlinie’ (echter wél voor elk met 
een apart kunstwerk) inschrij-
ven door middel van de digita-
le inschrijfformulieren op websi-
te www.groenehartkunst.nl.De 
kunstwerken moeten worden in-
geleverd op zaterdag 28 septem-
ber 2019, bij Hoeve Rijlaarsdam

Regio - Op zaterdag 6 april is het 
alweer de zevende editie van ‘De 

Can Can’ zoals het evenement in 
de volksmond wordt genoemd. 

6 April weer Can Can United bij Colijn
Can Can United is in eerste in-
stantie opgezet als reunie van 
de voormalige discotheek in Uit-
hoorn maar inmiddels is het een 
jaarlijks terugkerend evenement 
uitgegroeid tot een heerlijk dans-
feest voor iedereen boven de 30 
jaar zich lekker kan uitleven op de 
muziek van twee top DJ’s: Frank 
Deibert en William Reitsma. Peter 
Dol van Fireball verzorgt weder-
om het licht, geluid en verlichte 
dansvloer. Tijdens de avond zul-
len ook 4 sportpakketten van Plux 
Uithoorn worden verloot onder 
de aanwezigen. Zij bieden de win-
naars 1 maand onbeperkt spor-
ten. Leuk meegenomen toch?

Kaartverkoop
De kaartverkoop is inmiddels ge-
start en volgens de laatste berich-

ten loopt deze al lekker. Kaarten 
zijn in de voorverkoop 12,50 euro 
en aan de deur 17,50 euro. Kaar-
ten zijn te koop op de volgende 
locaties: The Readshop (Zijdel-
waard), Kaas en Zo (Amstelplein), 
Cafe Bonaire, Plux, Boekhandel de 
Twister (Amstelveen Westwijk) en 
bij Rendez Vous (Mijdrecht). Wan-
neer dit allemaal niet mocht luk-
ken kunnen de kaarten tot en met 
5 april online besteld worden via 
info@dansenpartycentrumcolijn.
nl. Axel, Heleen, Frank en William 
hopen jullie allemaal weer te mo-
gen begroeten op 6 april. Voor ie-
dereen die voor 23.00 uur binnen-
komt staat een flute met Prosec-
co klaar. Aanvang 21.30 uur, einde 
2.00 uur. Meer info: www.dansen-
partycentrumcolijn.nl of Club Can 
Can op Facebook. 

Zie ook advertentie elders 
in deze krant.

Winnaars afvallen in 
groepsverband
Regio - 3 april starten er weer 
nieuwe groepen. Wie voor de zo-
mer nog een paar kilo wil afvallen 
is bij Slimness op het goede adres. 
Hier zijn de winnaars Karin en Ans 
die in januari gestart waren weer 
het levende bewijs van. Karin ver-
loor 13,3 kilo en Ans 10,7 kilo tij-
dens de cursus van 10 weken. De 
meeste resultaten van de groepen 
met de voor en na foto staan op de 
website. Wil je meer informatie of 
wil jij je opgeven? Bezoek dan de 
website slimness.nl of kom zater-
dag 30 maart tussen 10.00-14.00 
uur naar de open dag. Wil je ze-
ker zijn van een plekje? Wacht dan 
niet te lang, want vol=vol. Slim-
ness, Bozenhoven 19a Mijdrecht, 
tel. 0297 765027, info@slimness.nl
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Aanslagen
Vorige week werden in Utrecht 
drie onschuldige mensen uit 
het leven gerukt en vielen een 
aantal gewonden. Dat zijn de 
harde feiten. De aanslag had bij 
ons in de regio een behoorlij-
ke impact. We waren verrast en 
geschokt. Toch was deze aan-
slag niet uniek. We zijn amper 
90 dagen onderweg in 2019 en 
er zijn wereldwijd in totaal al 8 
aanslagen geweest waarbij 197 
doden zijn gevallen. In deze co-
lumn willen we niet dieper in-
gaan op de achterliggende mo-
tieven en/of de daders van de-
ze aanslagen. Beide verdienen 
wat ons betreft geen enkel po-
dium. Wat wij wel graag onder 
de aandacht willen brengen is 
het feit dat we door tegenstel-
lingen en verdeeldheid blijk-
baar niet meer normaal met el-
kaar kunnen omgaan. Dat is de 
trieste constatering die we kun-
nen opmaken. 

Stemmen met een 
onderbuik gevoel
Na deze verschrikkelijke ge-
beurtenissen mochten we als 
burgers op 20 maart weer naar 
de stembus. Stemmen moet 
een feestelijk activiteit zijn van 
de democratie. Voor veel van 
ons echter is dit allang geen 
eenvoudige en leuke opgave 
meer. De keus welk vakje rood 
in te kleuren blijkt voor steeds 
meer mensen bijna een onmo-
gelijke opgave. Je kan natuur-
lijk op onderbuik gevoel of door 
beïnvloeding van de goed geor-
ganiseerde marketing campag-
nes in de media he stemkeus 
bepalen.  Maar dat kan niet de 
bedoeling zijn. Je moet je toch 
wel even verdiepen in de ma-
terie voordat je voor een aan-
tal jaren je stem weggeeft. Wel-
licht heeft u dat ook gedaan en 
komt u dan tot de  conclusie dat 
er eigenlijk niet één partij is te 
vinden die uw stem voor de vol-
le 100% kan vertegenwoordi-
gen. Alle partijen hebben wel 
iets wat u waarschijnlijk  aan-
spreekt en evenveel hebben 
ook iets wat juist niet past bij 
uw gedachtengoed. Zou het 

niet mooi zijn als u uw stem 
mocht verdelen over meerde-
re partijen op de verschillende 
aandachtsgebieden?  Dat kan 
helaas (nog) niet in ons huidi-
ge politieke bestel. Je wordt 
dus min of meer gedwongen 
om een keus te maken voor een 
partij waar je niet voor de volle 
100% achter staat. Bovendien 
zijn veel mensen ook nog eens 
teleurgesteld in de partij waar 
ze bij een vorige verkiezingen 
op gestemd hadden. We zien 
dan ook dat de kiezer het ver-
trouwen verliest en steeds va-
ker aan het hoppen is naar een 
andere partij of helemaal niet 
meer gaat stemmen. 

Stemmers geven signaal af
Wat we zien is dat een gro-
te groep zoekende kiezers uit 
een soort van protest tegen de 
heersende politieke partijen en/
of kopstukken een signaal afge-
ven door te gaan stemmen op 
een vaak populistische partij. 
Een partij die vooral een tegen-
geluid laat horen trekt stem-
mers aan. Hierdoor zien we de 
laatste jaren bij de uitslagen 
grote verschuivingen in het 
politieke speelveld optreden. 
Dit mag allang geen verassing 
meer zijn en het is misschien 
wel een signaal dat de burger 
behoefte heeft aan een ander 
soort van democratie. De poli-
tiek zelf pakt dit signaal nog niet 
echt op als we op de reacties na 
de uitslag af mogen gaan. Voor 
de politieke partijen was de uit-
slag van woensdagavond klaar-
blijkelijk ook niet echt een ver-
rassing. Alle landelijke politie-
ke kopstukken en de bekende 
ego’s verschenen allemaal met 
een brede glimlach voor de ca-
mera’s om hun zegje te doen. 
Wat vooral opviel was dat ze al-
lemaal stuk voor stuk positief 
waren over de uitslag en nie-
mand zichzelf als verliezer zag. 
Terwijl we toch kunnen con-
cluderen dat het politieke land-
schap nog verder verdeeld is 
geraakt. In principe zou je kun-
nen stellen dat we allemaal een 
beetje verloren hebben. Verlo-
ren aan saamhorigheidsgevoel. 

Column van het Inwonerscollectief DRV

Trieste Week 
We hebben een trieste week met aanslagen in Utrecht en 
Nieuw Zeeland achter de rug. Om verdrietig van te worden. 
Op die momenten komt het besef dat we als mensheid echt de 
weg zijn kwijt geraakt. Het lijkt wel of er ook steeds meer ver-
deeldheid wordt gezaaid. Wat we juist nodig hebben is verbin-
ding met elkaar.

Het leek ook helemaal niet over 
de provincie of over de burge-
rij te gaan maar meer over een 
wedstrijd tussen politieke par-
tijen. Je kan je dus ook oprecht 
afvragen of de politiek wel een 
goede afspiegeling is van de sa-
menleving. Want volgens mij 
zijn wij als inwoners helemaal 
niet zo verdeeld en zoeken wij 
juist naar een stukje geborgen-
heid en saamhorigheid. On-
ze volksvertegenwoordigers lij-
ken een heel andere agenda en 
doel te hebben. Dat is eigenlijk 
ook best triest.

Verbinder nodig
Burgers hebben veel meer be-
hoefte aan een echte verbin-
der. In de politiek moeten we 
die misschien niet meer zoeken. 
De grote winnaar van de verkie-
zingen zei zelfs in het openbaar 
over zijn collega’s dat het zoge-
naamd verbinden met elkaar 
een “trucje” is. Dat is wat ons be-
treft een hele vreemde ontwik-
keling want goochelaars doen 
trucjes en een politieke partij 
moet de stem van de burgers 
vertegenwoordigen. Verbinden 
moet je dan ook niet als truc-
je gebruiken maar daar moet je 
keihard mee aan de slag gaan. 
Door verbinding krijg je sa-
menkracht en daar kan je heel 
wat mee oplossen. De moge-
lijke oplossing moeten we dan 
ook misschien bij ons zelf zoe-
ken. Als inwoners kunnen we 
ons met elkaar gaan verbin-
den en vervolgens  onze wen-
sen en standpunten gevraagd 
en ongevraagd kenbaar gaan 
maken aan de politiek. De poli-
tiek hoeft dan alleen nog maar 
te luisteren wat het volk wil en 
krijgt de taak ons te faciliteren 
of te helpen bij de uitvoering. 
Als de politieke partijen dat met 
elkaar oplossen en elkaar niet 
tegenwerken krijgen zij het ver-
trouwen van de burgerij van-
zelf wel weer terug. Dan kan de 
overheid ook rekenen op bur-
gerparticipatie en kunnen we 
veel meer samen optrekken bij 
de grote uitdagingen die er zijn. 

Vrolijker nieuws
De media werkt ook niet be-
paald als verbindend middel. 
Zij laten ook steeds vaker de te-
genstellingen in de maatschap-
pij zien. Je bent voor of tegen. 
Nooit eens mooie initiatieven 
laten zien van netwerken die sa-
men iets moois hebben gerea-
liseerd. Een uitzondering daar-
op was deze week zien op on-
ze eigen lokale tv zender RTV 
De Ronde Venen. Daar kwamen 

prachtige beelden in de nieuw-
ronde voorbij over de herin-
richting reservaat Demmerik. 
In deze krant las ik dat door 
een sterk samenhangend net-
werk van onder andere overhe-
den, agrariërs, natuurverenigin-
gen de handen in één zijn gesla-
gen en er daardoor een prach-
tig resultaat was behaald. Het is 
inderdaad  prachtige geworden 
aan de beelden en foto’s te zien 
die voorbij kwamen. Een resul-
taat dus dat bereikt is door een 
netwerk waar ieder zijn eigen 
steentje aan heeft bijgedragen. 
Iets waar we best wel een beet-
je trots op mogen zijn dat dit in 
onze gemeente is gerealiseerd. 
Door samen iets te doen kan 
je echt veel meer bereiken. Dat 
lieten de inwoners van De Hoef 
ook zien door samen een gezel-
lige Winterstampotavond neer 
te zetten waar voor jong en oud 
wat was te beleven. Inwoners 
die samen een feestje vieren 
daar wordt je toch blij van. Dit 
haalde het trieste gevoel van 
deze week een beetje weg. 

Netwerken
We moeten het dus veel meer 
zoeken in netwerken die mooie 
initiatieven neerzetten en op-
lossingen bedenken. Binnen 
een netwerk luister je naar el-
kaar en ga je samen aan de slag 
om met vereende krachten iets 
te bereiken. Daar werk je elkaar 
niet tegen of ga je constant met 
elkaar in discussie. Nee, daar 
luister je naar elkaar geef je el-
kaar feedback en kies je samen 
voor de beste oplossing. Na 
een resultaat vier je samen een 
feestje. Zo simpel kan het zijn. 
De lokale overheid en politiek 
hoeft dan alleen nog maar te fa-
ciliteren. Het InwonersCollectief 
wil hier graag zijn steentje aan 
bijdragen en een zogenaamde 
community builder zijn die ge-
lijkgestemde inwoners met el-
kaar verbind in een netwerk. 
Daarom roepen wij alle inwo-
ners van De Ronde Venen op 
om zich te verenigen en aan te 
sluiten bij de inwonersbewe-
ging. Samen bereik je meer dan 
alleen! En we zijn een onafhan-
kelijke inwonersbeweging waar 
ieders stem telt. U geeft u stem 
niet weg. U stem is waardevol 
en telt altijd mee. Het Inwoners-
Collectief DRV is namelijk van 
en voor de inwoners.

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

De Ronde Venen - Leo van Rijt, 
al 36 jaar dirigent en organist van 
het koor The Bridges, heeft zater-
dag 23 maart jl. een koninklijke 
onderscheiding ontvangen. De 
inwoner van Wilnis is benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. De onderscheiding werd 
tijdens het jubileumconcert van 

The Bridges door burgemeester 
Maarten Divendal bij Van Rijt op-
gespeld. Het koor The Bridges be-
staat 50 jaar. Dat werd zaterdag 
23 maart gevierd met een jubile-
umconcert in de kerk St. Jans Ge-
boorte in De Kwakel. Tijdens de 
halve eeuw dat het koor actief 
is, heeft het 36 jaar onder leiding 

Koninklijke onderscheiding 
voor dirigent Leo van Rijt

van Leo van Rijt (1951) gestaan. In 
die periode was hij niet alleen di-
rigent. Hij schreef ook de muziek 
voor alle partijen, inclusief de pi-
aniste, dacht mee over nieuwe 
muziek en hielp bij de organisatie 
van uitvoeringen. Ook bouwde 
hij de website van de parochiege-
meenschap en zorgt hij voor het 
beheer.

Al vroeg actief in muziek
Van Rijt is al sinds zijn jeugd actief 
in de muziek. Hij begon in 1966 
op 14-jarige leeftijd als organist 
bij het kinderkoor De Noordam-
mertjes in Bovenkerk en bleef dit 
doen toen het koor uitgroeide tot 
jongerenkoor Lydios. Toen het 
koor in 1982 stopte, werd hij di-
rigent bij The Bridges. Daarnaast 
was hij van 2015 tot 2018 muzi-
kaal begeleider van het koor St. 
Cecilia in Nes aan de Amstel en 
sinds 2018 begeleidt hij het koor 
Allegro in Nieuwkoop. Naast het 
dirigeren en muzikaal begeleiden 
is hij ook van 2011 tot 2018 actief 
betrokken geweest bij Code Mu-
sic, een stichting die kinder-, jon-
geren- en middenkoren onder-
steunt in de muzikale ontwikke-
ling van leden, dirigent en com-
bo. Hij hielp onder andere bij het 
organiseren van evenementen, 
hielp bij het opbouwen van de 
website en beheerde de webwin-
kel. Naast zijn inzet op muziek-
gebied was hij van 1985 tot 1990 
ook actief als bestuurslid van de 
peuterspeelzaal in De Kwakel.

Vinkeveen - De VVD is ontzet-
tend blij met de vrijwilligers die 
zich belangeloos keer op keer in-
zetten op allerlei gebieden bin-
nen de gemeente De Ronde Ve-
nen. Door hun mooie werk wordt 
de gemeente De Ronde Venen 
steeds een stukje mooier. In dit 
geval is er, op 14 maart 2019, 
koffie en thee gedronken met 
gebak van de Vlaaierie La Faro-

la uit Mijdrecht, de vrijwilligers 
van het Alzheimer café locatie 
zorgcentrum Zuiderhof in Vinke-
veen. Hier is gesproken met een 
negental vrijwilligers die zich el-
ke 2e woensdag van de maand 
een informatieve en interactie-
ve avond organiseren voor be-
langstellende die te maken krij-
gen met Alzheimer of demen-
tie. Onlangs vierden het Alzhei-

mer café haar 12,5 jarig bestaan 
in de boei waarbij een grote op-
komst nieuwsgierig een kijk-
je kwam nemen. Dit toonde aan 
hoe groot het belang van het 
Alzheimer café is in de gemeen-
te. Uiteraard wil de VVD ook de 
andere vrijwilligers niet vergeten 
en danken voor hun inzet, die 
bijdragen leveren aan het Alzhei-
mer café.

VVD zet vrijwilligers in het zonnetje

De Ronde Venen - De kans dat je 
als vrijwilliger te maken krijgt met 
slachtoffers van kindermishande-
ling is vrij groot. Soms zijn din-
gen niet meteen duidelijk, maar 
heb je wel een niet-pluisgevoel. 
Wat kun je als vrijwilliger doen 
met zo’n situatie? Waar moet je 
op letten en waar kun je naartoe 
als je je zorgen maakt? Op don-
derdagavond 11 april 2019 wordt 
er van 19.30-21.00 uur een voor-
lichtingsbijeenkomst over kinder-
mishandeling georganiseerd in 
Mijdrecht. De bijeenkomst is be-
doeld voor vrijwilligers in De Ron-
de Venen die in hun vrijwilligers-
werk veel met kinderen of gezin-
nen werken én voor vrijwilligers-
coördinatoren of aandachtsfunc-
tionarissen in een (vrijwilligers)
organisatie. Aanmelden voor de-

ze bijeenkomst kan via de link 
op: http://steunpuntvrijwilligers-
werk.info/voorlichtingsbijeen-
komst-kindermishandeling

Inhoud
Tijdens de voorlichtingsbijeen-
komst gaan je met elkaar in ge-
sprek over wat kindermishande-
ling precies is, welke vormen er 
bestaan en hoe je de signalen 
kunt herkennen. Ook wordt dui-
delijk wat je als vrijwilliger kunt 
betekenen, met wie je je zorgen 
kunt bespreken en waar je te-
recht kunt. Tevens zal een erva-
ringsdeskundige van Stichting 
Praat haar geschiedenis vertellen 
en wat de gevolgen hiervan zijn. 
Voor meer informatie: telefoon: 
0297-230 280 of mail naar Sabi-
ne Ridderhof, s.ridderhof@stdb.nl

Voorlichtingsbijeenkomst 
kindermishandeling

Mijdrecht - Op woensdag 3 april 
om 20.00 uur zingt ‘The Martin 
Mans Formation’ tezamen met het 
Chr. Jongerenkoor Glory o.l.v. Mark 
Brandwijk in de Janskerk (Kerk-
straat 9) in Mijdrecht. Tezamen 
brengen ze een programma ten 
gehore met het thema ‘Daarom 
Pasen’. Op het programma staan 
indrukwekkende 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.’ Jantine 
Kalkman speelt trompet en brengt 
een wervelende solo ten gehore. 
De beide dirigenten Martin Mans 
en Mark Brandwijk begeleiden el-
kaars koren op het orgel en aan de 
vleugel. De sfeer van het concert 
is zowel ingetogen als uitbundig 
waarvoor de passie- en paasarran-
gementen zich goed laten lenen. 
Toegang 10 euro p.p. 

Passie- en paasconcert 
voor kerk in actie
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Verkiezing ‘wijzer’
in de groepen 7 & 8

van OBS De Eendracht!
Mijdrecht - Groep 7 en 8 kregen 
op woensdag 20 maart een les 
over de provinciale staten verkie-
zingen van 2019. De leerlingen 
volgende elk op eigen niveau de 
procedure van een stemwijzer. 
Daarbij laggen de leerkrachten 
uit wat bepaalde termen bete-
kende en gaven de leerlingen de 
kans om hier met elkaar in groep-
jes over te praten. Spannend 
om te ervaren welke partij(en) 

de kieswijzer na afloop van de 
vragenronde liett zien! Daarna 
brachten alle leerlingen samen 
een bezoekje aan het naburige 
stembureau en zagen hun mees-
ter Gijs stemmen! Ze kregen van 
de medewerkers van het stem-
bureau een warm welkom en uit-
leg over de gang van zaken in een 
stembureau. De bovenbouw van 
OBS De Eendracht is weer een be-
langrijke ervaring rijker!

VLTV wint De Ronde 
Venen cup 2019
De Ronde Venen - De strijd om 
de felbegeerde bokaal ‘De Ron-
de Venen Cup’ is al zeven jaar een 
terugkerend evenement voor en 
van alle tennisverenigingen in de 
Ronde Venen. Dit jaar was Tennis-
vereniging Mijdrecht (TVM) de or-
ganisator en viel het toernooi sa-
men met de opening van het ten-
nisseizoen. Onder perfecte weers-

omstandigheden werd afgelopen 
zondag bij de tennisparken diver-
se dubbel- en mixwedstrijden op 
alle niveaus gespeeld. De goe-
de planning zorgde ervoor dat er 
met steeds wisselende partners 
werd gespeeld, erg leuk voor het 
onderlinge contact tussen de ver-
enigingen. Na afloop van de wed-
strijden was prijsuitreiking bij or-

ganisator TVM. De wisselbeker is 
dit jaar gewonnen door VLTV (Vin-
keveen). Tweede werd TVM ge-
volgd door tennisvereniging De 
Ronde Venen. Onderdeel van de 
afterparty was een loterij met leu-
ke prijzen, die ter beschikking wa-
ren gesteld door verschillende 
bedrijven uit de gemeente, waar-
voor ons hartelijk dank! Voor TVM 
was het feestje gelijk de vuur-
doop nu met ingang van dit sei-
zoen de bar weer in eigen beheer 
wordt uitgevoerd. Dank zij de pri-
ma voorbereiding door de actieve 
Clubhuis- en Evenementencom-

missie verliep alles op rolletjes 
en genoot de grote groep ten-
nissers en gasten van hun drank-
jes en hapjes. Ook de Baancom-
missie van TVM was druk geweest 
om alle tien banen van TVM weer 
op tijd speelklaar te hebben. Het 
nieuwe gravel bij TVM zorgde af 
en toe voor wat verrassende bal-
len, maar de strijd werd sportief 
gestreden. Begin april start de 
voorjaarscompetitie en zullen de 
deelnemers van dit toernooi el-
kaar weer tegenkomen op de di-
verse mooie tennisparken in De 
Ronde Venen.

Stijn Melenhorst Kaas en Zo
Sponsor Jeu de Boules 
Toernooi
Regio - Vorige week donderdag 
organiseerde de plaatselijke Jeu 
de Boules club ‘Het Wilgenho�e’ 
uit De Kwakel het derde Jeu de 
Boules toernooi. Deze keer werd 
het gesponsord door Stijn Melen-
horst van Kaas en Zo uit Uithoorn. 
Hij schonk  waardebonnen die bij 
zijn bedrijf ingewisseld kunnen 
worden. Er waren deze middag 
20 leden om met elkaar de krach-
ten te meten. Er werden drie ron-
den op tijd gespeeld, met in elke 
ronde een andere maat en tegen-
stander. De eindstand wordt dan 
bepaald door het aantal gewon-
nen partijen en het saldo van ge-
scoorde punten en tegen punten. 
Uiteindelijk bleef er één over die 
drie partijen wisten te winnen. 
Tien deelnemers wisten twee 
maal te winnen. De hoofdprijs 
was deze middag voor Jan Bartels 
de overige negen waardebonnen 
werden gewonnen door Maar-
ten Plasmeijer, koos van Leeu-
wen, Annie de Jong, Mien Breu-

ren, Wout Verlaan, Ben Koeleman, 
Thera Winter, Riet Hogerwerf, An-
dre de Jong. Het volgende Jeu de 
Boules toernooi is 11 april 2019.
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De Kwakel - Promotie en zicht-
baarheid van de tuinbouw is 
van groot belang. Door mid-
del van de jaarlijks terugkeren-
de activiteit ‘Kom in de Kas’ ko-
men de diverse facetten van de 
land- en tuinbouw aan bod. Op 
zaterdag 6 en zondag 7 april a.s. 
vindt alweer de 42e editie plaats 
van ’Kom in de Kas’ (deze keer 
op de Achterweg in De Kwakel). 
Het vormt het grootste publieks-
evenement van de Nederlandse 
Glastuinbouw. Ook nu weer zul-
len vele kwekers dat weekend in 
april hun deuren van de kas voor 
het publiek openen en kunnen 

belangstellenden bekijken wat 
er allemaal gebeurt in die glazen 
kassen. Deze activiteit is voor Ge-
meentebelangen Uithoorn - De 
Kwakel aanleiding om een be-
zoek te brengen aan het bestuur 
van de LTO Noord Afd. Aalsmeer 
De Kwakel. Fractieleden Rolf Po-
lak en Sjaak Verhaar spreken met 
de bestuursleden Bart Oostveen 
(voorzitter) en Wout van Tol (se-
cretaris/penningmeester) van 
de afdeling Aalsmeer De Kwa-
kel. Hierin zijn de gemeenten 
Aalsmeer, Amstelveen, Haarlem-
mermeer en Uithoorn vertegen-
woordigt. Deze actieve afdeling 

Ook Kom in de Kas in 
De Kwakel

V.l.n.r. Bart Oostveen, Rolf Polak, Wout van Tol, Sjaak Verhaar

Oorwerk Uithoorn 
bestaat 10 jaar

Regio - Op zaterdag 30 maart 
tussen 09.00-14.00 uur is het 
weer tijd voor een open dag bij 
Nzuri Plaza. Wat hebben zij te 
bieden: Bij Nzuri schoonheids-
salon kun je op deze dag koste-
loos jouw wenkbrauwen laten 
verven. Nog nooit gedaan? Dan 
is dit je kans! Daarnaast kun je 
deze dag terecht bij een speci-
aliste van hannah. Altijd al be-
nieuwd geweest naar de conditie 
van jouw huid? Te droog, te vet, 
last van pukkeltjes of acne? Kom 
dan langs! Wie weet kun je straks 
met kleine aanpassingen jouw 
huid verbeteren. Dat is nog niet 
alles, Nzuri schoonheidssalon 
heeft een nieuw IPL apparaat. De 
Adena®. De Adena is meer dan al-
leen een apparaat waar je mee 
kunt ontharen. Dit apparaat kan 
ook pigmentvlekken, rimpels, ac-
né littekens, couperose en ader-
tjes reduceren! Op deze dag heb-
ben wij een speciale aanbieding: 
2 onderdelen voor de prijs van 1. 
Je betaalt elke keer zelf het duur-
ste onderdeel en van ons krijg je 

het 2e onderdeel er gratis bij. Je 
kunt bijvoorbeeld 2x voor ontha-
ren kiezen of 1x voor het verwij-
deren van adertjes en 1x het ver-
wijderen van ouderdomsvlek-
ken. Alle combinaties zijn moge-
lijk! Ben je nieuwsgierig gewor-
den. Kom dan naar de open dag 
en laat je informeren! Deze super 
deal is alleen geldig op deze dag.

Slimness
Bij zonnestudio SunCare kan ie-
dereen op deze dag (tussen 
09.00 en 14.00 uur) weer héérlijk 
zonnen voor 5 euro (max. 20 mi-
nuten) op elke bank + een gratis 
crème. Bij Slimness kan iedereen 
zich gratis komen wegen en me-
ten. Ook de mogelijkheid om je 
op te geven: afvallen in groeps-
verband start 3 april. Alleen in-
formatie opvragen over afvallen 
bij Slimness kan natuurlijk ook. 
Tot 30 maart aanstaande. De zon-
nestudio is op deze dag gewoon 
tot 20.00 uur geopend. Nzuri Pla-
za, Bozenhoven 19a Mijdrecht, 
www.nzuriplaza.nl

Open dag Nzuri Plaza

De Ronde Venen - 21.379 inwoners hebben woensdag 20 maart hun 
stem uitgebracht voor de verkiezing van leden van Provinciale Staten. 
Dat is een opkomstpercentage van 62,74. In totaal waren 34.075 inwo-
ners stemgerechtigd. Vier jaar geleden bedroeg het opkomstpercen-
tage 55,38 procent. Voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heb-
ben 20.786 personen hun stem uitgebracht. 35.546 inwoners van de 
gemeente De Ronde Venen waren opgeroepen hun stem voor deze 
verkiezingen uit te brengen. Het opkomstpercentage komt daarmee 
op 58,48 procent. In 2015 was dat 52,48 procent. De uitslag voor de 
verkiezing van de leden van Provinciale Staten is als volgt:

Partij Aantal  Percentage Percentage
 behaalde  behaalde behaalde
 stemmen 2019 stemmen 2019 stemmen 2015

VVD 4235 19,90 % 25,05 %
D66 1687 7,92 % 13,66 %
CDA 3363 15,79 % 18,87 %
PvdA 1256 5,89 % 6,6 %
PVV 1160 5,44 % 10,9 %
SP 503 2,36 % 5,35 %
GroenLinks 1886 8,85 % 3,87 %
ChristenUnie 1012 4,75 % 3,41 %
Partij voor de Dieren 742 3,48 % 3,35 %
SGP 340 1,59 % 2,21 %
50Plus 1045 4,90 % 4,82 %
DENK 112 0,52 % -
U26 Gemeenten 157 0,73 % -
Forum voor Democratie 3799 17,83 % -
Overig   1,91 %
Blanco/ongeldig 82 0,38 % 0,55 %

Uitslag verkiezingen 
Provinciale Staten en 
waterschap

IN MEMORIAM

Bart van Strien 
(1929-2019)

Bart van Strien heeft jarenlang een gezichtsbepalende rol ge-
speeld in de lokale politiek. Vanaf 1970 maakte hij deel uit van 
de gemeenteraad van Wilnis. Dat bleef hij, met een onderbre-
king van vier jaar, tot de herindeling op 1 januari 1989. Eerst na-
mens Gemeentebelangen, later namens de VVD. 
Na het samenvoegen van de voormalige gemeenten Mijdrecht, 
Wilnis en Vinkeveen en Waverveen tot De Ronde Venen werd 
hij benoemd tot wethouder. Vanaf 1 januari 1989 tot april 2002 
was hij als wethouder onder andere verantwoordelijk voor fi-
nanciën, economische zaken, sociale zaken en onderwijs. Hij 
heeft in die jaren een belangrijke rol gespeeld in het vormge-
ven van de huidige De Ronde Venen. Hij was warm voorstander 
van de stedenband met Kolin, Tsjechië. Zowel ambtelijk als be-
stuurlijk zijn er meerdere uitwisselingen geweest waar hij graag 
bij aanwezig was. Hij was een robuust bestuurder, duidelijk in 
zijn opvattingen en helder in zijn taalgebruik. De combinatie 
van de portefeuille financiën met andere portefeuilles, waaron-
der die van onderwijs, leidde er nog wel eens toe dat een ge-
sprek met de wethouder van onderwijs, vaak uitmondde in een 
gesprek met de wethouder financiën. Leuk al dat vernieuwend 
onderwijs, zoals bij de oprichting van de Jenaplanschool Vlin-
derbos, maar hoe gaan we dat betalen? De school kwam er met 
steun van Van Strien. Humor was hem ook niet vreemd. Liep de 
spanning in de raad of in het gesprek wat op, dan maakte hij 
met een kwinkslag gevolgd door een bulderende lach de sfeer 
weer goed en hanteerbaar. In zijn latere jaren bleef hij de ont-
wikkelingen binnen de loka-
le politiek en binnen de VVD 
volgen. Gebeurde er iets wat 
hij anders zag, dan kon het lo-
kale VVD bestuur steevast op 
email met een goed onder-
bouwde visie van zijn hand 
rekenen. Bart van Strien was 
een liberaal mens met oog 
voor zijn maatschappelijke 
omgeving.
Bart van Strien was Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Wik speelde ‘Alles Kits”
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag heeft toneelvereniging 
WIK het toneelstuk Alles Kits, ge-
schreven door Rolf Salomon en 
vertaald door Carl Slotboom,  ge-
speeld in zalenverhuur ’t Oude 
Parochiehuis. De cast heeft ook 
deze keer weer een spectaculai-
re komedie neer gezet onder lei-
ding van Nico van Leeuwen. In 
het huwelijk van Hans (Jan Tho-
mas Fokkens) en Fransisca (Mo-
nique Kraan) is de hartstocht ver 
te zoeken. Wanneer Fransisca 

dan ook een geldbedrag wint be-
sluit zij om met haar twee vrien-
dinnen Hilde (Anita Breij) en Be-
ate (Wilma Kraan) op vakantie te 
gaan. Als zij weg zijn nodigt oma 
(Gineke van Diemen) haar vriend 
Gijs (Joop Kentrop) uit. En ook 
Piet (Edwin Valentijn) de vriend 
van Hans komt op een dergelijk 
idee.  Hij nodigt zijn internetvrien-
din Barbara (Yvonne Valentijn) 
uit.Dit leidt tot allerlei komische 
situaties.  Als dan ook de tante 
van Fransisca, Floor (Hennie Bree-

De Ronde Venen - Op woens-
dagochtend 10 april organiseert 
NME-centrum De Woudreus een 
training voor (groot)ouders ver-
zorgers en vrijwilligers die met 
kinderen buiten (natuur)activitei-
ten willen doen. Hoe zorg je er als 
begeleider voor dat kinderen bui-
ten zoveel mogelijk zelf ontdek-
ken en spelen? Welke rol en hou-
ding passen hier het beste bij? 
Hoe ga je om met eventuele risi-
co’s? Dat zijn vragen die in deze 
training aan de orde komen. Voor 
de ontwikkeling en het welzijn 
van kinderen is het belangrijk dat 
ze buiten spelen en leuke ervarin-
gen in de natuur opdoen. Kinde-
ren hebben van nature de drang 
om hun omgeving te ontdek-

ken, hun grenzen te verleggen 
en te spelen met wat er is. Al spe-
lende ‘leren’ ze meer over de na-
tuur, maar ze leren ook samen te 
werken en hun eigen (on)moge-
lijkheden te ontdekken. De trai-
ning wordt gegeven door Ineke 
Bams. Zij heeft jarenlange erva-
ring op het gebied van natuurbe-
leving en buiten spelen met kin-
deren, onder andere opgedaan 
bij een buitenschoolse opvang 
in Amsterdam en in het basison-
derwijs. De training is van 9.30-
11.30 uur (inloop vanaf 9.15 uur) 
en vindt plaats bij NME-centrum 
De Woudreus (Pieter Joostenlaan 
28a) in Wilnis. Je kunt je aanmel-
den via  de website van De Woud-
reus, ga naar activiteiten. Er is 

Training Begeleiden van 
kinderen bij buiten spelen

plek voor maximaal 20 deelne-
mers. De training is gratis dankzij 
een subsidie vanuit ‘Groen doet 
goed’. Dit is een samenwerkings-
verband van gemeenten, de pro-
vincie  en alle terreinbeherende 
organisaties in Utrecht. Doel is 
om kinderen tussen vier en twaalf 

jaar de natuur binnen en buiten 
de stad vaker te laten beleven. 
NME-centrum De Woudreus is el-
ke woensdagmiddag van 13.00-
16.30 uur geopend (gratis toe-
gang). Adres: Pieter Joostenlaan 
28a (achter de Willisstee), 3648 
XR Wilnis

van de LTO is de belangenbehar-
tiger voor de agrarische sector en 
vormt de schakel tussen haar le-
den, de overheid, de maatschap-
pij, het waterschap en het be-
drijfsleven.

Toekomst
In de toekomstgerichte visie van 
de LTO komt duidelijk naar vo-
ren, dat veel actuele aspecten 
belangrijk zijn voor de omge-
ving. Onderwerpen zoals: de aan-
leg van CO2 leidingen en warm-
tenet-aansluitingen, alternatie-
ve brandstofsoorten en gewas-
beschermingsmiddelen, arbeids-
migranten-huisvesting, de rege-
ling ‘Ruimte voor Ruimte’ en de 
ruilverkaveling in De Kwakel e.o. 
kwamen allemaal in dit gesprek 
naar voren. Het ondernemers-
fonds van Uithoorn is door de 
LTO gevraagd een bijdrage te le-
veren om de aanleg van glasve-
zel in het Kernglastuinbouw ge-
bied De Kwakel mogelijk te ma-
ken. Benadrukt wordt dat de re-
gelmatige contacten met de 
vertegenwoordigers van de ge-
meente Uithoorn als plezierig en 
constructief ervaren worden.

Krimp
Ondanks de krimp in de totale 
Nederlandse agrarische sector, 
blijkt dat de organisatiegraad en 
de productiewaarde bij de LTO 
aangesloten leden al jaren stabiel 

te noemen is. Hiermee blijft deze 
landbouwkundige organisatie 
ook de grootste en belangrijkste 
vertegenwoordiger van de agra-
rische sector in haar werkgebied. 
Nu de economie aan het aantrek-
ken is, denken diverse bedrijven 
weer aan uitbreiding. Wout en 
Bart benadrukken dat onderwijs 
en scholing van personeel in de 
tuinbouwsector van enorm be-
lang is. Via groen onderwijs (aan-
wezig in Aalsmeer) kan er ge-
zorgd worden voor de noodzake-
lijke instroom van goed opgelei-
de medewerkers en mogelijk ook 
van bedrijfsopvolgers.
 
Werkbezoek
Tijdens dit werkbezoek aan 
LTO constateerden de raads-
leden Rolf Polak en Sjaak Ver-
haar van de lokale politieke par-
tij Gemeentebelangen, dat het 
bestuur van LTO een positieve 
boodschap te vertellen had. Bart 
Oostveen en Wout van Tol waren 
het duidelijk met elkaar eens dat 
Uithoorn best trots mag zijn op 
de tuinbouwsector in onze ge-
meente. De wens werd door bei-
de bestuurders uitgesproken om 
dit soort overleg met de lokale 
politiek jaarlijks te gaan herhalen. 
Met een duidelijk beeld over de 
organisatie en de positieve toe-
komstvisie van de LTO Noord Afd. 
Aalsmeer De Kwakel werd dit ple-
zierige werkbezoek afgesloten.

die hoorbaar het verschil demon-
streren tussen zorg toestellen en 
hoog kwalitatieve hooroplossin-
gen. Elke middag staan zij vanaf 
13.30 uur voor u klaar. Voor vra-
gen mag u altijd met hen bellen. 

Wanneer u een afspraak wil ma-
ken voor een hoortest of een op 
maat gemaakt persoonlijk hoor-
advies, plannen ze die graag voor 
u in. U kunt ze bereiken op 0297-
520100.

Uithoorn - 1 april 2019 is het 
feest bij Oorwerk. Het is dan 10 
jaar geleden dat de deuren zijn 
geopend aan de Schans 2 in Uit-
hoorn. Al 10 jaar is Oorwerk Uit-
hoorn niet meer weg te denken. 
Hun service, kennis en vertrou-
wen zijn in Uithoorn en wijde om-
geving bekend. 10 jaar lang mo-
gen zij als vaste kern u met veel 
plezier en passie tot dienst zijn. 
Gehoor is iets specialistisch en 
zij van Oorwerk Uithoorn vinden 
het belangrijk om eerst een luiste-
rend oor te bieden, zodat er een 
juist advies gegeven kan worden 
voor de beste hoor-oplossingen 
voor u. Kwaliteit van horen gaat 
hand in hand met kwaliteit van le-

ven. In deze feestelijke week ope-
nen ze de deur om u als bestaan-
de of nieuwe klant te informeren 
met verschillende diensten. Heeft 
u vragen over uw gehoor of wilt u 
graag meer informatie, dan bent u 
in de week van 1 t/m 5 april, vanaf 
13.30 uur, van harte welkom. De 
maandagmiddag staat in het te-
ken van onderhoud en verzorging 
van hoortoestellen. Op dinsdag-
middag zal Multi-Care Systems in-
formatie geven over veiligheid in 
en om het huis. Op woensdag zijn 
er demonstraties van de nieuwste 
Signia hoortoestellen. Op don-
derdag presenteert Phonak hun 
toptoestel en op vrijdag is het de 
beurt aan ReSound en Beltone 

wel) nog ten tonele verschijnt is 
de verwarring alom! Souffleur 
was Herman Kraan en de grime 
werd verzorgd door Joyce Haak. 
Mocht u het stuk nog willen zien 
dan bent u a.s. zaterdag 30 maart 
van harte welkom in zalenver-
huur ’t Oude Parochiehuis, Bo-

zenhoven 152 te Mijdrecht.  Aan-
vang 20.15 uur.  Zaal is open van-
af 19.30 uur.  Kaarten zijn te koop 
aan de deur a 10 euro of te bestel-
len via tel. 0297-283979. Op 16 en 
23 november viert WIK haar 100 
jarig bestaan.  Zet deze dat alvast 
in uw agenda.
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De Ronde Venen - Een record-
aantal van 200.000 vrijwilligers 
heeft meegedaan aan de zeven-
tiende editie van de Landelijke 
Opschoondag. In De Ronde Ve-
nen staken meer dan 100 vrij-
willigers de handen uit de mou-
wen staken voor een schone ge-
meente. Wethouder Marja Bec-
ker was aanwezig bij de actie in 
Twistvlied Wickelhof in Mijdrecht. 
Ze sprak met de organisatie van 
de jaarlijkse opruimactie en deel-
de als bedankje appels uit aan de 
vijftig deelnemers. In Wilnis Dorp 
maakten 15 vrijwilligers de wan-
delroutes schoon. Nant Hartel, 

De Ronde Venen weer 
schoon dankzij de inzet 

van meer dan 100 
vrijwillige opruimers

Team de Vroom wint 
viertallen
Regio - Cora de Vroom, André 
van Herel, Ruud Lesmeister en 
Ger Quelle vormden het viertal 
dat voor goud ging en het ook 
won. Op de laatste avond wer-
den ze met 16 punten in de A-lijn 
gedeeld eerste met team Timmer 
en toen zat het clubkampioen-
schap dus in de tas. In de B-lijn 
was er promotie voor team Terra 
en in de C- lijn voor team Bruine 
de Bruin, met dank aan het plot-
selinge opschuiven van team 

Visser naar een lijntje hoger, het-
geen voor laatst genoemden wat 
minder goed afliep. In de D- lijn 
was de bevordering voor team 
Gloudemans, waar team Kamp 
het zelfde lot als team Visser was 
beschoren. Team Verrips daar en 
tegen was de echte blikvanger in 
de promotie en degradatie dans 
door, gedropt vanuit de F- lijn 
in de E,  gelijk door te schuiven 
naar de D- lijn, goed gedaan. Het 
voortzetten van de parencom-

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 19 
maart speelden we de twee-
de zitting van alweer de laat-
ste parenronde van dit seizoen. 
Het seizoen duurt, anders dan 
bij de meeste verenigingen die 
’s avonds spelen tot en met april 

en dan begint vanaf mei ons zo-
merreces. Ook een leuk vooruit-
zicht! De hoogste score viel deze 
week in de A-lijn en het was wat 
je noemt een megascore: 67,36%. 
De verantwoordelijken waren Co-
bie Bruine de Bruin & Ada van 

Start nieuwe salsalessen
Regio - Begin het voorjaar goed 
en beweeg! Vanaf 29 maart star-
ten er weer salsalessen voor be-
ginners en licht gevorderden bij 
Danscentrum Colijn. Er waren al 
lessen op de zondagavond maar 
vanaf 29 maart om 20.00 uur 
starten er ook beginnerslessen 
op de vrijdagavond. Niet alleen 
les en heerlijk dansen maar ook 
een avondje uit en quality time 
met je partner, een drankje en 
(nieuwe) vrienden. Wist u dat op 

17 en 18 mei a.s. de Nederlandse 
Kampioenschappen Salsa en Ba-
chata plaatsvinden in Uithoorn? 
Ook bij Danscentrum Colijn na-
tuurlijk. Axel en Heleen zijn trots 
dat deze afdeling zo lekker groeit 
en dat de organisatoren van de 
Nederlandse Kampioenschap-
pen het pand van Colijn heeft 
uitgekozen voor dit mooie eve-
nement. Meer informatie en in-
schrijven: www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl

petitie leverde Johan Le Febre & 
Wim Slijkoord in de A- lijn een 
fraaie eerste plek op met tevens 
het hoogste percentage van de 
avond van 66,22%. Joop van 
Delft & Frans Kaandorp scoorden 
als tweede ook een zestiger van 
64,13%. In de B- lijn toonden Gijs 
de Ruiter & Marieka Romeijn zich 
de beste door 58,68% op te ha-
len en volgden An Greven & Joy-
ce Udema en Cora de Vor & Bep 
de Jong gezamenlijk als twee-
de met 57,64%. In de C- lijn ein-
digden Anneke Houtkamp & 
Marianne Jonkers op eenza-
me hoogte met 63,54% als bes-
te paar. Adrie & Ko Bijlsma wer-
den hier tweede met 56,77%. De 

D- lijn tenslotte bracht applaus 
voor Tini Geling & Jo Wevers die 
met 59,72% als eerste doorkwa-
men. Voor Anja Brugman & An-
dré Langendonk was de tweede 
plaats weggelegd met 57,64%. 
Met nog drie avonden in de-
ze paren ronde te gaan begint 
er al enige tekening in de stand 
te komen. Wilt u daar ook eens 
in gaan mee strijden, kom dan 
kaarten bij Bridgeclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn. Voor inlichtin-
gen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06- 83371540

Maarseveen. Goed gedaan da-
mes! Op twee An van Schaik & 
Ria Verkerk met 59,38%, de der-
de plaats was voor Annet Roo-
sendaal & Rini Tromp met 53,47% 
en net daaronder met 53,13% op 
vier Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders. De top vijf 
werd afgesloten door Tini Geling 
& Paula Kniep met 51,04%. In de 
B-lijn op één ook een 60-plusser 
voor Ina Melkman & Jetty Wee-
ning met 60,94%. Twee Tina Wa-

genaar & Cora de Vor met 57,29%, 
op drie Tiny Rijpkema & Rineke 
van Pesch met 54,69% en de vier-
de plaats werd ingenomen door 
Arna Kroon & Fien Leeftink met 
53,13%. De vijfde moest gedeeld 
worden door Ploon Roelofsma & 
Marja Slinger en Marianne Jon-
kers & Anneke de Weerdt. Beide 
paren behaalden 51,56%. Volgen-
de week de derde ronde paren en 
de week daarna is het alweer tijd 
voor de paasdrive.

ondernemer en één van de orga-
nisatoren, prees de inzet van de 
deelnemers, waaronder wethou-
der Rein Kroon: “Ze wisten van 
geen ophouden, we gaan het in 
het najaar opnieuw doen want 
het is hard nodig.” Ook bij de AH 
in Abcoude werd opgeruimd. 
Nel Bouwhuijzen, de organisa-
tor van de actie bij Zuiderwaard 
in Vinkeveen: “Dit jaar waren we 
met 15 deelnemers van jong tot 
oud. Ik vind dat er dit jaar min-
der zwerfafval in onze buurt ligt, 
mooi als dat door onze opruimac-
ties komt.” Ook op het water werd 
er opgeruimd. Meryl van Vliet van 
Vinkeveen Haven vertelt: “Maar 
liefst 25 bikkels deden mee. Onze 
actie was een groot succes, ten-
minste als je verschrikkelijk veel 
afval een ‘succes’ noemt. Daarom 
een oproep aan alle wandelaars, 
fietsers, vissers en watersporters: 
neem je afval mee en gooi het in 
een afvalbak, zo kunnen we met 
zijn allen, in onze waterrijke ge-
meente, de plastic soep voorko-
men.” De gemeente en NME-cen-
trum De Woudreus hebben sa-
mengewerkt om de deelnemers 
te voorzien van grijpers, contai-
ners, werkhandschoenen, hes-
jes en daar waar nodig hulp ge-
boden met persberichten of een 
campagne aanmaken. Wilt u 
ook, door het jaar heen meehel-
pen om zwerfafval aan te pak-
ken, meld u aan als ambassadeur 
bij NME-centrum De Woudreus: 
nmederondevenen@odru.nl of 
bel 0297-273692.
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De Ronde Venen - De gezamen-
lijke actie van de Lionsclubs in 
de Ronde Venen om DE waarde-
punten in te zamelen voor pak-
ken koffie ten behoeve van de lo-
kale voedselbank heeft wederom 
een fantastisch resultaat opge-
leverd. In december zijn er meer 
dan 660.000 punten opgehaald, 
goed voor 1.357 pakken koffie! 
Lionsclubs halen record aantal 
Douwe Egberts waardepunten 
op. De Lionsclubs hebben ook 
dit jaar landelijk de actie ‘Koffie 
voor de voedselbanken” gevoerd 
in samenwerking met Douwe Eg-
berts. Dit jaar werd een record-
aantal van 63 miljoen koffiepun-
ten ingezameld. De koffiebran-
der verhoogde dit aantal met een 
aanzienlijke bonus en bood René 
Froger, ambassadeur van Voed-
selbanken Nederland, vervolgens 
symbolisch 130.000 pakken kof-
fie aan.

Vierde keer
Ook de Lionsclubs Mijdrecht-Wil-
nis, Vinkeveen-Waverveen en Ab-
coude-Baambrugge hebben al-
weer voor de vierde keer lo-
kaal deze actie gevoerd om on-
ze eigen Voedselbank De Ron-
de Venen te ondersteunen. Kof-
fie is met name een product waar 
de voedselbanken om zitten te 
springen. Koffie is een eerste “le-

vensbehoefte’, maar is ook duur 
en bederft niet. Het komt daar-
door maar zelden in het voedsel-
pakket van de Voedselbanken te-
recht. In onze gemeente is ook dit 
keer weer massaal gehoor gege-
ven om de DE punten te done-
ren aan deze actie. De Lionsclubs 
willen al deze donateurs hartelijk 
bedanken voor hun gulle giften 
en de inzamelpunten voor hun 
medewerking aan deze actie! 

Koffiepakken
Dankzij dit prachtige resultaat 
konden op maandag 18 maart 
maar liefst 1.357 koffiepakken 
in ontvangst worden genomen 
door Kees Schouten, voorzitter 
Voedselbank De Ronde Venen in 
aanwezigheid van Dick Stoeltie 
en Otto Boelens van Lionsclub 
Mijdrecht-Wilnis en Jos van Swol 
en Margit de Koning namens Li-
onsclub Vinkeveen-Waverveen. 
Kees Schouten: “Door dit fantas-
tische initiatief kunnen de 120 
gezinnen bij onze voedselbank 
voor ruim een half jaar van koffie 
worden voorzien. We danken op-
nieuw de Lionsclubs, al hun do-
nateurs en Douwe Egberts daar-
om van harte!” Deze actie is zeker 
weer voor herhaling vatbaar, dus 
bewaar uw DE punten voor de 
volgende inzameling in decem-
ber 2019! 

Lions op de ko fie bij de 
oedselbank

Vlnr: Jos van Swol, Kees Schouten, Margit de Koning, Otto Boelens, 
Maureen Stijger (Voedselbank Abcoude) en Dick Stoeltie

Mijdrecht – De afgelopen 
week werd er op OBS Twister in 
Mijdrecht gewerkt aan de kunst-
week. Het thema van deze week 
was: ‘In de stijl van...’ In alle groe-
pen werden er opdrachten aan-
geboden rond één kunstenaar 
zoals Mondriaan, Picasso, An-
dy Warhol en Vincent van Gogh. 

De kinderen gingen creatief aan 
de slag, ze ervaarden hoe het is 
om een echte kunstenaar te zijn. 
Ook werden er gastlessen gege-
ven door ervaren opa’s en oma’s. 
De kunstweek werd afgesloten 
met een tentoonstelling van al-
le kunstwerken gemaakt door de 
kinderen. 

Kunst op OBS Twister

De Ronde Venen - In het coali-
tieakkoord van het college staat 
de ambitie opgenomen dat ge-
meente De Ronde Venen de MKB-
vriendelijkste gemeente van Ne-
derland moet worden. Met dat in 
het achterhoofd diende de fractie 
van Ronde Venen Belang een mo-
tie in. In deze motie kreeg het col-
lege opdracht om bij openbare 
aanbestedingen lokale bedrijven 
via de ondernemersverenigin-
gen hierover te informeren. Vol-
gens de fractie van Ronde Venen 
Belang moeten alle lokale bedrij-
ven tenminste de kans krijgen om 
in te schrijven op een openbare 
aanbesteding. 

Ook kans voor MKB-ers
Aanleiding voor de motie is het 
elektrische pontveer dat moet 
worden gebouwd. Binnen de ge-
meente zijn er bedrijven die hier 
mogelijk belangstelling voor heb-
ben. Volgend RVB gaan echter 
niet alle ondernemers voortdu-
rend de aanbestedingssite Ten-

dernet af speuren op zoek naar 
mogelijke opdrachten. Daarvoor 
hebben zij eenvoudigweg niet 
de tijd en menskracht voor. Aan-
gezien er maar een beperkt aan-
tal openbare aanbestedingen per 
jaar zijn, wilde RVB met de motie 
alle ondernemers op de hoogte 
brengen via een melding door de 
gemeente aan de ondernemers-
verenigingen. Zo krijgen, volgens 
Ronde Venen Belang, ook kleine 
ondernemers de kans om mee te 
doen.

Veel te veel werk
Wethouder Schuurs (VVD) stond 
hier niet positief tegenover. Zij 
vond het de verantwoordelijk-
heid van de ondernemers zelf en 
naar haar mening kost het ook te 
veel ambtelijke uren. Haar opvat-
ting werd door de raad gedeeld 
met uitzondering van RVB en de 
Seniorenpartij. Opvallend was 
dat ook het CDA van wethouder 
Kroon (Economische Zaken) de 
motie niet wilde steunen.

Alleen Seniorenpartij steunt motie 
Ronde Venen Belang
De Ronde Venen MKB-
vriendelijkste gemeente

De Ronde Venen - De Neder-
landse Patiënten Vereniging, af-
deling De Ronde Venen, hoopt 
woensdag 3 april 2019 haar jaar-
vergadering te houden. Het on-
derwerp voor deze avond is: ‘Een-
zaamheid, zien en gezien wor-
den’ De spreker van deze avond is 
dhr. F. van Holten, manager NPV- 
Dichtbij. We willen u hartelijk uit-
nodigen om bij deze avond aan-

wezig te zijn. De jaarvergade-
ring wordt gehouden in gebouw 
‘Maranatha’, Herenweg 207 te Vin-
keveen. We willen om 20.00 uur 
beginnen, vanaf 19.45 uur staat 
de koffie klaar. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met 
het secretariaat,Helga Kroese, tel: 
0297-261533. derondevenen@af-
deling-npvzorg.nl of via de website  
www.npvzorg.nl/de-ronde-venen

Jaarvergadering N

 Een toegang tot de kelder werd gevonden

u ne van inkeveen 
geopend
De Ronde Venen – Vorige week 
woensdag opende wethouder 
Marja Becker de Ruïne van Vinke-
veen. Van 1915 tot midden jaren 
’60 stond langs de nu verdwenen 
spoorlijn Aalsmeer Nieuwersluis 
Brugwachtershuisje 49. De res-
tanten van dit bijzondere huisje 
zijn in de afgelopen weken opge-
graven. De Ruïne vertelt het ver-
haal van de familie Pauw, die hier 

jarenlang gewoond en gewerkt 
heeft: zonder stromend water, 
zonder elektriciteit, maar heel ge-
lukkig. Twee dochters uit het ge-
zin Pauw, beiden hoogbejaard, 
zijn nog in leven (zie onderstaan-
de foto genomen bij de opening 
van het www.bellopad.nl in juni 
2017). Zij hebben veel verhalen 
verteld die op de informatiebor-
den bij de Ruïne zijn vastgelegd.

 Voorzitter Klaas Pater van Het Spoorhuis Vinkeveen 
met enkele spoor-vondsten

De familie Pauw voor de brugwachterswoning 49 
(bron: familiearchief familie Pauw).

De dochters Pauw geflankeerd door de burgemeester

De Ronde Venen – Begin deze 
maand kregen de kinderen van 
OBS De Toermalijn voorlichting 
over MS. Op 8 maart hebben de 
kinderen een sponsorloop ge-
houden door zoveel mogelijk 
rondjes te rennen over en rond-
om het schoolplein. Het bedrag 
is bekend gemaakt door Winston 
Carrilho, 48 jaar. Winston heeft 
MS. Samen met zijn vriendin, Es-
ther Kaine, MS verenging Neder-
land, MoveS en MoveS2balance 

hebben zij dit georganiseerd, met 
een prachtig resultaat. Het geld 
wordt gedoneerd aan MoveS. 
Door voorlichting te geven, men-
sen in beweging te brengen, ho-
pen wij dat mensen geïnspireerd 
raken en wordt MS onder de aan-
dacht gebracht. Met het sponsor-
geld worden onderzoeken ge-
steund in strijdt naar een MS vrije 
wereld.Een dikke pluim voor alle 
kinderen van OBS De Toermalijn 
en alle juffen en meesters.

inderen van e 
Toermalijn steunen ove

Mijdrecht - Op zaterdag 6 april 
organiseert de r.k. geloofsge-
meenschap H.Johannes de Do-
per, van Mijdrecht/Wilnis tussen 
10.00-16.00 uur een snuffel- en 
boekenmarkt. Op het plein voor 
de kerk vindt u een grote ver-
scheidenheid aan speelgoed, 
serviesgoed, potten en pannen, 
elektrische spullen en prullaria 
van velerlei aard. Voor de muziek-
liefhebber is er een muziekhoek. 
Tal van vrijwilligers zorgen voor 
koffie, thee, limonade, cake, tos-
ties en poffertjes. U kunt uw ge-
luk beproeven door mee te doen 

aan de loterij met een trefkans 
van 1 op 5! Veel van de te winnen 
prijzen zijn beschikbaar gesteld 
door de plaatselijke midden-
stand. In het portaal van de kerk 
is een gevarieerd aanbod van reli-
gieuze artikelen waaronder kaar-
sen, beelden en crucifixen, en in 
de kerk kunt u een keuze maken 
uit een groot aanbod van boeken. 
De opbrengst van de markt komt 
ten goede aan het Orgelfonds, 
bestemd voor de restauratie van 
ons mooie orgel. Hopend op een 
mooi lentezonnetje nodigen we u 
van harte uit: graag tot 6 april.

nu el  en boekenmarkt
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Wekelijks Wandelen ook 
in Vinkeveen?
Regio - Vinkeveen – Dat dage-
lijks bewegen goed is voor je ge-
zondheid zal niemand ontken-
nen. Maar om dan ook elke dag 
een flink blokje om te gaan, dat 
komt er niet altijd van. Het helpt 
als je daarvoor een vaste afspraak 
maakt, dan denk je minder snel: 
“Nu even niet, ik ga morgen wel 
een stukje lopen.” Spel en Sport 
verzorgt twee avond wandel-
groepen in de zomer, een in Wilnis 
en - als er voldoende deelnemers 
zijn - ook een in Vinkeveen.  Het 
accent ligt op wandelen maar er 
wordt ook gewerkt aan looptech-
niek, kracht, uithoudingsvermo-
gen en een goede loophouding. 
Dit noemen we ‘Sportief Wande-
len’.  De les begint met een war-

ming up. Daarna volgt een geva-
rieerde wandeltraining en tot slot 
een cooling-down  Maar er is ook 
ruimte voor ‘n gezellig praatje of 
genieten van de omgeving. Ge-
noeg redenen om je aan te mel-
den voor een proefles! De groep 
in Wilnis start op dinsdag 2 april 
om 19 uur vanaf de Willisstee. In 
Vinkeveen wordt de eerste les ge-
geven op woensdag 3 april, om 
19.30 uur en deze begint bij De 
Boei. Deze groepen wandelen 
van april tot en met september 
onder leiding van een deskundig 
docent. Uw bijdrage bedraagt € 
105. Wilt u zich aanmelden, bel 
dan met 06-21918353. We zien u 
graag op dinsdag 2 of woensdag 
3 april voor een flinke wandeling!

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 29 maart 2019 om fraaie 
prijzen in Café de Merel. Er wor-
den vier ronden van zestien gif-
fies gespeeld en dan worden  de 
punten bij elkaar opgeteld en 
is de winnaar of winnares be-
kend. Aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden  met schit-
terende prijzen. Tel. van Caféde 
Merel is 0297-263562, Arkenpark 
Mur 43, Vinkeveen, e-mail thcw@

xs4all.nl. Hier volgen de datums 
voor de prijsklaverjas competitie 
2018/2019. Voor 2019: 29 maart, 
12 en 26 april, 10 en 24 mei, 7 en 
21 juni en 5 juli. Alle datums zijn 
onder voorbehoud. De totale uit-
slag van afgelopen vrijdag was 
als volgt: 1. Egbert Verkerk 7576 
pnt; 2. Gerry Ruimschoot 6964 
pnt; 3. Sonja v.d.Waa 6858 pnt; 4. 
Dora v.d.Steen 6678 pnt; 5. Jan v. 
Kouwen 6677 pnt. En de poedel-
prijs was deze avond voor Corrie 
van Bemmelen met 4677 pnt.

Open training HVM druk 
bezocht
Mijdrecht - Op vrijdag 22 maart 
was de open training op HVM 
(Hockey Vereniging Mijdrecht). 
In het zonnetje genoten vele kin-
deren vanaf 5 jaar van de hockey-
sport.
Er waren ook vriendjes en vrien-
dinnetjes van HVM-leden. De op-
komst was fantastisch: bijna 90 
kinderen waarvan ca 35 HVM-le-
den. Met uitdagende oefenin-
gen, knotshockey en een echte 
hockeywedstrijd was de middag 
compleet. Onder de uitstekende 
leiding van de HVM-trainers werd 

er fanatiek gehockeyd, dus was 
de limonade na afloop meer dan 
verdiend! Ouders, oma’s en opa’s 
en andere bekenden van de kin-
deren konden vanaf de zijlijn en 
op de tribune van het clubhuis, 
de hockeyervaringen van de kin-
deren bewonderen. Mocht je de 
Open Training hebben gemist en 
wil je ook een keer hockeyen, dan 
ben je van harte welkom!!
Voor meer informatie ga naar: 
www.hvmijdrecht.nl of stuur 
een mail naar hoofdtrainer@hv-
mijdrecht.nl

Kampioen tweede divisie 
biljartcompetitie bekend
De Ronde Venen - Het leek onge-
meen spannend te worden, maar 
De Kromme Mijdrecht 1 stak daar 
een stokje voor. Door de maxima-
le score van 48 punten zijn ze niet 
meer in te halen en promoveren 
zij rechtstreeks naar de 1e divisie. 
In de 1e divisie zijn twee teams al 
uitgespeeld, namelijk De Spring-
bok 1 en De Merel/Heerenlux 1. 
Zij zullen moeten afwachten wat 
het resultaat is van andere teams 
tijdens hun laatste wedstrijd. Als 
Stieva/De Kuiper 1 tegen Lutis 
minimaal 29 punten haalt zijn ze 
de algemeen kampioen.
Lutis zelf wil echter zoveel mo-
gelijk punten behalen om de de-
gradatiewedstrijden te ontlopen. 
Net als DIO en De Biljartmakers. 
DIO en De Springbok 1 beide 44 
punten
De uitschieters van afgelopen 
week waren DIO en De Spring-
bok 1. Beide behaalden ze 44 
punten tegen gerespecteerde te-
genstanders, namelijk respectie-
velijk Lutis Ventilatietechniek en 
De Merel/Heerenlux 3. Cees de 
Jong, Jan Koridon en Koos Zwer-
ver van DIO wonnen hun par-
tij, Ray Kramer moest zijn meer-
dere erkennen in John Beets, die 
met 17 beurten de kortste partij 
van deze week speelde. Namens 
De Springbok 1 wonnen Nico de 
Boer, Robert Daalhuizen en Mi-
chel Bak. Jim van Zwieten kon het 
niet afmaken tegen Dorus van 
der Meer. Zoals aangegeven is De 
Merel/Heerenlux 1 uitgespeeld. 
In hun laatste partij haalde ze 
nog wel 41 punten tegen De Bil-
jartmakers, maar of dat genoeg is 
om degradatiewedstrijden te on-
lopen is afwachten.

Uitslagen 1e divisie
Lutis Ventilatietechniek-
DIO 29-44
De Merel/Heerenlux 1-
De Biljartmakers 41-37
De Merel/Heerenlux 3-
De Springbok 1 34-44

Stand 1e divisie
De Springbok 1  14, 543

Stieva/De Kuiper 1 13, 536
Bar Adelhof 1 13, 516
De Merel/Heerenlux 3 13, 506
De Merel/Heerenlux 14, 503
Lutis Ventilatietechniek 13, 488
DIO 13, 475
De Biljartmakers 13, 470

Promotie De Kromme Mijdrecht 1
Zoals in de inleiding aangegeven 
is de promovendus bekend. Pro-
ficiat Chris Esser, Kees Westkamp, 
Willem en Laura v/d Graaf, Toon 
de Kwant, Ab Augustin, Eduard 
Vreedenburgh en Jan Stege. De 
Springbok 2, ASM en CenS ma-
ken nog aanspraak op de promo-
tiewedstrijden. Vanwege de voor-
sprong van De Springbok 2 op 
ASM en CenS is minimaal 36 pun-
ten voldoende voor hun om zich 
te plaatsen voor die promotie-
wedstrijden. Opmerkelijke resul-
taten van afgelopen week waren 
de overwinning van Willem Holla 
van De Springbok 2 in 20 beurten 
tegen Gerard Roling van De Me-
rel/Heerenlux 2 en de prestatie 
van Lucia Burger van Stieva/De 
Kuiper 2 tegen David Schild van 
De Kromme Mijdrecht 2. Niet zo 
zeer haar overwinning in 25 beur-
ten was opmerkelijk, maar voor-
namelijk de serie van 13 die Lucia 
wist te verwezenlijken, procentu-
eel de hoogste serie van de week 
(41,94%).

Uitslagen 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1-
Bar Adelhof 2 48-27
De Kromme Mijdrecht 2-
Stieva/De Kuiper 2 43-32
De Springbok 2-
De Merel/Heerenlux 2 43-35
CenS-The Peanut Bar 1 39-37

Stand 2e divisie
De Kromme Mijdrecht 1 16, 650
De Springbok 2 15, 594
ASM 15, 581
CenS: 15, 578
De Merel/Heerenlux 2 15, 561
De Kromme Mijdrecht 2 15, 558
Bar Adelhof 2 15, 555
Stieva/De Kuiper 2 15, 553
The Peanut Bar 1 15, 530

De Ronde Venen Cup 
Jeugd bij TV Wilnis
Wilnis -Tot op het laatste mo-
ment was het onzeker of dit toer-
nooi door kon gaan i.v.m. het 
weer. De knoop werd zondag-
morgen vroeg doorgehakt en wat 
was het een goede beslissing. Het 
was fris, maar het is op een buitje 
na de rest van de dag droog ge-
bleven. Vijftien teams speelden 
bij Tennisvereniging Wilnis en ge-

lukkig konden 8 overige teams 
bij VLTV in Vinkeveen spelen. Tij-
dens de prijsuitreiking, waarbij al-
le teams weer bij elkaar kwamen 
in Wilnis, bleek dat de Teams van 
TV De Ronde Vener het beste re-
sultaat behaald hebben. Zij heb-
ben de beker gewonnen dit jaar 
en zullen volgend jaar DRV Cup 
Jeugd mogen organiseren.

Joop Luthart en Richard 
v  ol k halve finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Me-
rel 2019 zijn de eerste halve fina-
listen bekend. In het afgelopen 
weekend speelden zaterdag Joop 
Luthart, Gijs Rijneveld, Peter Drie-
huis en Thijs Hendrikx zich naar 
de halve finales. En de verrassing 
van de zondag Edwin v.d. Schaft, 
die toch maar mooi favoriet Erik 
Spiering achter zich liet, Richard 
van Kolck, Richard Schreurs met 
een partij van 1 gemiddeld en 
Maarten Dulmus. De volgende 
kwartfinale wedstrijden worden 
gespeeld op zaterdag 30 en zon-
dag 31 maart er zal gestart wor-
den om 14.00 uur. De halve fina-
les worden op zaterdag 6 april en 

zondag 7 april gespeeld, aanvang 
14.00 uur.  De finale wedstrij-
den zijn op zaterdag 13 en zon-
dag 14 april met acht man aan-
vang is dan 13.00 uur. Ook kun-
nen wij nog enkele spelers en/of 
speelsters plaatsen voor het nieu-
we seizoen voor zowel de inter-
ne competitie als De Ronde Ve-
nen competitie, komt het u op de 
dinsdagavond (biljartclub De Me-
rel) niet uit dan bent u van harte 
welkom op de donderdag avond 
(biljartclub D.I.O.). Aanmelden 
kan op onderstaand adres. Dit al-
les  in Café de Merel, Arkenpark  
Mur 43 te Vinkeveen, tel. 0297-
263562/0297-264159 of e-mail 
thcw@xs4all.nl.

Atlantis tikt de 30 aan!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde, het door van Walraven 
gesponsorde, Atlantis 1 uit tegen 
GKV in Den Haag. Beide ploegen 
speelden erg scherp, het was een 
leuke wedstrijd om te kijken! Al-
le Atlantis 1 spelers en speelsters 
haalden een goed niveau. On-
danks dat het er soms fel aan toe 
ging, kwam de ploeg niet in de 
problemen en kon tot het einde 
haar niveau vasthouden. De wed-
strijd eindigde in een 22-30 in het 
voordeel van Atlantis. Eenmaal 
afgereisd naar Sporthal Over-
bosch vroegen de spelers zich 
eerst af of ze wel goed zaten. Het 
complex was uitgestorven. Wordt 
er hier gespeeld?
Er was nog niemand van GKV te 
bekennen, maar al gauw zagen 
we onze scheidsrechter, die bes-
te man was er al wel! Na een tijdje 
kwamen ook de spelers van GKV 
binnendruppelen.
Er speelde geen wedstrijd voor 
GKV 1 en de sfeer was ook ver te 
zoeken. In de voorbespreking gaf 
coach Arjan Baerveldt aan dat de 
ploeg hierdoor juist extra gemoti-
veerd zouden moeten zijn!

Aanval
In de aanval startte Jeroen, San-
der, Lynn en Joyce. De verdedi-
ging bestond uit captain Maar-
ten, Lars, Amy en Janneke.
De aanval van Atlantis kon met-
een haar tanden laten zien en 
zorgden voor een 0-2 voorsprong 
door doelpunten van Jeroen en 
Sander. Na de vakwissel schoot 
GKV gelijk haar eerste doelpunt 
erin, maar het andere vak van At-
lantis had niet lang nodig, want 

Janneke schoot de ploeg naar de 
1-3. Na wat aanvallen zonder sco-
re, was het de ploeg uit Den Haag 
wat de 2-3 maakte, maar Lynn 
antwoordde direct er schoot de 
2-4 erin. Hierna brak er een score-
loze periode aan. De schoten van 
Atlantis ketste net verkeerd op de 
korf, draaide er net uit, de huidi-
ge aanval had moeite met de re-
bound.
De verdediging hield het knap 
dicht! Na 7 minuten kreeg GKV 
een strafworp mee en rondde de-
ze natuurlijk af. De aanval van At-
lantis kon de korf opeens weer 
vinden want Amy knalde er een 
schot in. Atlantis kon lekker uit-
lopen door scores van Jeroen 
(3x) Lars (2x) Maarten en Sander. 
De ploeg uit Mijdrecht ging rus-
ten met een comfortabele stand 
van 7-12.

Tevreden
De coach was tevreden en er wer-
den nog wat puntjes op de i ge-
zet, voordat Atlantis ging starten 
aan de tweede helft. Ondanks 
dat GKV echt knap bleef door-
strijden en een behoorlijk knap-
pe score neerzette, wisten ze de 
aanvallen van Atlantis in de twee-
de helft niet meer te stoppen. Via 
Lars (5x), Janneke (3x) Jeroen (3x) 
Sharon (2x), Sander (2x) en Joy-
ce kwam de ploeg op een tussen-
stand van 21-29. Wie o wie ging 
de 30e maken? Sommige spelers 
probeerde dit toch maar even te 
vermijden, want tja… Wie de 30e 
maakt moet natuurlijk een rondje 
halen. Amy scheen dit even ver-
geten te zijn en knalde ook de 
nummer 30 er koelbloedig in!

LCSW JO10-1 door Kinder-
modehuis.nl in het nieuw
De Ronde Venen - Na een paar 
maanden wachten was het za-
terdagmorgen zover. Kindermo-
dehuis.nl uit Mijdrecht vlakbij de 
roltrap in winkelcentrum de Lin-
deboom, reikte de nieuwe tenues 
aan de CSW JO10-1 uit.
De fotograaf stond klaar om het 
een en ander vast te leggen. Om 
08.45 uur klonk het eerste fluit-
signaal van de scheidsrechter. 
De groen-witte tegenstanders 
Heemraad uit Amstelveen lieten 
het er niet bij zitten en waren niet 
onder de indruk van de mooie te-
nues van CSW.
De rust ging in met een achter-
stand in dubbele cijfers. Maar na 
rust werden de bakens verzet. De 

rood-blauwe CSW’ers onder lei-
ding van Hidde, Leon, Peer, Ben, 
Levi, Dex, Daan, Robin en goalie 
Cis werden de Amstelveners ver-
rast en scoorden de Wilnissers er 
vijf op rij. Cis pakte nog menig af-
standsschot van Amstelveen uit 
de bovenhoek. De uitslag doet 
vermoeden dat het eenrichtings-
verkeer was, maar na rust kwam 
de CSW motor op gang.
CSW herstelde zich en kwam 
steeds dichterbij. Helaas duurde 
de wedstrijd te kort en trokken 
de Wilnissers uiteindelijk aan het 
kortste eind. Al met al een hele 
sportieve wedstrijd met Amstel-
veen als uiteindelijk verdiende 
winnaar(5-16).

Lucia Burger maakt hoogste serie van de week
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Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 21 maart 
2019 was de zesde en tevens laat-
ste zitting van de vierde ronde 
van onze bridgeclub. De degra-
danten en promovenda zijn be-
kend, voor de één een teleurstel-
ling en voor de ander een blijde 
boodschap. Er werd op tien tafels 
gebridged, gelukkig geen stilzit 
deze keer, maar het blijkt dat een 
ieder nog zijn uiterste beste wilde 
doen om de degradatie te voor-
komen of juist voor zijn laatste 
kans om te promoveren te gaan. 
Dit blijkt wel uit de uitslag, voor-
al in de A-lijn, die toch wel heel 
verrassend was. De A-lijn: Hier is 
er de eerste plaats voor Jany en 
Marja met 67,50%, voor dit paar 
kwam de eindsprint te laat, de 
prachtige score heeft niet mogen 
baten. De tweede plaats is voor 
het paar Madelon en Arnold met 
54,86%, dit paar noemde ik eens 
jong en talentvol, maar ik denk 
dat dit hun naar het hoofd is ge-
stegen, want ook dit paar heeft 
het niet gered. De derde plaats 
was voor het paar Els en Alice met 
54,17%, dit paar heeft het op het 
nippertje gered. De B-lijn: Hier 
was de eerste plaats voor Leny en 
Willy met 62,50%, Leny heeft het 
enkele weken zonder Willy moe-
ten doen, maar nu zij weer her-
enigd zijn kan je zien waartoe zij 
in staat zijn. Ook zal hier de wij-
ze lessen op de maandag avond 
wel aan ten grondslag liggen. 
De tweede plaats is voor Addie 
en Jeannet met 58,85%, dit paar 
blijkt de goede weg naar boven 
weer te hebben gevonden, zij 
waren de weg een beetje kwijt. 
De derde plaats was voor Ada en 

Roelie met 54,17%, ook dit paar 
hoort in de A-lijn te spelen, maar 
is nog wat wisselvallig, is het con-
centratie of toch de flair waarmee 
gespeeld wordt. De competitie-
standen: Het moet er maar van 
komen, de namen komen boven 
tafel.

A-lijn
De degradanten zijn: 7. Ciny en 
Herman met 49,64%; 8. Made-
lon en Arnold met 47,19%; 9. Ja-
ny en Marja met 44,32%, ondanks 
de eerste plaats; 10. Leny en Phini 
met 43,78%.

B-lijn
Hier promoveren de volgende pa-
ren: 1. Leny en Willy met 55,28%; 
2+3. Ada en Roelie en Addie met 
53,99%. Het zal niet vaak voorko-
men dat na zes rondes gespeeld 
te hebben, twee paren op precies 
hetzelfde gemiddelde uitkomen. 
4. Corry en Greet met 53,35%. Al-
le vier de paren zijn een verrij-
king van de A-lijn. Dit keer is er 4x 
klein slem geboden, twee maal 
in de A-lijn, in spel 4 en spel ne-
gen door Greet en Ria en Made-
lon en Arnold, en twee keer in de 
B-lijn beide op spel 2 door Addie 
en Jeannet en Leny en Willy. Alle 4 
keren gehaald zelfs drie maal met 
een overslag. De volgende week 
is een vrije bridge ronde, als U in-
teresse heeft in bridge, is dit een 
mooie gelegenheid om dan eens 
langs te komen in de Scheg om 
kennis te maken met het zo edele 
maar moeilijke spel. Wij spelen el-
ke donderdag van 9.00 tot 12,30 
uur, dus U heeft de hele middag 
nog om zelf in te vullen.

Loopfietsentraining bij UWTC!
Regio - Afgelopen zaterdag was 
er voor de tweede keer de loop-
fietsentraining voor kinderen 
van 2 tot 4 jaar bij UWTC. Na de 
proefles van vorige week waren 
de echte doorzettertjes overge-
bleven en waren en maar liefst 17 
jongens en meisjes die hun bes-
te beentje voor zetten. Vol goe-
de moed, met hun coole loopfiet-
sen, snelle schoenen aan, hand-
schoenen aan en helm op ston-
den de toppertjes aan de start. 
Blije gezichtjes en twinkelende 
oogjes gaven aan dat ze er zin 
in hadden. Spannend natuurlijk, 
want er was eerst een leuk par-
cours uitgezet waar je over een 
soort wip moest rijden, dan nog 
een schans en dan slalommen te-
rug. Eerst nog voorzichtig maar 
na enige ronden al steeds sneller. 
En een kleine val in de bocht mag 
de pret niet deren, want de B in 
BMX staat voor Bikkel! Maar dan 
de echte BMX baan op. Eerst even 
lopend verkennen, want die heu-
vels zijn best hoog voor de klein-
sten en dan met de loopfiets het 
derde en vierde stuk van de bmx 
baan rijden. Dat gaat pas snel en 
is hartstikke cool. Er is zelfs een 
apart starthek voor deze rijder-
tjes gemaakt. En moe en voldaan 
gaan ze na afloop weer naar huis.

Echte kleintjes
De training is bedoeld voor de 
echte kleintjes waarbij ze spelen-

derwijs leren sturen, balans hou-
den, snelheid maken, heuvel op 
en af rijden, kortom een prima 
voorbereiding op het fietsen, en 
vooral erg leuk om te doen en 
ook om te zien.
Vaak slaan ze dan als ze wat gro-
ter zijn de zijwieltjes over en rij-
den zo weg op een echte fiets, 
en ook is het een mooie opstap 
naar de stoere BMX afdeling van 
UWTC. De training wordt geleid 
door Sabrina Stam, die vorig jaar 
geheel belangeloos deze training 
voor UWTC heeft opgezet en ge-
regeld, top natuurlijk! Zelf heeft 
ze genoeg BMX-ervaring, want 
als meisje behoorde ze zelf tot de 
wereldtop van de BMX en reed 
verschillende WK finales, en vind 
het leuk deze ervaring nu over te 
kunnen brengen op haar doch-
tertjes en de andere kleintjes. Ko-
mend uit een echte BMX-familie 
werkt ze bij het bedrijf van haar 
vader (voormalig wereldkampi-
oen BMX Teun Stam) Schijf Sloop-
werken en Schijf BMX Tracks, die 
met Sabrina’s broer Ewoud (ook 
voormalig wereldtopper BMX) 
de uitstekende baan van UWTC 
heeft aangelegd. Vorig jaar was 
UWTC nog het podium van de 
landelijk BMX toptijdens het Ne-
derlands Kampioenschap maar 
nu dus ook voor de allerkleinsten! 
Aaah, jammer dat t al voorbij is… 
Maar gelukkig: de volgende keer 
is alweer op 6 april.

AH Jos van den Berg 
jeugdronde van Uithoorn
Regio - Een delegatie van de 
UWTC jeugd heeft woensdag 20 
maart Jos van den Berg, van Al-
bert Heijn Jos van den Berg in het 
zonnetje gezet. Ook dit jaar is hij 
weer sponsor van onze jeugdron-
de. De jeugdronde wordt verre-
den op zondag 28 april en we ho-
pen op een mooie opkomst van 
jeugdwielrenners. Lorena Wiebes 
heeft de eerste editie van Nokere 
Koerse voor vrouwen  op woens-
dag 20 maart op haar naam ge-
schreven. De 20-jarige Mijdrecht-
se, lid van UWTC, en uitkomend 
voor de ploeg van Parkhotel Val-
kenburg won op de Nokereberg 
voor Lisa Klein en Lotte Kopec-
ky. Meerdere rensters probeer-
den een machtssprint op de No-
kereberg te ontlopen. Niemand 
wist echter een definitief gaatje 
te slaan, waardoor we toch een 
sprint kregen om de overwin-
ning. Het was uiteindelijk Wie-
bes die overtuigend naar de zege 
wist te spurten.  De jeugdrenners 
van UWTC doen het goed bij de 
voorjaarskampioenschappen. Op 
zaterdag reden zij om het kam-
pioenschap van Wheelerplanet 
bij HSV de Kampioens en Rens 
Grömmel reed naar een nette 8e 
plek. Mike Derogee probeerde 
nog weg te komen wat erg lastig 
is op dit parcours en hij werd na 
1,5 rond weer teruggehaald.  In 
de laatste rondes zat Mike al goed 
voor in en met een mooie sprint 
behaalde hij een 2e plaats. Lars 
Hopman reed zondag 24 maart 
het regiokampioenschap van de 
Zaanstreek bij DTS. Het peloton 

reed in straf tempo,  maar bleef 
de hele wedstrijd bij elkaar. Soms 
wel speldenprikken, maar nie-
mand kwam echt weg. Lars reed 
attent voorin en bemoeide zich 
goed met het koersverloop. In 
een hele lange eindsprint werd 
hij op gepaste afstand heel netjes 
4e. Drie jeugdrenners van UWTC 
stonden zondag 24 maart aan 
de start bij een nationale jeugd-
wedstrijd in Nieuwkuijk. Tom De-
rogee ging van start bij categorie 
2, maar kon het hoge tempo nog 
niet bij houden. Hij reed daardoor 
bijna de hele koers alleen maar hij 
reed de wedstrijd wel keurig uit.
Mike Derogee en Rens Grömmel 
starten pas laat in de middag bij 
de oudste jeugdklasse. Diverse 
renners probeerde te ontsnap-
pen, maar uiteindelijk kwam een 
compleet peloton richting de fi-
nish en zowel Mike als Rens za-
ten er goed bij. Mike sprintte naar 
een 9e plek wat goed was voor 
een eindprijs en Rens eindigde 
als 15e. Ook de veteranen van 
UWTC zijn weer aan de wedstrij-
den begonnen. In Tiel werd John 
Tromp 4e bij de veteranen 60+. Er 
vertrokken 27 renners in een at-
tractieve koers waarin vele malen 
gedemarreerd werd en uit einde-
lijk reed de Nederlands kampioen 
Ron Pfaffen halverwege de koers 
weg samen met Martin Pruijsser, 
die 1 en 2 werden. De spurt van 
het peloton werd nipt gewon-
nen door Benno Pauw voor John 
Tromp. Een nette 4e plaats voor 
UWTC lid Tromp. Bij de 70+ werd 
Leen Blom 16e.

Nipt verlies voor Boule 
Union Thamen
Regio - Team 1 moest in de op 
een na laatste speeldag thuis 
aantreden tegen Zoetermeer 1. 
Door de acceptabele weersom-
standigheden kon deze ontmoe-
ting plaatsvinden op het eigen 
terrein aan de Vuurlijn in De Kwa-
kel. Voor het team van BUT stond 
er alleen de eer op spel. De kam-
pioen was al bekend en de de-
gradant ook. Het enige dat het 
team nog kon bereiken was een 
derde plaats, maar dan moest er 
van Zoetermeer gewonnen wor-
den. Voor Zoetermeer zat er nog 
een kans op de tweede plaats in, 
maar dan moest deze ontmoe-
ting en de laatste gewonnen wor-
den en de huidige nummer twee 
beide speeldagen verleien, De 
tweede plaats kan nog tot pro-
motie leiden.
De start van Zoetermeer was 
sterk. In de eerste doubletten-
ronde wonnen ze twee van de 
drie partijen. Alleen Ina Hoekstra/
Henk v Rekum wisten hun partij 
te winnen. In de triplettenronde 
werd de winst gedeeld. De equi-
pe Michiel Buchner, Ina Hoek-
sta, Joan vvan Rekum wonnen 
met groot verschil. Daarentegen 
verloor de equipe Jelle Pekelha-
ring, Wilma Buchner, Henk van 
Rekum met grote cijfers. De 3-2 
achterstand na de tweede speel-
ronde betkende dat BUT in de af-
sluitende doublettenronde drie-
maal moest winnen. De equipe 
Michiel Buchner, Joan van Rekum 
pakten de eerst partij. De equipe 
Ina Hoekstra, Wilma Buchner na-
men in hun partij een 11-2 voor-
sprong, maar toen de tegenstan-
der het spel verlegde naar een 
war gladder speelterrein scoor-

den ze niet meer. Nu was alleen 
nog een gelijkspel mogelijk en 
dat hing af van de partij van Jel-
le Pekelharing, Henk van Rekum. 
Op een stand van 10-12 lag de 
equipe op punt met de laatste 
twee boules nog in de hand. De 
opzet was nu om met een hoog 
gespeelde boule het butje zo’n 
10 cm naar achteren te plaatsen 
om zo de benodigde drie punten 
voor de  overwinning te scoren. 
But De eerste boule miste het 
butje. Ge laatste boule raakte het 
BUT wel, maar aan de achterkant, 
waardoor het butje naar een bou-
le van de tegenstander verplaatst 
werd en de overwinning niet al-
leen in deze partij, maar in de he-
le ontmoeting naar Zoetermeer 
ging (3-5). Ondanks deze over-
winning kan Zoetermeer geen 
tweede meer worden daar De 
Gooiers 2 met 7-1 van Sporting 
Badhoevedorp 2 gewonnen. Het 
tweede team speelde in Vlaardin-
gen tegen team 3 van de gelijk-
namige vereniging. De start was 
gelijk aan die van het eerste team. 
Eenmaal winst in de doubletten-
ronde. De equipe Hans v/d Wal, 
Jannie van Kooten won, maar dat 
was ook de enige winst van de 
dag in deze ontmoeting. Vlaar-
dingen won de overige vijf par-
tijen met overmacht, mede door 
het moeilijk speelterrein waar de 
spelers van BUT voor het eerst 
kennis mee maakten. Op zater-
dag 8 april vindt de laatste speel-
dag van de Nationale Petanquw 
Competitie 2018-19 plaats. Bei-
de teams van BUT spel dan in Lis-
se tegen respectievelijk het derde 
en het vierde team van Les Bou-
les Fleuries.

B.V.U
Huib & Lambert 
bereiken dieptepunt
Regio - Maandag 25 Maart 2019 
werd met 33 paren de 6e ron-
de van de 5e parencompetitie 
van Bridgevereniging Uithoorn 
(B.V.U) gespeeld in de barzaal 
van sporthal De Scheg. In deze 
6e ronde pakten in de A lijn Wies 
Gloudemans & Marcel Dekker  de 
1e plaats met 64,08% op de 2e 
plaats werd beslag gelegd door 
het zeer constant spelende paar 
Greet & Henk Stolwijk met 62,17% 
en op de 3e plaats het combi paar 
Kees Visser & Rob Vasten met 
61,33%.  In de B lijn werd beslag 
gelegd op de 1e plaats door het  
nieuwe paar Bep de Jong & Her-
man v Beek met 64,00%  op de 2e 
plaats eindigde Cees Harte & Jos 
v Leeuwen met 63,00% en op de 
3e plaats Ludy Bonhof & Anne-
ke Buskermolen met 62,17%  In 
de C lijn pakte Dieny Verhoef & 
Mart v/d Voort  de 1e plaats met 
60,00% gevolgd door combi paar 
Joop de Haas & Jan v Beurden 
met 55.00% en op de 3e plaats 
eindigde Anja Baars & Marja Ca-
lis met 54,17%.  De eindstand 
van deze ronde is in de A lijn op 
de 1e plaats Wies & Marcel met 

57,49% op de 2e plaats Greet & 
Henk met 56,41% gedegradeerd 
zijn Greet & Ria en Marjan & Ben  
in de B lijn eindigde Cees & Jos 
op de 1e plaats met 60,14% op de 
2e plaats Riki & Hans met 54,71% 
beide zijn gepromoveerd naar de 
A lijn de degradanten zijn Co & 
An en Marieke & Rineke   uit de C 
lijn promoveren Dieny & Mart en 
Joop & Jeanet  
 
Leden
Het is de BVU er veel aan gele-
gen om zoveel mogelijk instroom 
te krijgen van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met onze secreta-
ris, Mevrouw Wies Gloudemans 
tel. 02975-21190 of via de mail: w.
gloudemans@caiway.nl

BMX Nederlands Kampioenschap
UWTC boekt mooie 
resultaten
Regio - Dit jaar was het NK-
clubs in Kampen, de eerste offi-
ciële wedstrijd van het landelij-
ke BMX seizoen waarvoor zich 39 
rijders van UWTC hadden aange-
meld. Zondagmorgen vroeg uit 
de veren en in de koude en misti-
ge ochtend de auto in om op tijd 
in Kampen te zijn, want om 8:30 
kan er nog even getraind worden 
om de baan te verkennen. Marc 
Schaefers had gelukkig de fraaie 
groene UWTC-clubtent meege-
nomen waar de bmx-ers met 
trouwe supporters in en rondom 
konden plaats nemen. Met bij-
na 900 rijders totaal was het een 
drukte van belang. Ook in de or-
ganisatie van dit soort landelijke 
wedstrijden doet UWTC van zich 
spreken door inzet van daarvoor 
opgeleide vrijwilligers in de wed-
strijdleiding, jurering, baancom-
misarissen, parc fermee en om-
roeper, die zich belangeloos ook 
bij andere clubs inzetten om de-
ze wedstrijden mogelijk te ma-
ken, want zonder vrijwilligers 
zijn wedstrijden niet mogelijk! 
Na de training was het om 11.00 
uur tijd voor de parade, een op-
tocht waarin alle 53 deelnemen-
de clubs zich kunnen presenteren 
door een stuk over het parcours 
te lopen met een vlag of banner. 
Voor UWTC deden Max, Jochem, 
Jur en Mika dat met verve.

Volkslied
Na het horen van het volkslied, 

zoals dat hoort bij een Neder-
lands Kampioenschap, gingen de 
rijders zich klaarmaken voor de 
wedstrijd. ‘T was best koud nog, 
maar het zonnetje hielp, en de 
sfeer was uitstekend. De jongste 
rijder Jason was pas vier jaar en 
deed al mee aan dit NKC en was 
daarmee ook de jongste van alle-
maal en moest rijden bij de klasse 
6-, maar durfde toch al van de he-
le hoge startheuvel af, stoer ge-
daan! En Benjamin is pas net lid 
van UWTC, heeft nog maar een 
paar trainingen gehad maar had 
zich toch aangemeld en ging in 
de drie manches steeds beter rij-
den, net als Marijn die ook net be-
gint met bmxen. Arjan had vroe-
ger al gebmxt en heeft de draad 
weer opgepakt, maar nu sa-
men met zijn 7-jarig zoontje Jo-
rian, ook leuk zo vader en zoon. 
De andere wat ervarener bmx rij-
ders stonden hun mannetje, of in 
t geval van Sophie -vrouwtje- en 
maakten er een spannende wed-
strijd van. Met 13 rijders tot in de 
halve finale, haalde er 7 de finale 
en streden Thijs Pronk, Maddox 
van Deene, Max de Beij, Rober-
to Blom, Arjan van Bodegraven, 
Michiel Jansen en Arjan van der 
Weele om de prijzen waarvan Mi-
chiel en Maddox zelfs op het po-
dium kwamen. Overall eindigde 
UWTC als 9e van Nederland (van 
de 53 clubs), net 1 plek buiten 
de prijzen, en dat mag een prima 
prestatie genoemd worden.
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HVM HA wint van 
Zandvoort HA
Mijdrecht - Wat een verschil met 
de afgelopen 2 zondagen. Ein-
delijk geen wind en regen meer. 
De eerste 2 wedstrijden heb-
ben we ruim gewonnen. (Rood 
Wit uit: 3-0 winst en Hisalis thuis: 
5-0 winst). Deze keer dus heer-
lijk weer bij Zandvoort. Deze club 
ligt tegen het circuit aan. De  te-
genstander begon erg sterk aan 
het begin van de wedstrijd en 
HVM  had veel moeite met het ve-
le zand dat op het veld lag. Maar 
langzaam kantelde de wedstrijd 
en kregen ze wat meer grip op 
de wedstrijd. Gelukkig werd een 
doelpunt van Zandvoort (terecht) 
afgekeurd, maar niet veel later lag 
de bal wel in het Mijdrechtse doel. 
Om de koppositie in de poule te 
verdedigen, moesten ze echt een 
tandje beter en sneller spelen. 
En dat deden ze ook. Niet lang 

daarna kon Gilbert Winkel na een 
mooie combinatie in de cirkel de 
stand gelijk trekken. Vlak voor het 
einde van de eerste helft werd na 
opnieuw een mooie aanval, Niek 
Pieters gevonden, die helemaal 
vrij stond  op de kop van de cirkel, 
2-1. In de tweede helft gebeurde 
er nog veel. HVM kreeg een straf-
bal, maar helaas ging die er niet 
in. Niet veel later kreeg Zand-
voort een strafbal. Maar die werd 
fantastisch, gered door onze kee-
per Bart Peereboom, en nog wel 
op zijn verjaardag. Het bleef dus 
nog even spannend, maar veel 
echte kansen heeft Zandvoort 
niet gehad. Uiteindelijk zorgde 
Adri Lambregts met de 3-1 er-
voor dat we niet meer in de pro-
blemen zijn gekomen. Volgende 
week weer een uitwedstrijd, dan 
naar VVV HA.

De Kangoeroe Klup van 
Atlantis blijft groeien!
Mijdrecht - De Kangoeroe Klup 
is het jongste team binnen korf-
balvereniging Atlantis. De kinde-
ren zijn 3 tot 6 jaar. Op een speel-
se manier leren ze de beginselen 
van het korfbal. Vorig jaar sep-
tember startte er acht kinderen in 
de Kangoeroes. Toen het zaalsei-
zoen begon, zijn de oudste Kan-
goeroes die bijna zes of zes jaar 
waren, over gegaan naar de nieu-
we F2. Er bleven nog vier Kangoe-
roes over. Het team bestond nog 
uit: Jaidy, Fenna, Evy en Julian. 
Vier Kangoeroes is niet veel, dus 
Jaidy nam haar broertje Jop mee. 
Precies op zijn derde verjaardag 
is hij lid geworden. Het Kerst-
korfbaltoernooi kwam eraan, al-
tijd een mooie gelegenheid om 
nieuwe leden te werven. Naar 
aanleiding van dit toernooi kwa-
men een aantal kinderen mee-
doen om te kijken of ze het leuk 
genoeg vinden om lid te worden. 
De eerste week in het nieuwe jaar 
kwamen Liene en Veerle meetrai-
nen. Deze twee meiden vonden 
het weer net zo leuk als op het 
Kerstkorfbaltoernooi. Die week 
erop hadden Sven en Coen zich 
aangemeld voor de proeftrainin-
gen. Ondertussen deden er vier 
nieuwe kinderen mee, waar de 
trainsters al blij mee waren. De 
groep bleef zich uitbreiden, So-
fie kwam ook meetrainen nadat 
ze een flyer op school had mee-

gekregen en nam haar broertje 
Jens mee die net een week drie 
jaar oud was. De kinderen waren 
enthousiast en alle zes zijn lid ge-
worden. Al elf kinderen, wat een 
geweldig resultaat. Daar bleef het 
niet bij. Jaidy, Evy en Jop vroegen 
of hun nichtje Mila het een keer-
tje mocht proberen bij de Kan-
goeroes. Na vier keer meetrainen, 
is zij ook lid geworden. Op dit mo-
ment bestaat de groep uit 12 kan-
goeroes. De groep is in jaren niet 
zo groot geweest, een resultaat 
waar de trainsters en de vereni-
ging heel trots op zijn. Het is elke 
week een feestje om deze groep 
trainen te mogen geven. Het is 
een hele enthousiaste groep die 
elke zaterdagochtend met ple-
zier komt trainen onder begelei-
ding van de trainsters: Joy, De-
mi, Nathanja, Femke en Melissa. 
Zij zorgen dat de kinderen weer 
met een lach naar huis gaan. Mis-
schien gaat het niet bij twaalf kin-
deren blijven, er trainen nog twee 
meisjes mee om te kijken of ze 
het leuk vinden om lid te worden. 
Ook benieuwd geworden naar de 
Kangoeroe Klup van korfbalver-
eniging Atlantis? Kinderen van 3 
tot 6 jaar mogen gratis vier proef-
trainingen meedoen op de zater-
dagochtend van 10.00-11.00 uur. 
Aanmelden voor de proeftrainin-
gen kan via aanmelden@kvatlan-
tis.nl

Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Mijdrecht - Donderdag 14 
maart werd de vijfde ronde van 
de Lentecompetitie gespeeld. In 
de A-lijn haalde team Jan Bunnik 
de beste score met 56,77% ge-
volgd 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 vele doublets in de biedingen. 
Team Hoogendijk was ook weer 
in vorm en speelde een mooi 
4schoppen bod met 3 up slagen.
Team Kiki Lutz maakt een prach-
tige score met een bieding van 
7harten (groot slem) dat ook 
werd gemaakt. Ook vermeldens-
waard is de score van team Henk 
Buijs 3san met 4 up slagen, waar-
mee de concurrentie werd versla-
gen die in 4schoppen met 3 ups 
terecht kwam. In de B-lijn had 
team Borburg de beste oplos-
singen met 56,23% op de voet 

gevolgd door team Tiny Tijssen 
met55,83% en team Greet Lod-
der met 55,33%. Team Wim Ver-
steeg maakte een mooi 2schop-
pen contract gedoubleerd. Team 
Bram van Klaveren perste er een 
solide 5 ruiten. Team Tiny Tijs-
sen bood  in een ander spel 6 rui-
ten en dat werd ook gemaakt. In 
de C-lijn deed team Marian Ver-
degaal goede zaken met 55,83% 
met daarachter team Inge Geer-
lings met 54,17% en team Wil 
Bunnik met 53,47%. Team Wil 
Bunnik maakte een mooi 3 sans 
contract met 2 up slagen. Team 
Julia meijering haalde een prima 
score met een 3 ruiten contract 
door 1 up slag te maken.
Al met al een middag met veel 
gevarieerde uitslagen. Speel 
eens mee. Zie voor informatie 
de website van Bridgevereniging 
Mijdrecht.

Sensationele slotfase 
brengt Argon overwinning
De Ronde Venen – Na de regu-
liere speeltijd stond er 0-0 op 
het scorebord, en daar leken bei-
de ploegen wel tevreden mee te 
zijn. FC Breukelen coach Frans 
Schuitemaker had zijn ploeg na 
twee nederlagen weer goed op 
de rails gekregen en maakte het 
Argon knap moeilijk. Maar toen in 
minuut 83 een doelpunt voor FC 
Breukelen door het arbitrale trio 
onder leiding van scheidsrech-
ter Akkaya vanwege een duw-
fout op Argondoelman Romero 
Antonioli werd afgekeurd kantel-
de de wedstrijd. In de toegevoeg-
de tijd sloeg Argon met twee zeer 
fraaie doelpunten toe en sleepte 
zo op de valreep de overwinning 
binnen. Het is de derde overwin-
ning op rij voor de Argonauten, 
de eerste onder leiding van Ge-
rard Aa�es bij Zuidvogels en de 
laatste twee (Victoria en FC Breu-
kelen) thuis onder coach Aart Jan 
van Boksel.

Wel kansen, geen doelpunten
Beide ploegen hadden de moge-
lijkheden om tot scoren te komen 
maar het net kon maar niet ge-
vonden worden.
In de beginfase zat Argon toch 
wel enigszins in de verdrukking, 
Rachid Maamri leverde een voor-
zet af waar Argon maar net met 
schrik vrij kwam en ook met een 
vrije trap van dezelfde speler ging 
het maar net goed in de Argon-
defensie. Daarna zagen we po-
gingen van Dylan Bergkamp, zijn 
schot werd geblokt en een schot 
van Rachad Madi werd een prooi 
voor keeper Turksma. In dezelfde 
minuut verscheen Kengo Ishika-
wa alleen voor Argondoelman 
Romero Antonioli maar schoot 
over. Daarna weer een paar mo-
gelijkheden voor Argon. Een vrije 
trap van Rachad Madi werd door 
Patrick Lokken over gekopt. Dat 
zagen we ook in de laatste mi-
nuut voor rust toen een voor-
zet van Bergkamp door Madi 
net naast werd gekopt. Daarvoor 
rammelde FC Breukelen flink aan 
de deur, een overtreding op Roy 
Turksma leverde een vrije trap op, 
Turksma posteerde zich achter de 
bal en schoot vervolgens hard en 
onhoudbaar op de kruising. En-
kele minuten daarna scheerde 

een kansrijke kopbal van Nick van 
Nieuwkerk over de doellat van Ar-
gon.

Slotfase boeiend
De tweede helft had Argon wel 
wat meer balbezit maar kon dat 
niet echt uitdrukken in doelpun-
ten, Ook FC Breukelen merkte dat 
er wel punten te halen waren in 
Mijdrecht en bleef gevaarlijk. Ar-
gon deelde wel speldenprikjes 
uit, Rachad Madi was ongeluk-
kig in de afwerking, bij zijn eer-
ste poging stond doelman Nick 
Turksma in de weg en twee minu-
ten later kreeg Turksma hulp van 
de paal. Bergkamp schoot over 
bij een poging en Jasper Werk-
hoven stuitte ook op Turksma, 
ook bij een fraaie combinatie tus-
sen Patrick Lokken en Dylan Berg-
kamp greep de sluitpost goed 
in. Na een poging van Eser Oz-
kilit namens FC Breukelen (over) 
werd Ilias Latif door coach Aart 
Jan van Boksel ingezet, hij ver-
ving Ian Refos. In minuut 83 werd 
een doelpunt van FC Breukelen 
afgekeurd, scheidsrechter Ak-
kaya had na een hoekschop ge-
zien daar er een duwfout was ge-
maakt op Argondoelman Romero 
Antonioli. Het doelpunt werd al 
gevierd maar de tegenstoot van 
Argon werd gevaarlijk, meerdere 
mogelijkheden voor Argon maar 
de mooiste de poging van Bas 
Boelhouwer ging over het doel. 
Daarna testte Ozkilit Antonio-
li nog even en leken beide ploe-
gen met een puntendeling tevre-
den te zijn. Maar in minuut 93 be-
reikte een pass Dylan Bergkamp 
op eigen helft en met lange rush 
scoorde hij een formidabel doel-
punt. 1-0. In deze fase moest Jas-
per Werkhoven geblesseerd af-
haken, hij werd vervangen door 
Jocelino de Sa en liep een speler 
van FC Breukelen tegen zijn twee-
de gele kaart op vanwege com-
mentaar.
De koek was nog niet op voor Ar-
gon, Bas Boelhouwer op rechts 
doorgebroken zette zijn tegen-
stander in de wind en plaatste de 
bal op Ilias Latif die met een sub-
tiel hakje voor de 2-0 zorgde. Za-
terdag is Argon vrijaf, de week 
daarop is AFC in Amsterdam de 
tegenstander.

Kampioenschap dichter-
bij voor Atalante MA1
De Ronde Venen - Zaterdag 23 
maart toog de Vinkeveense mei-
den A equipe naar Hooglander-
veen voor een treffen met hek-
kensluiter switch. In de twee-
de helft van het seizoen komt 
de jonge talentvolle selectie van 
Frans Roos - na een 1e plek in de 
1e klasse - uit in de hoofdklasse.
Na verlies van de eerste wedstrijd 
in januari herpakte het team zich 
mooi en verloor slechts 5 sets in 
verschillende opvolgende wed-
strijden en klom op tot de huidi-
ge koppositie. Ondanks dat in de 
thuiswedstrijd 1 setje werd verlo-
ren van Switch had de Vinkeveen-
se formatie zaterdag aanvankelijk 
weinig moeite met deze oppo-
nent: de eerste set werd zeer vlot 
met 25-13 gewonnen.

Tweede set
In de tweede set werd het wat 
nonchalanter en slordiger aan 
Atalante zijde, te veel foutjes 
zorgden voor een achterstand, 
met name op de korte zachte 
aanvallen had de Vinkeveense 
gastploeg meerdere malen geen 
antwoord. Na time-outs en wis-
sels kwam de goede spirit weer 
terug, een van de topcombinaties 
was wel de perfecte pass, mooie 

sprong set-up en supersnelle har-
de aanval door het midden. Seri-
eus precisiewerk op alle fronten, 
erg mooi om te zien. Het resul-
teerde in een 25-23 winst.

Derde set
Het derde en vierde bedrijf waren 
beter onder controle en werden 
met 25-17 en 25-16 gewonnen. 
Het team blijft een aantrekkelij-
ke ontwikkeling ondergaan, met 
veel fraaie en krachtige 3-meter 
aanvallen, steeds beter blokkeer-
werk, een zeer actieve alerte ver-
dediging en bovenal een attrac-
tief samenspel van een prachtig 
op elkaar ingespeeld hecht team. 
Met nog slechts 2 wedstrijden te 
gaan en een voorsprong van 7 
punten op de nr 2 is er komen-
de wedstrijd kans op het kampi-
oenschap bij winst van minimaal 
3 sets.
Tegenstander is middenmoter 
Keistad uit Amersfoort dat in de 
uitwedstrijd 1 set won, wel heel 
riant met 25-11, dus de meiden 
zijn gewaarschuwd. Vrijdag 29 
maart om 19.30 uur speelt Ata-
lante MA1 waarschijnlijk voor het 
laatst in deze samenstelling in de 
A-jeugd, komt dat zien in de Boei 
in Vinkeveen.

Atalante wint verras-
send van koploper
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdagavond vertrok Atalan-
te H3 naar Noordwijkerhout om 
aan te treden tegen Van Nispen. 
De koploper had ruim 30 punten 
meer dan het team dat tegen de-
gradatie vecht. Atalante had niets 
te verliezen, gezien de koploper 
met regelmaat zijn wedstrijden 
met 4-0 wint. De eerste set werd 
gestart met de ‘oude basis’. Ata-
lante startte vanaf het begin aan-
vallend en agressief. Het motto 
was ‘geen bal op de grond’. Dat 
gebeurde ook. Adrie Heinsbroek 
speelde beter dan ooit tevoren. 
Han Feddema werd de 1e set de 
Hulk van Atalante. Schooldirec-
teur Martijn de Vries gaf de ene 
pass nog nauwkeuriger en netter 
dan de andere. De aanvallers wa-
ren op post en zodoende zorgde 
Ramon Eikelboom en Rein Kroon 
voor het binnenhalen van de 1e 
set met 25-23. Van Nispen was 
van slag. De tweede set werd met 
onder andere van grote service 
druk van Arjan Bakker gewonnen 
met 25-18. De derde set wordt 

de bewuste bonus set genoemd. 
Dit geldt omdat drie gewonnen 
sets, 4 punten opleveren. Atalan-
te was gemotiveerd om deze bin-
nen te slepen. In deze set waren 
Coen Feddema en Bas Ruizendaal 
in het team gekomen. Hiermee 
werd het nog mooier, dan het al 
was. Atalante was scherp, speels 
en sterk en grepen de set met 25-
19. De mannen uit Vinkeveen za-
gen kans om een mogelijke 4-0 te 
realiseren. Dat zou natuurlijk ge-
weldig zijn en die kans grepen 
de mannen. Het werd in de vier-
de set geen moment spannend 
en wonnen met 25-22. Hiermee 
klommen de mannen drie plaat-
sen in de stand en kunt u ze ko-
men aanmoedigen op 12 april 
om 21.00 uur in de Boei. Voor het 
nieuwe seizoen is dit gezellige 
team opzoek naar nieuwe team-
spelers. Kan jij een beetje volley-
ballen, ben je fanatiek, gezellig 
en gemotiveerd. Stuur dan email 
naar heren3@vvatalante.nl en 
kom een paar keer trainen om te 
kijken of je het gezellig vindt!

Actie Dylan Bergkamp waarna hij de 1-0 scoort.
Foto Hans van Gelderen.






