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Paula Keessen schrijft boek:

Opgroeien als Jehova’s
getuigen

Tikje en over
de kop
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KORT NIEUWS:

Wilnis – Vorige week dinsdagavond sloeg in Wilnis
een auto over de kop op de
Herenweg en belanden net
naast een sloot. De vrij jonge bestuurster reed met haar
auto op de Herenweg richting Mijdrecht, toen zij een
geparkeerde auto aan tikte.
Hierdoor verloor zij de macht
over het stuur en sloeg over
de kop. De auto kwam naast
een sloot tot stilstand. Zij
kon zelfstandig de auto verlaten en kwam met de schrik
vrij. Haar auto raakte echter
zwaar beschadigd. Ook twee
andere auto liepen nog flinke schade op.
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Ontmoetingstuin
Bijleveld krijgt vorm
Vinkeveen - Nadat de formaliteiten met de gemeente waren geregeld is sinds begin maart veel werk verzet in het oude speelplaatsje aan het Bijleveld in Vinkeveen.
Er zijn tegels verwijderd, de ondergrond is 20 cm afgegraven, er
is zand opgebracht, banken gezet,
plantbakken in elkaar geschroefd
en geplaatst, bestrating aangepast, looppaden gelegd, tuinaarde
aangevoerd, een speelapparaat
geplaatst, een kinder picknick ta-

ken voorzien van een mooi sponsorplaatje van Platimex Mijdrecht,
maar ze kunnen nog wel een paar
sponsors gebruiken. De komende
fel gezet en een hek gemaakt. Alle weken gaan ze de Ontmoetingsnegen plantbakken staan nu klaar tuin verder af maken. De officiële
voor gebruik. Ze staan er prach- opening van de Ontmoetingstuin
tig bij en zijn gevuld met tuinaar- Bijleveld is op woensdag 17 april
de en compost (die door de ge- as om 13.00 uur. Dorinthe (kinmeente beschikbaar is gesteld). derburgemeester) en Kiki Hagen
Ze zijn klaar om te zaaien en te po- (wethouder) zullen samen de opeten. Er zijn al een flink aantal bak- ningshandeling verrichten.

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

Mijdrecht - Paula Keessen uit
Mijdrecht heeft een boek geschreven over hoe het is om op
te groeien in de streng religieuze gemeenschap van Jehovah’s
Getuigen, maar belangrijker nog,
hoe het was toen zij werd uitgesloten. Niemand mocht nog contact met haar hebben of haar
groeten. Zelfs haar ouders, broer
en zussen mochten en wilden
van de een op de andere dag niet
meer met haar praten. Het boek
heet De Goddeloze-Vlucht uit
een religie waar ik niet in geloofde en is verkrijgbaar via www.
boekscout.nl of bij boekhandel
Mondria in Mijdrecht.
Paula schreef ons: “Als ik mensen
vertel dat ik als Jehovah’s Getuige
ben opgevoed is de reactie vaak
hetzelfde. Iedereen kent Jehovah’s Getuigen als die vriendelijke mensen die hooguit een beetje vreemd zijn omdat ze langs
de deuren hun geloof verkondigen en geen verjaardagen vieren.
Maar het is veel meer dan dat. Er
zit veel onrecht en verdriet achter die vriendelijkheid. Mijn uitsluiting uit die gemeenschap
heeft grote emotionele schade aangericht. In mijn boek vertel ik hoe het leven van een Jehovah’s Getuige eruit ziet. Bovenal wil ik mijn boek aandacht ge-

Buurtbus lijn 526 nu ook
met pin
Regio - Vanaf heden zijn de twee
Buurtbussen voorzien van een pinapparaat. Dit betekent dat een los
kaartje alleen nog met een pinpas betaald kan worden en dat
de chauffeurs geen contant geld
meer in de bus hebben. De tarieven zijn met ingang van 1 januari jl. gewijzigd. Met gebruik van
de OV-chipkaart kost een ritprijs
€1,80; een ‘los kaartje’ kost €2,80
waarbij de pinbon meteen het
plaatsbewijs is. Vereniging buurtbus De Hoef bestaat in september
40 jaar en vanaf de oprichting worden de bussen gereden door vrijwilligers, een unieke prestatie! Bin-

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

www.vderwilt.nl

Doe méér voor

MOLENS

ven aan de gevolgen als je je niet
aan de regels houdt en je wordt
uitgesloten. Hoe het is om door
je ouders, familie en iedereen die
je kent verstoten te worden. Dat
ik daardoor nooit meer kan geloven in liefde. Dat het begrip ‘moeder’ mij helemaal niks zegt. Dat ik
wel weet hoe ik liefde kan geven,
maar niet hoe ik liefde kan ontvangen. Rationeel kan ik dit allemaal prima verklaren, maar emotioneel zit er een flinke kink in
mijn kabel. En dat enkel omdat ik
mij niet aan de regels wilde houden en niet geloofde in het ‘Paradijs op aarde’ waar zij al zo lang
tevergeefs op wachten.”

nenkort worden de vrijwilligerchauffeurs gefêteerd op een dagje
uit om dit jubileum te vieren. Wilt u
informatie over de Buurtbus kijkt u
dan op www.buurtbus526.nl.

molenfonds.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

ik, al vrij snel: dat moet het worden: een banensite voor scholieren.” De dames hadden allemaal
dezelfde ervaring en ze gingen
voortvarend aan de slag met dit
idee èn met succes. Ze bedachten een website waarop werkgevers kunnen adverteren en scholieren zich gratis kunnen aanmelden. Technisch had het nogal wat
voeten in de aarde, maar gelukkig bood een oud-leerling van
het VeenLanden College spontaan zijn specialistische hulp aan.
De schoolexamenweek leverde
de dames een kleine vertraging
op, maar ze werken keihard aan
het succes van Blijbaantje. Vandaag woensdag 3 april gaat de
website live. Serena: “We wilden
echt dat het er goed uitzag en de
website wordt steeds beter. We

gaan voor het beste en niet voor
goed genoeg.”
De vijf ondernemers kregen afgelopen vrijdag een workshop bij
Disney ter voorbereiding op de finale die vrijdag 12 april gepland
staat.. We hebben dus echt super
veel geleerd en daarnaast was iedereen erg enthousiast over ons
bedrijf. Voordat de finale plaatsvindt op 12 april aanstaande,
hebben ze nog wel de hulp van
het publiek nodig. Ze kunnen namelijk via stemming de publiekslieveling worden. Ga dus allemaal
naar de website van Jong Ondernemen: www.jongondernemen.
nl/nl/publiekslieveling en stem
op Blijbaantje. Namens Meike,
Danique, Debbie, Serena en Isabel: hartelijk dank alvast!
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De Ronde Venen - Economiedocent Patrick Fränzel van het
VeenLanden College startte vorig jaar het project Junior Company via Stichting Jong Ondernemen. Atheneumleerlingen kregen de kans om met een groepje een eigen bedrijf te starten.
“Thuisbezorgd.nl” en “Blendle”
zijn onder anderen ook ooit begonnen als een Junior Company.
Daarom is het een mooie prestatie dat de onderneming “Blijbaantje” van Danique, Isabel,
Debbie, Meike en Serena nu is genomineerd voor Junior Company van het jaar 2019. Isabel: “Als
je een bijbaan zoekt en vooral
een leuke aantrekkelijke bijbaan,
dan zijn er eigenlijk geen websites waar je terecht kunt. Toen
we deze opdracht kregen, dacht

Service
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INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL
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Help ze Publiekslieveling te worden…
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ADVERTEREN?

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Mijdrecht: De Borsaliastraat, Schepenenstraat
(175 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFO@VERSPREIDNET.NL
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Open Dag Tuin Bram de
Groote

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
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: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Vogelexcursie
Westbroekse Zodden
Regio - Op zaterdag, 6 april organiseert de Vogelwerkgroep van
IVN De Ronde Venen en Uithoorn
een vogelexcursie naar de Westbroekse Zodden.
De Westbroekse Zodden liggen,
zoals de naam al zegt bij Westbroek in de provincie Utrecht.
“Zodde” betekent laag gelegen,
moerassig land. De Westbroekse Zodden vormen een bijzonder natuurgebied van ongeveer
52 hectare, waar alle stadia van
de verlanding te zien zijn. Er is
moerasbos, trilveen, open water en grasland. Het lijkt hier en
daar of het land zomaar overgaat
in water. De wandeling van ongeveer 4 km gaat over het Bert Bospad, genoemd naar de boswachter, die zich jarenlang heeft ingezet voor het behoud van dit gebied. Het wandelpad loopt eerst
door het moerasbos, daarna door
een meer open gebied, waar uitzicht op het water is: eendensoorten, grauwe ganzen, de grote zilverreiger, zwanenparen en hope-

lijk is ook de purperreiger hier te
zien. Het gebied is ook bekend
om de aanwezigheid van roofvogels, zoals de havik, de sperwer, de buizerd, de torenvalk en
de boomvalk. En de kans bestaat
dat er visdiefjes en sterns overvliegen. De natuurliefhebber kan
hier met volle teugen genieten.
Deze excursie is voor iedereen
toegankelijk. Neem zelf wat te
drinken mee en zorg voor passende kleding en stevig schoeisel. Een kijker is natuurlijk erg
prettig.
Verzamelen: parkeerplaats bij de
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir.
Enschedeweg in Wilnis.
Vertrek: om 8:30 uur per auto,
meerijden is mogelijk.
Terug: rond 13:00 uur. Kosten:
gratis. (vergoeding autokosten in
overleg met de bestuurder)
Aanmelden: niet nodig. Excursieleider Marion Leenen, 0294281625 / 06-53698616. Zie ook
de website: ivn.nl/afdeling/deronde-venen-uithoorn.

De Seniorenpartij DRV
De Ronde Venen - Seniorenpartij De Ronde Venen gaat de komende tijd op bezoek in alle kernen in De Ronde Venen. Tijdens
deze avonden kunt u als inwoner
in gesprek gaan met de fractie en
de wethouder. Op dinsdagavond
9 april a.s. zijn wij vanaf 20.00 uur
in de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR Wilnis., Zij willen

graag van u horen wat wij voor
u kunnen betekenen. Onder het
genot van een kopje koffie/thee
wil de partij de politieke ideeën
met geïnteresseerden delen. Bovendien willen wij van de inwoners horen, of zij nog aanvullingen hebben op ons programma.
Iedere belangstellende is van harte welkom.

Leerlingen expositie
“Rapsodie in kleur”
De Ronde Venen - In het weekend van 6 en 7 april is Galerie Boven Verwachting geopend met
het thema: Rapsodie in kleur. Het
wordt de 7e keer dat de leerlingen van Lidy Tijssen in Boven Verwachting exposeren. Lidy geeft
op woensdagmiddag en donderdagmiddag schilderles in De Paraplu en heeft 15 leerlingen onder haar hoede.
De nieuwste technieken bestaan

uit “pouring” (giettechniek) abstracte en figuratieve materie.
De feestelijke opening wordt verricht door wethouder cultuur
Marja Decker. Die opening is op
zaterdag 6 april om 13.00 uur.
U bent op zaterdag 6 en zondag
7 april van harte welkom tussen
13.00 en 17.00 uur, de toegang
is vrij.
Het adres: Herenweg 298a Wilnis,
naast de RK-kerk.

Komedie ‘De bittere pil’
De Ronde Venen- De Toneelgroep van de Ontmoetingskerk
te Wilnis speelt op vrijdag- 5 en
zaterdagavond 6 april a.s. ‘De bittere pil’, een doldwaze komedie
in vier bedrijven door Antoon Hol
in De Schakel, Dorpsstraat 20 in
Wilnis. 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 huishoudster Marietje. De patiënten die het spreekuur bezoeken vallen ook overwegend in
de categorie excentriek. Het verzoek van één van zijn patiënten

om een liefdesdrank te brouwen
opent voor Edward en zijn echtgenote kansen om uit de geldzorgen te komen. Of de liefdesdrank een succes gaat worden
blijkt pas aan het einde van het
stuk, maar heeft dan al een aantal hilarische toestanden teweeg
gebracht in de keuken oftewel de
tijdelijke praktijkruimte. Kortom
een komedie zonder voorspelbare afloop!
De aanvang van beide voorstellingen is om 20.00 uur. Kaarten à
€ 8,00 zijn verkrijgbaar bij Schilderswinkel van Harberden, Herenweg 48 in Wilnis, en op de
avond van opvoering aan de zaal.

Stretchwalker proefloopdag
Regio - Op vrijdag 5 en zaterdag
6 april is er weer een Strechwalker Proefloopdag bij Smit schoenen Mijdrecht. Iedereen die kennis wil maken met de award-winnende balans schoen is van harte welkom om zelf te testen wat
een verschil deze revolutionaire
schoen voor je houding kan beteken. De klanten mogen met een
paar test schoenen een uur lang
buiten gaan wandelen of winkelen en ervaren hoe balans je leven kan veranderen!
De oorsprong van Strechwalker
(zool) is gebaseerd op het balansprincipe van de oude traditionele Japanse sandaal Ipponba geta, een balanssysteem, dat
de harmonie tussen mens en natuur symboliseert. Deze houten
Japanse sandaal balanceert op
een hak, die in het midden van

de zool is geplaatst waardoor de
drukverdeling onder de voet verdeeld wordt en je gewrichten
met 30% minder belast worden.
Doordat de zool iets verhoogd is
worden de bekken gekanteld en
komen de wervels boven elkaar
te staan, waardoor je nog makkelijker loopt. Het gepatenteerde
stretchleer zorgen voor een perfecte pasvorm en een ware wellness voor uw voeten. Uitermate
geschikt voor mensen met reumatische klachten, gevoelige
voeten, rugklachten of diabetes
en voor iedereen die lekker wil
lopen op hippe pasvormschoenen. Wees welkom op vrijdag 5
of zaterdag 6 april bij Smit schoenen Mijdrecht en laat je verrassen door deze award winnende
schoenen. Voor meer info zie advertentie elders in dit blad.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1448961, 28-3-2019, kat, duvel, kater, gecastreerd, EK
(europese korthaar of huiskat) rood met wit, rood op de kop,
rug, schouders, bovenkant achterpoten, en staart.
Door ouderdom doffe vacht. Herenweg, Wilnis.
• 1447518, 25-3-2019, Kat, Max, kater, gecastreerd, EK
(europese korthaar of huiskat) cypers grijszwart (gestreept)
met wit, grijs/zwart gestreept met wit op de bef, rechter
voorpoot witte teentjes, linker voorpoot witte sok,
achterpoten witte sokken. Aetsveld, Vinkeveen.
Gevonden
• 1447431, 25-3-2019, kat, kater, gecastreerd, EK,
(europese korthaar of huiskat)cypers grijszwart (gestreept)
met wit, Grijs gestreept met een witte streep over de neus,
witte bef, witte voetjes voor, achter witte sokjes, een zwarte
staartpunt. Oudeland, Vinkeveen (Zuiderwaard-Westerheul).

Regio - De Tuin Bram de Groote
ligt aan de Boterdijk in Uithoorn
en is sinds 1994 als natuurgebied
in beheer bij Stichting Landschap
Noord-Holland (LNH). De tuin
omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een
moerasbos, een flink aantal borders en een weide, waar in de zomer kalfjes grazen. De werkgroep
Tuin Bram de Groote bestaat uit
14 vrijwilligers, die wekelijks bezig zijn met het onderhoud van
de tuin. Op de eerste zondag van
april tot en met september is de
tuin open voor bezoekers. Naast
de open dagen is het mogelijk
om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 9.00 en 12.00 uur
in de tuin rond te kijken.
Open dag
Zondag 7 april is onze eerste
open dag van dit jaar. Het is al volop lente in de tuin. De sneeuwklokjes en de krokussen, die er

altijd als eerste bij zijn, hebben
plaats gemaakt voor andere bollen zoals driekantig look, narcissen, sneeuwroem en wilde hyacinten. Ook bosanemonen, helleborussen, sleutelbloemen en
speenkruid bloeien volop. Ook de
magnolia, de stermagnolia en de
fruitbomen bloeien volop. Kortom, er valt weer veel te genieten.
Gratis
De tuin ligt in Uithoorn op de
hoek van de Boterdijk en Elzenlaan en is op 7 april open van
13.00 tot 16.00 uur. Wij ontmoeten u daar graag. U kunt naar binnen via de zijingang van de tuin
tegenover de werkschuur van
Landschap Noord Holland aan de
Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.
De toegang is gratis.
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AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Filatelisten
Vereniging
Uithoorn
Regio - De zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn wordt gehouden op zaterdag 6 april en U bent
van harte welkom. En er zijn altijd leden van de Filatelisten Vereniging aanwezig, bij wie U informatie kunt inwinnen over het
verzamelen van postzegels. De
vertrouwde handelaren zijn weer
aanwezig, waarbij U de benodigde postzegels kunt aanschaffen.
Ook zijn er de stuiverboeken, dat
zijn insteekboeken met postzegels, waar U zegels uit mag nemen voor 1 stuiver per stuk. De
ruilbeurs is open van 10.00 tot
14.00 uur. Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.

Alle halve
finalisten
bekend
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./Café de Merel 2019 zijn alle halve finalisten
bekend, in het afgelopen weekend speelden zaterdag Frank van
Schaik, Jac de Leeuw, Bram Koning, Jan Eijsker en zondag Anne
Beeker, Hans Bras,Ray Kramer en
de kampioen van de afgelopen 2
jaar Ad Wolf zich naar de halve finales de volgende spelers waren
al geplaatst Joop Luthart, Gijs Rijneveld, Peter Driehuis, Thijs Hendrikx, Edwin v.d. Schaft, Richard
van Kolck, Richard Schreurs en
Maarten Dulmus. De halve finales worden op zaterdag 6 april en
zondag 7 april gespeeld, aanvang
14.00 uur en de finale wedstrijden zijn op zaterdag 13 en zondag 14 april met acht man aanvang is dan 13.00 uur. Ook kunnen wij nog enkele spelers en/of
speelsters plaatsen voor het nieuwe seizoen voor zowel de interne competitie als De Ronde Venen competitie, komt het u op de
dinsdagavond (biljartclub De Merel) niet uit, dan bent u van harte
welkom op de donderdagavond
(biljartclub D.I.O.). Aanmelden
kan op onderstaand adres. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark
MUR 43 te Vinkeveen, tel. 0297263562 of 0297-264159 of e-mail
thcw@xs4all.nl.

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 16.400
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Inwoners forums

Burgerrechten, culturele en juridische gelijkwaardigheid, onafhankelijke rechtspraak én bescherming van minderheden
vormen de wezenskenmerken van een moderne democratische staat. Kan de politiek die democratie nog wel waarborgen? Wat ons betreft moeten de inwoners de politiek een
handje gaan helpen. Daarom willen wij gevraagd en ongevraagd als inwoners gewoon onze wensen, meningen en oplossingen kenbaar maken. Hoe we dat samen met de inwoners
van De Ronde Venen willen gaan oppakken kunt u in deze column lezen.
Luister naar de inwoners
Inwoners worden geconfronteerd met besluiten genomen
van bovenaf en zijn het hier vaak
niet mee eens. Natuurlijk kan je
stellen dat elke inwoner wel degelijk zijn of haar stem iedere 4
jaar kan geven aan een politieke
partij die hem of haar vertegenwoordigt. Maar het vertrouwen
in de politiek en overheden lijkt
steeds minder te worden. In feite ervaren inwoners dat zij zelf
geen invloed meer kunnen uitoefenen op het maatschappelijk leven. Het lijkt of de regie
uit handen moet worden gegeven aan een politieke macht die
allang niet meer voor de burgerbelangen opkomt. Populisten zeggen dat de democratie
in gevaar komt doordat de politiek niet naar het volk luistert.
Zo proberen zij de burgers naar
zich toe te trekken met proteststemmen tegen de gevestigde orde om vervolgens zelf namens het volk te gaan acteren
in de politieke arena. Maar de
wezenlijke bedreiging van de
democratie is als juist één volk
spreekt met één stem. Het volk
heeft namelijk niet één stem. Iedere inwoner heeft zijn eigen
mening en die kan best heel divers zijn. De oplossing is in onze beleving dan ook dat we gewoon naar zoveel mogelijke inwoners moeten luisteren.
Een kanteling nodig
Door de verdeeldheid en de individualisering is de balans verstoord tussen overheid en samenleving. Het roept de vraag
op of er nog wel sprake is van
tegenmacht vanuit de burgerij. Om het vertrouwen in de politiek terug te krijgen is het nodig dat burgers weer erkenning
terugkrijgen en invloed krijgen
op de bouwstenen van het leven. Daarvoor is er een kanteling nodig. Een kanteling die er
voor zorgt dat inwoners weer
gehoord en serieus genomen
worden.
Daarvoor is het wel noodzakelijk dat inwoners zich met elkaar
verbinden en naar elkaars belangen luisteren. Inwonersnetwerken van gelijkgestemden
en/of burgerinitiatieven opzetten helpt daarbij. Dat moet
dan wel van onderop georganiseerd worden en de regie moet
ook in handen zijn van de inwoners zelf. Die netwerken van inwoners moeten zo groot en relevant worden dat er op een natuurlijke wijze dienstbare leiders opstaan. Het is dus van belang dat inwoners groot dur-

ven te denken en de handen in
één durven te slaan. Individuele inwoners, bestaande wijk en
buurtteams moeten zich verenigingen onder één paraplu.
Natuurlijk kan ieder zijn eigen
identiteit behouden maar moet
men wel bereid zijn om samen
te willen optrekken om door
deze samenkracht tegenwicht
te kunnen bieden aan de macht
van bovenaf.
De participatiemaatschappij
Met dit pleidooi willen wij zeker niet de indruk wekken dat
we de politiek en beleidsmakers
aan de kant willen schuiven en
de macht willen overnemen. In
tegendeel zelfs we hebben deze kundige mensen en expertise keihard nodig. Zeker als we
echt willen doorgroeien naar
een participatiemaatschappij
waarin we met vereende krachten samenwerken naar een betere socialere wereld. We stellen
wel de vraag ter discussie hoe
de democratie weer aan kracht
kan terugwinnen ten opzichte
van niet-democratische belangen en organisaties? Dit is een
wezenlijke vraag voor de toekomst van de democratie. Het
is belangrijk dat we gaan inzien
hoe de macht en invloed momenteel zijn verdeeld. Spreiding van macht is namelijk een
voorwaarde voor een duurzame
democratie. Daar moeten wij
als inwoners veel meer in gaan
meedoen en een rol in pakken.
Daar is de politiek en (lokale)
overheid ook bij gebaat. Het is
namelijk nodig dat de politiek
de juiste instrumenten, objectieve informatie en kennis in
handen krijgt om de samenleving dienstbaar en faciliterend
te kunnen leiden. Het is wellicht nodig dat we samen kijken hoe we de systemen kunnen herontwerpen zodat ze geschikt zijn voor de nieuwe samenleving. Een nieuwe democratie waar inwoners weer echt
inspraak krijgen. Een participatiemaatschappij dus.
Suggestieve inspraak
We hebben gezocht naar een
mooie vorm van inspraak voor
ons als inwoners. Nu worden
wij vaak als inwoners van bovenaf geraadpleegd door de lokale overheid en/of gemeente hoe wij over bepaalde zaken denken. Daarmee wordt
dan de suggestie gewekt dat
de inwoners hebben mee mogen praten of soms zelfs hebben mee mogen beslissen. Echter de praktijk leert dat het dan

vaak gaat om zeer selectieve
en gestuurde inspraak. In feite
vraagt de macht wat het graag
horen wil aan een partij die ook
baat heeft bij de gewenste besluitvorming van boven af. Grote groepen inwoners worden
echter niet gehoord en worden
pas in een eindstadium geconfronteerd met deze besluiten.
Dat noemen wij suggestieve inspraak om een besluit te rechtvaardigen. Maar of het echt is
wat de inwoner wil weten we
niet. Het is dus tijd dat we de inspraak van onderaf gaan ophalen en organiseren.
Inwonersforum
De vorm die wij als InwonersCollectief DRV voor ogen staat
is het raadplegen van inwoners
die vooraf zijn geselecteerd en
een goede afspiegeling zijn van
de samenleving. Op een aantal plaatsen in het land wordt
hier al experimenteel op ingezet en is men tevreden. Er zijn
hiervoor verschillende benamingen bedacht zoals een inwonersjury, inwonersraad of inwonerspanels. Wij hebben gekozen voor de naam Inwonersforum. Een forum is een groep
van experts of deskundigen,
die ten behoeve van een vraagen antwoordsessie of discussie
over een bepaald onderwerp,
of een groep die geraadpleegd
kan worden over een dienst of
een product. Dit past precies bij
het gedachtengoed wat wij hier
voor ogen hebben. De expertise en kennis is namelijk gewoon
onder de inwoners aanwezig en
ligt vaak op straat.
Inwonersforums opzetten
Het InwonersCollectief DRV wil
dan ook heel graag Inwonersforums op gaan zetten. Dit zijn
forums die een goede afspiegeling zijn van de inwoners van De
Ronde Venen. Uit verschillende
leeftijdscategorieën
worden
een aantal inwoners per Kern
geselecteerd. Deze inwoners
worden benaderd en gevraagd
om voor een periode van minimaal een kwartaal zitting te
nemen in het inwonersforum.
Zij krijgen dan vragen toegespeeld die zij als inwonersforum
naar eigen inzicht mogen beantwoorden. Uiteraard kan dit
forum als daar behoefte aan is
de achterban peilen om zo nog
meer draagvlak te creëren. Zo
krijg je een echte opiniepeiling
onder de inwoners die representatief te noemen is.
Gevraagd of ongevraagd
De vragen die het Inwonersforum toegespeeld krijgen kunnen wat ons betreft uit alle hoeken komen. Zowel van de eigen inwoners, wijk en buurtteams, maar natuurlijk ook van
de politiek of lokale overheid.
Maar ook kunnen hulpdiensten,
maatschappelijke partners, verenigingen of bedrijven terecht
bij het forum met hun vragen.
Maar niet alleen gevraagd kan
het Inwonersforum zijn mening
geven want ook ongevraagd
kan het forum iets opwerpen en
doorspelen. Als inwoners gaan
wij dus doormiddel van het In-
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wonersforum onze stem laten
horen en gevraagd en ongevraagd onze mening spuien.
Participeren
De nieuwe participatiedemocratie steunt wat ons betreft op
lerend vermogen, lef, vertrouwen en (ieders) betrokkenheid.
Het gaat erom de interactie tussen inwoners, (lokale) overheid,
politici, gemeente, matschappelijke partners, organisaties
en ondernemers op een zinvolle en constructieve manier met
elkaar te verbinden. Kortom, we
moeten onze maatschappij opnieuw uitvinden. Een democratie kan alleen goed werken als
iedereen erin gelooft en er vertrouwen in heeft. Daar kunnen
we allemaal een positieve bijdrage aan leveren en een steentje aan bijdragen. Wij allen hebben een rol in de versterking
van de democratie. In die zin
begint de participatiesamenleving en een nieuwe vorm van
democratie bij ons als inwoners.
Doe iets marginaals, denk buiten de lijntjes. Creëer je eigen
netwerk of systeem, wees creatief en geef niet op. Dan ontstaat er een betere wereld. Daar
ligt wel de grootste (r)evolutionaire uitdaging.
Een beroep op de inwoner
Als inwonersCollectief DRV willen wij graag het voortouw nemen in deze (r)evolutionaire uitdaging en willen dan ook
heel graag de paraplufunctie
innemen om inwoners , buurt
en wijkcomités met elkaar te
verbinden tot sterke netwerken (eventueel thema en kern
gebonden) die echt meetellen voor de lokale overheid
als speler die zij serieus moeten nemen. Daarvoor gaan wij
een website en een magazine
onder de naam IVI (=Inwoners
voor Inwoners) lanceren en willen wij dus een inwonersforum
opzetten die gevraagd en ongevraagd hun mening gaan geven als afvaardiging van de inwoners. Voor deze forums willen we dan inwoners gaan benaderen die hieraan willen gaan
meewerken. Daarnaast kunnen
we voor het opzetten bovenstaande activiteiten uiteraard
alle hulp goed gebruiken.
Dus doen wij hierbij een beroep
op u als inwoners als u denkt
iets te kunnen toevoegen of expertise in huis hebt die wij kunnen gebruiken om ons te helpen. Maar niet alleen de steun
van de inwoner kunnen we
goed gebruiken ook andere organisaties of bedrijven die iets
kunnen toevoegen of ons (financieel) kunnen steunen zijn
meer dan welkom. Ook als u
tips, suggesties, vragen heeft
en/of het initiatief van het InwonersCollectief DRV ondersteunt
(of juist niet!) dan horen we dat
ook graag. Van feedback is namelijk nog nooit iemand slechter geworden.
Samen komen we verder.
Bent u geïnteresseerd of wilt
u eens bij ons op de koffie
komen stuur een email naar:
drv@inwonerscollectief.nl

Het klimaat en de nieuwe
gemeenteraad
Wilnis - Jumbo Wilnis bedankt
voor de sponsoring van de 10
koek-boxen,voor de oudere vakantie, van Sichting Het Buitenhof, een midweek naar Lemele. Het was een low budget vakantie, om gasten met een kleine portemonnee, ook een kans
te geven om eens, heerlijk verwent te worden. 29 gasten kwamen naar Lemele en 7 vrijwillige
begeleiders Het werd voor de
gasten een heerlijke week. Niet
alleen door de ligging van het
mooie hotel, De Imminkhoeve
in Lemele en het mooie weer,
maar ook zeker door de koek,
die ze bij elk kopje koffie of thee
kregen. Iedereen genoot zo extra van hun kopje koffie of thee,
en soms kregen ze er twee. Dat
was dan dubbel genieten voor
de gasten En telkens weer werd
er gevraagd, komt deze van de
jumbo. Het antwoord was dan
stee vast, ja nog steeds van de
Jumbo Wilnis. Mede door jullie spontane gift van 10 koekboxen is het geen low-budget

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 mededelingen, 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 brieven 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.

Bridgevereniging Vinkeveen
Vinkeveen - Herman en Bram
stegen met kop en schouders
uit boven de rest van de deelnemers op deze mooie dinsdagmiddag. Score 67,08%. De heren waren zichtbaar in hun nopjes. De nummers 2 en 3 die over
de finish kwamen waren Paula
en Anky met 57,92% en Barbera
en Tilly met 57,5%. Tilly wil voor
haar betreurde afscheid (verhuizing) nog even vlammen en

Spel en Sporters naar
Tsjechië
Regio - De Ronde Venen - De
wintersportreis van Spel en
Sport bracht de 44 deelnemers
dit jaar naar Vrchlabi in Tsjechië,
een nieuwe bestemming, met
vele loipes en skipistes. En veel
sneeuw, ook al was het al maart.
Op de eerste dag was er een regenachtige opfriscursus voor de
langlaufers en nattigheid voor
de wandelaars, maar de rest van
de week was er zon en af en toe
sneeuw, echt wintersportweer.
Op maandag gingen de deelnemers naar het in Polen gelegen Szklarska Poreba, waar onder perfecte sneeuwcondities gelanglauft en gewandeld kon worden, te midden van eindeloze

reis geworden, maar een super verwen week. De gemiddelde leeftijd van de gasten was
85jaar, en kwamen verspreid
door heel Nederland naar Lemele. Het vrijwilligers team wil jullie namens alle gasten dan ook
heel hartelijk bedanken. Jumbo
Wilnis Top Top Top.
Wendy, Thea, Henny, Lia, Lenie,
Ingrid en Margriet

dennenbossen en schitterende
vergezichten. De volgende dag
kwamen ook de skiërs aan hun
trekken op de pistes bij Spindleruv Mlyn, terwijl de langlaufers en
de wandelaars volop konden genieten. Er volgde een bezoek aan
het gezellige wintersportplaatsje Harrachov, waar een prachtige sneeuwwandeling gemaakt
werd naar de Mumlava waterval.
Een verrassing was het bezoek
aan Praag, met een rondrit door
de stad en alle tijd om zelf het oude centrum met de vele mooie
gebouwen te verkennen. Ook op
de laatste dag konden de deelnemers nog volop genieten van het
prachtige sneeuwlandschap. Ook

dat is aardig gelukt.In een brede
middenmoot werden de punten
goed verdeeld. Annelies en Joop
konden bij afwezigheid geen
score toevoegen aan hun imposante reeks. De overige teams
waren meer of minder tevreden met scores van ruim 51 tot
46 % en blijven uitgaan van een
goede eindklassering. De Bridgevereniging Vinkeveen, , kan nog
nieuwe leden gebruiken. Zowel
beginnende bridgers als gevorderde bridgers zijn welkom. Dit
seizoen loopt door tot eind april.
Het nieuwe seizoen begint in
september 2019. Ook als u nog
geen bridgepartner heeft kunt
u zich opgeven. Wij doen dan
ons best om een goed en plezierig koppel voor u te vormen. U
kunt het lopende seizoen nog
meedoen. Er wordt gespeeld op
dinsdagmiddag vanaf 13.30h. Je
hoeft je alleen maar aan te melden. Voor meer info kunt u bellen met Dorette Suppan tel 06
55707038 of mailen naar suppan@hetnet.nl.
bij deze wintersportreis waren de
avonden vol gezelligheid. Er werden allerlei kaartspelletjes gedaan, naar muziek geluisterd en
nagepraat over de dag, zodat ook
de nieuwe deelnemers zich zeer
thuis voelden, en alweer uitkeken
naar de volgende reis!
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De Strooppot 20 jaar
Regio - Het is alweer 20 jaar geleden dat Pannenkoekenrestaurant
De Strooppot op 1 april 1999 haar
deuren opende. Vanaf dag 1 is het
een goede zet geweest om in De
Hoef een pannenkoekenrestaurant te beginnen. Eigenaar Marcel Kentrop weet te vertellen dat
hij gasten uit de gehele regio, van
Alphen aan den Rijn tot Amstelveen, mag verwelkomen. “Gezinnen en families die met zijn twintigen of dertigen tegelijk komen
zijn geen bijzonderheid. En op
zomerse dagen biedt ons zonnige terras plaats aan vele fietsers,
motorrijders en andere recreanten die vanuit het hele land dit
mooie stukje Groene Hart komen
verkennen.”
In de afgelopen twintig jaar is De
Strooppot bij velen een echte
traditie geworden. Kinderen die
20 jaar geleden met hun (groot-)
ouders een pannenkoek kwamen
eten, hebben inmiddels zelf een
gezin en komen nu met hun eigen kroost. Naast gezinnen en families heeft De Strooppot ook de
mogelijkheid om grote groepen

te ontvangen voor een pannenkoek in de 2 zalen en het afgesloten terras. Groepen tot wel 100
personen, van De Zonnebloem,
het Rode Kruis, scholen, brommerclubs, motorclubs en ligfietsverenigingen, je kunt het zo gek
niet bedenken of ze zijn wel geweest. Een pannenkoek gaat er
bij vrijwel iedereen wel in.
Pannenkoeken, pannenkoeken
en pannenkoeken
160 verschillende pannenkoeken
staan er op de kaart, uiteraard de
gangbare met spek, appel, ananas en rozijnen, maar ook verrassende combinaties met klinkende namen als de Gloeiende
Gerrit, de Javaanse Krulstaart en
Loempia De Cromme Miert. Maar
de populairste pannenkoek blijft
nog altijd de verrassingspannenkoek, specialiteit voor de kinderen met elke keer weer een andere verrassing. Voor diegene die
toch liever iets anders heeft dan
een pannenkoek, is er een lekker
biefstukje van de haas of een sateetje.

Verjaardagen en
Zwemdiploma’s
Dagelijks lopen er kinderen met
trots naar binnen met in de hand
een uitnodiging voor het eten
van een verjaardags- of zwemdiplomapannenkoek. Dat zijn tenslotte belangrijke zaken die gevierd moeten worden in een kinderleven. Er wordt dan ook een
groot feest van gemaakt. Bij de
verjaardagskaart hoort een pannenkoek met een mooi ingepakt
cadeau en medewerkers die aan
komen lopen met vuurwerk en
uit volle borst “lang zal ze leven”
zingen. Na het halen van een
zwemdiploma krijgen de kinderen een Spongebob pannenkoek
met iets leuks voor in het water,
zoals duikstaafjes of een zwembril. Het geeft altijd weer glunderende kinderen.
Huwelijksfeesten,
verjaardagen en buffetten.
Maar De Strooppot is meer dan
pannenkoeken. In de afgelopen
20 jaar is menig huwelijk in De
Strooppot begonnen. Maar ook
gevierd, met een knallend feest
of zelfs met het doen van de huwelijksbelofte. Vele jubilea, verjaardagen en kraamfeesten hebben inmiddels plaatsgevonden in
de 2 sfeervolle feestzalen.
“Soms zijn mensen eerst wat huiverig” zegt Marcel,”vaak wordt
dan toch gedacht dat wij alleen
pannenkoeken serveren” Maar als
dan blijkt dat er complete diners,
buffetten , high teas en meer kunnen worden samengesteld, vrijwel altijd geheel naar eigen keuze, dan vallen velen alsnog voor
deze prachtige locatie. “Gelukkig
wel” lacht Marcel, “het blijft toch
iedere keer weer een bijzonder
voorrecht om hiervan onderdeel
te mogen zijn”.

weer 20 jaar gasten mag ontvangen moet worden gevierd. Uiteraard met de grote groep medewerkers, binnen het bedrijf ook
wel Strooppotters genoemd,
op 8 april met een bruisend bedrijfsfeest. Want dat is toch wel
het grootste goed van De Strooppot, al deze medewerkers, voornamelijk parttimers die voor vele jaren hun hart verpanden aan
de Strooppot. Zij maken uiteindelijk het bedrijf vindt Marcel. “Zonder hun inzet, gastgerichtheid en
vriendelijkheid zijn we nergens”
Feestmaand
Maar natuurlijk zijn er ook allerlei feestelijkheden voor alle gasten. De eerste 3 weken van april
beginnen met gratis pannenkoeken. De beroemde (“Winterse) Weggeefweken” zijn voor de
gelegenheid weer terug. In deze weken krijg je iedere tweede
pannenkoek gratis. Dus met vier
personen hoeven er maar 2 pannenkoek worden afgerekend en
met 6 personen worden er maar
3 afgerekend. Dit gaat tot 4 gratis
pannenkoeken per gezelschap.

kers” weer bereid. Elke week in
april is er een wisselend specialiteitenkaartje met pannenkoeken
die de afgelopen 20 jaar een hit
waren. Daarbij valt bijvoorbeeld
te denken aan de Kapsalonpannenkoek, een pannenkoek met
shoarma en patat.
Voor velen een gruwel maar met
name onder de jonge lui een hit.
Maar ook aan Knorretje gaat naar
China, een pannenkoek met babi pangang, of De Snolleke ,of eigenlijk ons Nolleke, een pannenkoek met kippenlevertjes en maderasaus. Vernoemd en bedacht
door de welbekende Nol Vermeulen ,die vele jaren de plaatselij-

ke horeca verrijkte met zijn gastheerschap.
Feest met de Voedselbank
Maar feest vieren is het allerleukst met zijn allen. Delen vinden ze belangrijk bij De Strooppot. Daarom zijn alle gezinnen
met schoolgaande kinderen die
gebruik maken van Voedselbank
De Ronde Venen uitgenodigd om
te komen eten. Op woensdag 24
en donderdag 25 april worden zij
getrakteerd op een heus “Strooppot partijtje”. Een mooie manier
om die bijzondere mijlpaal te vieren en deze feestmaand te beëindigen. (zie voor meer info de advertentie elders in dit blad)

Klassiekers
Speciaal voor de actiemaand
Team
Het feit dat De Strooppot al- worden “De Strooppot Klassie-

Stappen examens
Denk en Zet jeugd
De Ronde Venen - Schaken kun je
tegenwoordig op allerlei manieren leren, maar bij een schaakclub

spreking, spelletjes, oefenpartijen
of er wordt gewerkt in de stappenmethode. Na de training speel je
voor de interne competitie, waar
je het geleerde in de praktijk kunt
brengen. De theorie uit de stapword je persoonlijk begeleid. Met penmethode gebruiken we als
ons team beginnen we met ruim middel om kinderen beter te le20 minuten theorie zoals partijbe- ren schaken. Er zijn 6 basis stappen, waar schaakdiagrammen in
staan per onderwerp die opgelost
moeten worden met de beste zet
volgens de schaakregels. Alle onderwerpen zoals dubbele aanval,
manieren van verdedigen, penning, rokeren, schaak en schaak
opheffen, mat en vele andere onderwerpen komen aan de orde.
Doordat je combinaties van stellingen moet zoeken en zien, leer
je deze sneller te herkennen en
op te lossen in je partij. Wanneer
een werkschrift/stap uit is, mag je
examen doen bij de KNSB om een
certificaat te halen. Vooraf wordt
er natuurlijk nog flink geoefend

Eerste overwinning voor
Hertha Dames 30+1
Vinkeveen - Hertha dames 35+1
speelt de voorjaarscompetitie in
de 30+klasse en dat gaat top!
In de poule spelen zij tegen de
dames 30+1 van CSW, De Vecht
en Kamerik. Vier speelavonden
waarbij elk team een keer gastvrouw is. De teams bestaan uit
7 spelers inclusief keeper en de
wedstrijden worden gespeeld
op een half veld. Afgelopen vrijdag was het de beurt aan Hertha. Zij ontvingen de dames van
de andere teams om er een sportieve en gezellige avond van te
maken. Het team dat onder leiding van Cees Huisman traint,
groeit nog steeds, zowel in volume als in het voetbalspel op
zich en dat liet zich uitbetalen.
De eerste wedstrijd in de 2e ronde speelde Hertha tegen Kamerik. Een mooie wedstrijd waarbij het eerste doelpunt werd gemaakt door Manon. Hoppa in

de pocket. De dames van Hertha gaan tot het gaatje. Het voordeel van 7x7 is dat er doorlopend
gewisseld mag worden. Een frisse
Marjon zorgde voor het tweede
doelpunt voor Hertha. Kamerik
weet het doel van Hertha te vinden, dat maakte 2-1. Maar Manon knalde er nog eentje in: 3-1.
Het bleef spannend, in de laatste
minuut (of blessuretijd?) kwam
Kamerik terug met 3-2, tevens
eindstand. Whoop whoop eerste overwinning in de competitie
is een feit! De tweede wedstrijd
speelde Hertha tegen De Vecht.
Op de vorige speelavond waren
deze teams aan elkaar gewaagd,
waarbij De Vecht in de laatste minuten naar de overwinning speelde. Na de behaalde winst tegen
Kamerik, gaat Hertha vol goede moed het veld op. En ja hoor:
weer Manon die de bal achter
de oren van de keeper pegelde.

Eindstand 1-0. De stemming bij
Hertha 30+1 steeg naar ongekende hoogten na deze twee overwinningen. Klaar en gemotiveerd
om de laatste wedstrijd van de
avond te spelen tegen de dames
van CSW. Altijd moeilijk... Lange
tijd hield Hertha de nul vast, maar
het was CSW dat scoorde. En nog

en er wordt een proefexamen gemaakt. Sommige onderwerpen in
het proefexamen waren toch wat
moeilijker dan ze dachten. En we
hebben de zoekstrategie van deze onderwerpen nog eens behandeld. Dat heeft zeker bijgedragen
tot dit mooie resultaat. We hebben onze voorzitter Henk Kroon
bereidt gevonden om de examens af te nemen. De jeugd had
een uur de tijd om het KNSB examen te maken. Daarna werden gelijk de certificaten uitgereikt door
Henk en jeugdleider Kees in aanwezigheid van de begeleiders Jan
en Huub met ouders en familie
van de jeugdleden. Alle 8 jeugdleden zijn geslaagd met deze mooie
cijfers. Stap 1 Sven 8.5, Nathan 10,
Sam 6.5. Stap 2 Boet 10, Marky 10,
Guang 10 en Marije 10. Stap 3 Jaco Thijs 8.5. Een certificaat halen
is altijd leuk en een mooie uitdaging om weer een stapje verder te
gaan.
een keer (wel een mooi doelpunt
trouwens, maar ja, in het verkeerde doel). Ondanks 0-2 verlies tegen CSW, waarbij Hertha waagt
de betwijfelen of de eindstand
niet in haar voordeel zou zijn gekeerd als de wedstrijd langer had
geduurd, een mooi resultaat van
deze voetbalavond.

Kwinkslag speelt voorjaartoernooi
Vinkeveen – Vorige week speelde Kwinkslag het altijd succesvolle voorjaarstoernooi in De Boei in
Vinkeveen. Buiten een aantal collega-badmintonners uit Wilnis
speelde voor de eerste keer een
viertal nieuwe leden mee. Deze
waren nog niet allemaal bekend
met ons wisselende aanbod aan
partijen met een handicap en hadden ditmaal de uitdaging, het met
vier spelers in één vak opnemen
tegen vier tegenspelers met een
blind net op volleybal-hoogte. Buiten het rekening houden met drie
medespelers in je vak heb je ook
maar een paar milliseconden om
te reageren op het moment dat

je de shuttle over het geblindeerde net ziet aankomen. Los daarvan
werden er nog diverse andere mixpartijen met verschillende tegenspelers en partners gespeeld. De
punten die daarmee werden verzameld leverde een rangorde op
die je in de prijzen kon laten vallen. Laten die prijzen nou wederom de moeite waard zijn en door
drie van de vier nieuwe leden zijn
gewonnen! De uitslag was al volgt;
1e plaats: Leo, 2e plaats: Garry,
3e plaats: Hans, 4e plaats: Ton, 5e
plaats: Robby, 6e plaats: Marco, 7e
plaats; Jeffrey, 8e plaats: Marcel, 9e
plaats: Frank, 10e plaats: Jolanda
en de troostprijs ging Arthur.

Ruim 21.000 euro voor Hotel Heppie

Bosman Van Zaal: Open
dag geweldig verlopen
Aalsmeer - Diverse foto’s zijn
gemaakt tijdens de open dag op
15 maart in het nieuwe pand van
Bosman Van Zaal aan de Brazilielaan 4. Meer dan 2.000 mensen
kwamen een kijkje nemen en er
is ruim 21.000 euro opgehaald
voor stichting Het Vergeten
Kind: Hotel Heppie. Het feest is
geweldig verlopen, de demonstraties zijn met grote nieuws-

gierigheid ontvangen. “We hebben veel bekende gezichten gezien en nieuwe belangstellenden ontmoet”, aldus het team
van Bosman Van Zaal. “En daar
willen we u als bezoeker en/of
donateur graag voor bedanken!
Na deze prachtige inwijding van
ons pand kunnen we niet anders
dan positief naar de toekomst
kijken.”
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Succesvolle verkoop nieuwe artikelen Ceres
Regio - Het kringloopcentrum
van Stichting Ceres was zaterdag 30 maart jl. voor een gedeelte omgebouwd tot een oase waar alleen maar nieuwe artikelen werden aangeboden. Aangeboden tegen de bekende lage Ceres kringloopprijzen. En hier
waren vele enthousiaste geïnteresseerden op af gekomen. Vanaf de opening om 10.00 uur was
het enorm druk. Naast de reguliere tweedehands artikelen kon
men nu prachtige nieuwe artikelen kopen.

lijke moorkop bij de koffie. Hiermee wil Stichting Ceres ‘even’ extra denken aan onze ouderen.
Overigens gaat een gedeelte van
het geld welke aan de moorkoppen is uitgegeven naar KiKa. Het
mes snijdt dan ook weer aan twee
kanten.

Gratis koffie
Het aantal nieuwe artikelen die
Stichting Ceres ontvangt, rechtvaardigt het om enkele zaterdagen per jaar een bijzondere verkoop te organiseren. Stichting
Ceres biedt aan haar klanten op
Ook nieuw
deze zaterdagen ook gratis kofStichting Ceres ontvangt ieder fie, thee of limonade aan. Zeker
dag gelukkig heel veel goederen nu Stichting Ceres ook haar bovanuit de samenleving. Stichting venverdieping geheel heeft verCeres staat voor duurzaamheid nieuwd, is het een frisse, goed
en wil heel graag dat artikelen die verlichte en moderne kringloopinwoners willen weggooien, toch winkel geworden. Een winkel die
een tweede leven krijgen. Daar- wat betreft de presentatie van alom controleren dagelijks vele vrij- le artikelen niet meer te vergelijwilligers goederen om te kijken of ken is met vele andere (oudere)
deze nog geschikt zijn voor twee- kringloopwinkels.
dehands verkoop. Maar naast deze vaak keurige tweedehands ar- Lage prijzen
tikelen ontvangt Stichting Ceres En ondanks alle vernieuwingen,
ook regelmatig nieuwe artikelen. zijn de prijzen van de artikelen bij
Stichting Ceres zeer laag gehouden. Met andere woorden, StichANBI erkenning
Stichting Ceres is een ANBI erken- ting Ceres is een bezoek waard
de Stichting die jaarlijks probeert voor iedere portemonnee. Zaterdoor middel van verkoop van bo- dag 29 juni 2019 zal de volgenvenstaande artikelen geld te ge- de dag zijn waarop Stichting Ceneren, welke aan diverse goede res weer een aparte afdeling met
doelen geschonken kunnen wor- nieuwe artikelen in de verkoop
den. Stichting Ceres doneert jaar- heeft. Tot die tijd is Stichting Ceres
lijks geldbedragen aan goede geopend van maandag tot en met
doelen (bijvoorbeeld Dierenbe- zaterdag. De winkel van 10.00scherming, Voedselbank, De Zon- 16.00 uur en voor het afgeven van
nebloem, KiKa enz.) en tevens (gebruikte) artikelen kan men teschenkt Stichting Ceres ook ‘in recht tussen 08.00-15.30 uur. Alle
natura’ aan doelen die zij belang- acties van Stichting Ceres worden
rijk vinden. Zo krijgen al twee jaar gepubliceerd op haar website (cede bewoners van het Hoge Heem res-kringloop.nl) of zijn te volgen
in Uithoorn in februari een heer- via Facebook en Twitter.
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Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 28 maart
2019 was er vrij bridgen bij onze
bridge club. Dit is een gewoonte
tussen twee bridgerondes in, om
even stoom af te blazen en eventueel nieuwe biedsystemen uit
te proberen. De wedstrijdleiding
had alle paren door elkaar gehusseld. Er werd op negen tafels gebridged, helaas een stilzit paar in
de oranje lijn.

De Oranje-lijn
Hier is er de eerste plaats voor Ria
en Joop met maar liefst 71,35%,
jongelui het is vrij bridgen, dat
houdt ook in dat je de tegenpartij
ook iets gunt. De tweede plaats is
voor het paar Greet en Henk met
66,67%, dit paar heeft duidelijk
en succesvol wat nieuwe biedsystemen uit geprobeerd.
De derde plaats was voor het paar
Ada en Roelie met 51,56, dit paar
heeft duidelijk begrepen wat vrij
bridgen betekend.

heeft de opgaande lijn van de afgelopen weken weer te pakken,
de A-lijn is gewaarschuwd.
De tweede plaatst is voor Greet
en Ria met 58,33%, dit paar had
wel verschrikkelijk veel geluk,
vooral tijdens de laatste tafel,
waar zij hun tegenspelers volledig wegspeelde, dames het was
vrij bridgen.
De derde plaats was voor Madelon en Arnold met 57,50%, men
zegt dat dit paar is gedegradeerd
omdat zij ook de leden van de
club, die in de B-lijn spelen beter
willen leren kennen.
Er zijn uiteraard geen competitiestanden.
De volgende week wordt er weer
voor de competitie gespeeld en
wel de vijfde ronde, dus gaat het
weer spannend worden.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
om kennis te maken met het zo
edele maar moeilijke spel.
Wij spelen elke donderdag van
9.00 tot 12.30 uur, dus u heeft
de hele middag nog om zelf in te
vullen.

Thamen Aspiranten
toernooi geweldig succes!

UWTC BMX in Baarn
Regio - Zondag 31 maart werd de
1e BMXTrofee-West competitie in
Baarn verreden van de in totaal 9
wedstrijden meetellend voor het
kampioenschap. Dit jaar wordt
gereden via een nieuw systeem
door middel van scrambled moto’s, kort samengevat 1e manche
wordt random ingedeeld, daarna
de 2e manche ingedeeld op basis van de uitslag uit de 1e manche en de 3e manche ingedeeld
op basis van de uitslag van de 2e
manche. En als men de rijder genoeg punten bij elkaar gereden
heeft, plaatst men zich voor de
finales. Dit zijn respectievelijk de
1/32 -1/16 1/8 -1/4 -1/2-1/1 finales, afhankelijk van het aantal rijders per klasse, waar bij steeds de
eerste 4 rijders doorgaan naar de
volgende ronde (finale).
Voor een aantal rijders de eerste
kennismaking om te rijden op
een grote wedstrijd in onze regio, dus zeker voor de allerkleinsten een spannende dag.
Uitslagen van de UWTC-rijders:
-Boys 8 Jorian van der Weelde 7e
plaats.
-Boys 9 Marijn de Kuiper 23e ,
Jens Lang 14e , Sem Kroon 5e , Gino Soede 4e plaats.
-Boys 10 Mitch van der Steegt 8e
, Bouke Trienes 6e , Ruben de Kuiper 5e , Thijs Pronk 1e plaats.
-Boys 13 Jur de Beij 10e , Mika

Lang 3e plaats.
-Boys 14 Jordi Schaefers 20e ,
Daan Corts 2e plaats.
-Boys 15-16 Jochem van der Wijngaard 10e , Dario van Dijk 9e , Jessy Soede 6e , Max de Beij 5e , Alec
van der Mast 3e plaats.
-Boys 17+ Lars Wiebes 25e , Mike
Veenhof 24e , Jordi den Hartog
23e , Thomas van der Wijngaard
12e , Arjan van Bodegraven 9e,
Maarten van der Mast 5e , Kevin
Boomkens 4e , Roberto Blom 2e ,
Joey Nap 1e plaats
-Cruiser 13-16 Max de Beij 3e
plaats .
-Cruiser 17-29 Lars Wiebes 10e ,
Flip van Walraven 9e , Swen Wiebes 8e plaats .
-Cruisers 30+ Gaby Paans 8e , Arjan van de Weele 6e , Michiel Jansen 3e plaats .
Open Klasse podiumplaatsen
-Boys 7 Jorian van der Weele 3e
plaats.
-Boys 12-13 Daan Corts 3e , Alec
van der Mast 1e plaats.
-Boys 14-15 Jessy Soede 3e plaats.
-Boys 16+ Kevin Boomkens 3e ,
Joey Nap 1e plaats.
Volgende Wedstrijd wordt een
thuiswedstrijd namelijk 26 mei
in Uithoorn. Als je een keer een
grote wedstrijd wil rijden is dit je
kans om op je eigen baan deel te
nemen aan een wedstrijd in de
Bmx-west competitie!

zijn geheel eigen wijze: niet schakelen en lekker om zich heen kijkend. Toch wel knap op dit heuvelachtige parcours! En Tom werd
hiermee 11e. Voorlopig heeft
hij er plezier in en dat is het belangrijkste. Broer Mike Derogee
reed samen met Lars Hopman
bij de oudste jeugd. Hier bleef
een groot peloton bij elkaar. In
de massasprint werd Mike 8e en
Lars 14e.
Bij de elite/junioren/belofte en
amateurs wilde Bart de Veer de
heuvels van Kennemerland ook
wel eens proberen. Tot 4 rondes
voor het einde was geen van de
ontsnappingen succesvol. Toen
er 3 renners wegsprongen kon
Bart aansluiten en met zijn 4-en
gingen ze de laatste rondes in. In
Regio - Zondag 31 maart ston- Kennemerland in Beverwijk. Aan de eindsprint wist Bart nog net de
den de UWTC veteranen Leen de Aagtendijk ligt een prachtig laatste podiumplaats te bemachBlom, John Tromp en Guus Zan- heuvelachtig parcours.
tigen.
tingh aan de start van wedstrij- Bij de jeugd cat 2 ging Tom Deden bij Ahoy in Rotterdam. Bij rogee van start. Tom reed vol- Superweek voor Lorena
de 70+ duurde het tot 15 ronden gens zijn vader de wedstrijd op Na de overwinning op 20 maart
voor het einde dat er vier renners
uit het peloton wisten te ontsnappen met daarbij Guus Zantingh. Enkele ronden later sloten
er nog 2 renners aan. De zes bleven weg en in de eindsprint wist
Guus Zantingh te winnen voor
Hans van Bavel uit Sint Anthonis en 3e werd Harry Kellenaers
uit Venraij. Leen Blom finishte als
10e. Bij de 60+ ontstond er na
drie kwart van de wedstrijd een
kopgroep van vier renners en deze werkten goed samen. De wedstrijd werd gewonnen door Piet
Kralt uit Rijnsburg, 2e Willem Hus
uit Voorburg en 3e werd Martin
Pruijser uit Pijnacker. John Tromp
kwam als 8e over de eindstreep.

in de Nokere koers heeft Lorena Wiebes vleugels gekregen. De
20-jarige Lorena is begonnen bij
de jeugd van UWTC en komt nu
uit voor het team Parkhotel Valkenburg. Donderdag 28 maart
werd ze 2e, achter Kirsten Wild,
bij de driedaagse Brugge-de Panne (voor de vrouwen was dit maar
een 1-dags wedstrijd). Op zondag
31 maart liet ze in de zware koers
Gent-Wevelgem zien dat dit geen
toevalstreffer was. Ze wist keurig
in de voorste groep te blijven en
na 136 km’s en 6 beklimmingen
sprintte ze wederom naar de 2e
plaats achter Kirsten Wild. Lorena
was erg trots op de prestatie van
haar teamgenoten, die haar weer
in een perfecte positie brachten
na een fietswissel in de laatste 10
km van de koers.
Vanaf deze week starten alle trainingen weer bij de wielren en ook
de van Rijn dinsdagavondcompetitie gaat weer van start. Meer info op www.uwtc.nl

De Witte-lijn
Hier was de eerste plaats voor Leny en Willy met 60,83%, dit paar

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 26
maart was het als gewoonlijk
weer gezellig druk met bridgers
in de speelzaal van Sporthal De
Scheg. We speelden de derde zitting van de laatste paren-competitieronde. En nu eerst even
een gewetensvraag aan alle bridgers die dit stukje lezen: wie van
u heeft wel hoger gescoord dan
80%? Dat zijn er vast niet veel,
maar Ina Melkman & Jetty Weening deden dat in de B-lijn. Nu behoeft dit wel een kleine toelichting want zij zijn eigenlijk A-spelers die door omstandigheden in
de vorige ronde gedegradeerd
zijn naar de B, maar toch…..een
prestatie van formaat! De eerste
plaats dus voor hen met 81,25%.
Op twee Arna Kroon & Fien Leeftink met ook een hoge score namelijk 59,90%. Dan blijft er niet zo
veel over voor de overige paren,
die bleven allen onder de 50%.

Op drie Tiny Rijpkema & Rineke
van Pesch met 49,48%, vier Matty Overwater & Loes Wijland met
47,92% en op de vijfde plaats Tina Wagenaar & Cora de Vor met
46,88%. In de A-lijn deden An van
Schaick & Ria Verkerk het ’t beste. Zij behaalden 65% rond. Op
twee Janny Streng & Sonja Reeders met 61,25% en derde werden Coby Bruine de Bruin & Ada
van Maarseveen met 58,68%. De
vierde plaats werd ingenomen
door Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 57,92% en Tini
Geling & Paula Kniep sloten de
top-vijf af met 56,94%. Ook spelen op de dinsdagmiddag (dit seizoen nog of vanaf september)
of nadere informatie? Aspirant
Hartenvrouwen en Hartenheren zijn van harte welkom. Neem
a.u.b. telefonisch contact op met
0297-569910 of mail naar hartenvrouw2015@gmail.com

Mooie resultaten voor
UWTC wielrennen

De Jeugd
Zaterdag 30 maart is de laatste
wedstrijd van de voorjaarskampioenschappen verreden bij BRC

Regio - Afgelopen zaterdag was
het jaarlijkse Vuurlijn Toernooi
voor Honkbal Aspiranten, maar
dit jaar was er ook een Softbal
Aspiranten toernooi. Het weer
was fantastich om te honkballen
en softballen en er waren in totaal twaalf deelnemende teams,
vier van de teams kwamen uit
de eigen vereniging. Bij de Softbal Aspiranten speelden de meiden mooie wedstrijden waarbij er
veel geslagen werd, af en toe een
dubbel werd gemaakt en zelfs
homeruns waren. WSB/Robur
nam de beker voor de 1e plaats
mee naar Apeldoorn.
Aspiranten
In de Honkbal Aspiranten 3e klasse was er ook een spannende
strijd. De wedstrijden gingen redelijk gelijk op en na 6 gespeel-

de wedstrijden waren er 3 teams
met 2 gewonnen wedstrijden.
UVV AH2 ging met de beker terug
naar Vleuten, op basis van runsaldo. In de 2e klasse poule was het
ook heel lang heel spannend en
gingen Thamen AH1 en Hilversum Hurricanes nek-aan-nek voor
de 1e plaats. Uiteindelijk ging Hilversum, die 1e klasse gaan spelen, met de beker naar huis.
Vanaf komend weekend begint
voor heel veel teams de competitie. Lijkt het je ook leuk om te
honkballen of softballen kom dan
rustig een paar keer geheel vrijblijvend meetrainen. Zij hebben
voor alle leeftijden mogelijkheden. Interesse? Stuur dan een email naar nieuweleden@thamen.
info en wij laten je weten wanneer de training is.

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Op alweer de vierde
avond van de zes viel de hoogste score van de parencompetitie te bewonderen in de D- lijn.
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt haalden daar een uitstekende 66,67% binnen. Marjan & Jan
Wille deelden ook een tikje uit
door als tweede op 63,02% uit
te komen. Op drie eindigden Anja Brugman & André Langendonk
met 59,90% en behoorden zo ook
tot de grote drie van deze lijn.
Thea Koeleman & Ria Kraan stelden zich als vierde wat bescheidener op met evengoed een prima 55,21% en plek vijf was voor
Richard v/d Berg & Evert Wevers,
die met 50% precies nog net aan
de goede kant van de balans bleven. In de C- lijn hadden Anja de
Kruijf & Rob Bakker een uitschieter met 63,33%. Op twee bereikten Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers alweer de zestig door
nu 60,83% aan hun totaal toe te
voegen, dat wordt promoveren
toch? Anneke Wijmans & Adrie
Bijlsma hadden een klik als gelegenheids paar en finishten keurig
met 56,25% als derde.

neerd C koppel, dat bij hun grandioos de mist in ging! Tonny & Otto Steegstra volgden zo nipt als
tweede met 58,42% en ook paar
drie, Marja van Holst Pellekaan &
Sandra Raadschelders, zat adembenemend dicht bij met 58%
exact. Elly Belderink & To van
der Meer blijven het goed doen
met 56,75% als vierde en Janny
Streng & Francis Terra voegden
zich met 52% ook nog net bij de
top. In de A-lijn was het hosanna
voor Ben ten Brink & Jan Bronkhorst die zich met 59,58% voor
één avond als slimste paar van
de club kroonden. Gerda Schavemaker & Jaap Kenter kwamen
nog dichtbij met 58,33%, omdat Joop van Delft & Frans Kaandorp het de overwinnaars op de
valreep nog knap lastig maakten, zo wil het verhaal dat na afloop rondzong. Ruud Lesmeister
& Ger Quelle werden daarom nog
net derde met 54,58% en Joop &
Frans bereikten, hen op de hielen zittend, als vierde met 54,17%
de meet. Cora de Vroom & André
van Herel zagen dat virtueel ver
voor zich uit gebeuren en haalden met 50% nog net het plaatseB-lijn
lijke nieuws. Met nog twee avonOp vier kwamen Els van Wijk & den te gaan loopt ook deze ronGerda van Liemt door met 55% de weer op z’n eind. Staat u nu
en Wim Röling & Maarten Breg- te trappelen om ook eens mee te
geman sloten de top vijf van de- doen, kom dan spelen bij Bridgeze lijn af met 52,08%. In de B-lijn club De Legmeer. Elke woensdagis de tegenstand kennelijk wat avond vanaf 19.45 uur in Dans &
meer verdeeld en kwam nie- Partycentrum Colijn aan de Inmand aan het plafond van zes- dustrieweg 20 te Uithoorn. Voor
tig. Renske & Kees Visser werden inlichtingen het secretariaat: eeerste met 58,67%, met een klein mail gerdaschavemaker@live.nl,
beetje dank aan een gecombi- telefoon 06-83371540.

Felle strijd bij Sans Rancune
Regio - Deze eerste ronde van de
nieuwe serie zien we een aantal
opmerkelijke dingen. Vaak vechten OW en NZ om te mogen spelen. Daar is de bieding voor opgezet. Bijzonder is, als op één spel
OZ en NZ die bieding winnen in
dezelfde spelsoort. Meest in het
oog loopt een twee Schoppen
die in beide lijnen gemaakt is, en
van dezelfde tafel een twee/drie
Ruiten die in beide lijnen gedoubleerd gevoelig down gaat. Tekenen dat men zelfs zonder degelijke fit graag het spel naar zich toe
trekt. Vaak beslissingen van doubleren of zelf de manche proberen. Veel aantrekkelijke spellen,
niet geschikt voor bange pas-

sers. Dat resulteert in drie scores boven de zestig. Jan en Marcel winnen met 63,75%, op de
voet gevolgd door Riki en Theo
met 60,83% en Gerda en Jo met
60,42%. Slems zijn er vandaag
niet. In de B-lijn is het ook ongemeen spannend. Veel “kleine” spellen, die echter toch voor
de volle mep tellen. Het verschil
tussen de nummer één en twee
is hier maar een tienduizendste!
Eerste Rie en Berend met 64,07%,
tweede Grace en Leo met 64,06%.
Geen slems.
Als u dinsdagmiddag in de Schutse ook eens mee wilt doen, kunt
u het beste bellen naar Lijnie Timmer, (0297)561126.

14

3 april 2019

Legmeervogels 2 heeft
nog hoop

Legmeervogels is er nog niet
Uithoorn - Langzaam maar zeker
komt het eind van dit voetbalseizoen, 2018-2019 in het zicht.
Voor Legmeervogels staan er nog
een 6-tal finales op het programma waar bij Legmeervogels zelf
moet zorgen dat er nog een aantal punten gehaald gaan worden
om er zeker van te zijn dat er ook
volgend seizoen in de 1ste klasse
uit te komen. Daarnaast is het ook
mogelijk dat Legmeervogels ook
een belangrijke positie gaat innemen in de strijd om het kampioenschap van de 1ste klasse. Legmeervogels krijgen immers nog
van bezoek van Velsen de huidige koploper en JOS/Watergraafsmeer, de huidige nummer 2.
Afgelopen weekend was een inhaal en/of bekerprogramma.
Voor Legmeervogels betekende dit een vrij weekend. Om toch
een beetje in het ritme te blijven
speelde Legmeervogels, op donderdagavond 28 maart een oefenwedstrijd tegen CSW. Door
een treffer van Dennis Bakker en
een van Mitch Vernooij weet Legmeervogels dit duel winnend, af
te sluiten 2-1. Na het vrije weekend wordt de competitie weer
hervat op zondag 7 april 2019.
Voor Legmeervogels wil dit zeggen een wedstrijd uit in Vijfhuizen en wel tegen DSOV. Eerder dit
seizoen stapte DSOV in Uithoorn
als winnaar van het veld 1-2. Na
het duel tegen DSOV speelt Legmeervogels op zondag 14 april
thuis tegen NVC. Op maandag
(2e paasdag) 22 april uit tegen
LSVV. Vervolgens op zondag 12
mei thuis tegen JOS/Watergraafsmeer. Zondag 19 mei uit tegen Zaanlandia en de competitie
wordt afgesloten op zondag 26
mei thuis tegen Velsen.
De KNVB heeft AGB 5 winstpun-

ten in mindering gebracht wegen het mee spelen van een ongerechtigde speler Rahim Abdul. AGB heeft uiteraard wel beroep aangetekend tegen deze
straf. Als de straf gehandhaafd
worden de 5 punten definitief in
mindering gebracht en moeten
de duels tegen Hillegom, Velsen,
NVC, Boshuizen, JOS/Watergraafsmeer, LSVV, en 2x tegen Hoofddorp worden overgespeeld. Legmeervogels hebben in deze competitie twee maal van AGB gewonnen dus deze wedstrijden
hoeven dan niet te worden overgespeeld. In de wedstrijden die
mogelijk moeten worden overgespeeld heeft AGB gelijk gespeeld
of gewonnen.
De actuele ranglijst, met nog 6
duels te gaan en zonder de mogelijke -5 punten voor AGB
1.Velsen
20-43
2.JOS/W
20-41
winnaar 1ste periode
3.Boshuizen
20-40
4.Uitgeest
20-33
winnaar 2e periode
5.AGB
20-28
6. AFC’34
20-28
7. Legmeervogels 20-27
8. LSVV
20-25
9. Zaanlandia
20-24
10. DSOV
20-22
11. Hoofddorp
20-21
12. Zeeburgia
20-21
13. NVC
20-20
De nummer 14 degradeert rechtstreeks naar de 2e klasse. De
nummers 13 en 12 spelen nacompetitie. Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo doorslaggevend voor de plaats op de ranglijst, zowel in de strijd om de 1ste
plaats als in de onderste regionen. De nummer 1 promoveert
naar de Hoofdklasse.

BVK nieuwe ronde,
nieuwe kansen
De Kwakel - Afgelopen donderdag startte bij Bridgevereniging
De Kwakel een nieuwe parenronde. Na de diverse promoties en
degradaties in de 3 lijnen in de
afgelopen serie maakte iedereen
zich op om te proberen het verloren terrein terug te winnen of
om promotie te realiseren. Opvallend was dat in de A lijn het
verschil tussen nummer één en
nummer laatst slechts 13% was.
Klein dus.
In de B lijn was dit iets groter, nl.
19%. De C-lijn spande de kroon
met een verschil van liefst 29%.
In de A-lijn ging de eerste plaats
naar Nelly Vork en André Verhoef (57,92%), de tweede plaats
naar echtpaar Tiny en Adriaan
Kooyman (56,67%) die altijd door
weer en wind op de fiets naar het
Dorpshuis De Quakel rijden en de
derde plaats naar Geke en Jaap
Ludwig (56,25%). Normaal worden paren die bij de uitslag geen
40% bereikt hebben wel bij het
voorlezen genoemd, maar dan
zonder percentage om niet de
hoon van de zaal te kunnen krijgen. Maar nu wel het percenta-

ge van Ria Verkerk en Gerard de
Kuijer omdat zij als laatste wel de
40% gehaald hadden.
In de B-lijn stonden na 24 spellen
Bep Verleun en Ria van Zuylen op
plaats één met 59,38%.
De tweede plaats moest worden
gedeeld door paar Nico Koning
-Jan Streng en Corrie en Ruud van
de Peet (55,90%). Ook hier werd
het onderaan geëindigde paar
Ton Scholte en Wim Maarschalk
met hun percentage van 40,28%
genoemd. En dan de C-lijn. Na
hun onfortuinlijke degradatie lieten Ben Terra en Hans Elias de zaal
een poepie ruiken door het hoogste percentage (61,25%) van de
avond te noteren. Dit werd staande op een tafel door Hans gevierd om de hulde van de aanwezigen in ontvangst te kunnen nemen. Op heel korte afstand gevolgd door Rees en Gerard van
der Post (61,00%). De verrassende derde plaats werd ingenomen
door Ploon en Fons Roelofsma
(60,42%). De laatste plaats ging
naar Anneke Bicknese en Ditte Broeder, maar een percentage
werd niet genoemd.

Laatste oefenwedstrijd
voor Thamen
De Kwakel - Afgelopen zondag
31 maart speelde Thamen Heren 1 haar laatste oefenwedstrijd
voor aanvang van het seizoen.
Op eigen terrein werd Alphians
uit Alphen aan den Rijn ontvangen. Het is Alphians dat het spits
afbijt in de 2einning.
Een geweldige tweehonkslag van
Thiel tegen het centerfield-hek,
zorgt ervoor dat Martina thuis
bereikt. De scherpe honkslag van
Ginijani langs het eerste honk,
maakt dat diezelfde Thiel de 0-2
scoort.
Thamen pakt direct door in de
gelijkmakende slagbeurt. Nurse,
Cornelissen én De Castro komen
door 4 wijd op het honk. De verre homerun van Rikken, die daarmee tekent voor z’n eerste grand
slam dit jaar, zorgt dat Thamen
met 4-2 voorkomt. In de 3e inning stoomt Thamen door. Op
de opofferingslag van Vogelaar
scoort Groen en het is opnieuw
Rikken die met z’n honkslag Farley en Wietse over de thuisplaat
brengt: 7-4.
Door sterk optreden van pitcher Benner, weet Alphians niet
tot scoren te komen in de 3e en
4e inning. In de 5e inning doet Alphians wat terug. Mercedes slaat
een honkslag en weet het twee-

de honk te stelen. Na een mooie
diving stop weet Groen met een
aangooi vanaf z’n knieën Fano
uit te maken op het eerste honk,
maar kan hij niet voorkomen dat
Mercedes het derde honk bereikt
en scoort op een doorgeschoten
bal. Catcher De Castro voorkomt
nog een gestolen honk, door
Wintel uit te gooien op het tweede honk.
In de 6e inning houdt Thamen
Alphians van het scoren, door 3
vangballen van Koole in het centerfield. De Cuba brengt met een
honkslag in de 7e innin Wintel
over de thuisplaat. En van Thamen loopt Rikken vanaf het derde honk over de thuisplaat door
een vier-wijd met volle honken.
Thamen wint met 8-4. Man of the
match? Gijs Rikken: 6 punten komen op zijn conto.
Komende vrijdag 5 april is het
Opening Day! De eerste wedstrijd van het seizoen. En direct
met hoog bezoek. De Uithoornse burgemeester Pieter Heiliegers
gooit de traditionele eerste bal
en opent daarmee officieel het
honkbalseizoen 2019. Er wordt
een hoge opkomst verwacht.
Thamen neemt het op tegen de
kampioen van de Eerste Klasse A
van 2018: Schiedam.

Uithoorn - Legmeervogels 2 begon de competitie met 14 verenigingen. Wegens twee maal niet
opkomen van Papendorp is deze uit de competitie gehaald. De
al gespeelde wedstrijden zijn vervallen en de ranglijst is aangepast. Door het uit de competitie halen van Papendorp 2 kan er
geen elftal meer rechtstreeks degraderen. Voor Legmeervogels
zo.2 staan er nu nog een 6-tal
wedstrijden op het programma.
In deze 6 wedstrijden zullen er
toch nog wel een aantal punten
moeten worden binnengehaald
om weg te blijven bij de onderste plaatsen. Te beginnen op zondag 7 april uit tegen de FC Abcoude 2. Zondag 14 april thuis tegen
SO Soest. Een weekje later, maandag 22 april (2e paasdag) uit tegen Pancratius 2. Zondag 12 mei
thuis tegen KFC 2. Zondag 19 mei
uit tegen Zaanlandia en de competitie seizoen 2018-2019 wordt
thuis afgesloten tegen Hooglanderveen 2 op zondag 26 mei
2019. Als, als Legmeervogels zo.2

De strijd om de 2e periode is
nog in volle gang. In deze periode neemt Legmeervogels 2 op dit
moment de5e plaats in . 6 wedstrijden gespeeld en 11 punten.
Slechts 2 punten minder dan de
huidige koploper in de 2e periode SO Soest die 13 punten heeft
uit 6 duels. De 3e periode gaat
naar de hoogst eindigende vereniging in de eindstand die nog
niet in het bezit is van een periodetitel.

Qui Vive JD2 klopt koploper

De Kwakel - Zaterdag 30 maart
stond de topper op het programma , van de jongens JD2. Zelf
stonden deze toppers op de 3e
plaats op de ranglijst ,en moesten
de degens kruizen met de nummer 1 vandaag. Bennebroek JD2.
Qui Vive JD2 bestaande uit een
leuke groep, hard voor elkaar
werkende hockeyers, laten zien
,dat ze de omhooggeslagen weg
Uithoorn - Donderdag 28 maart overheerlijke fles wijn, de eerst- , na een mooi indoor seizoen, nu
vond weer de wekelijkse klaver- volgende klaverjasavond in ont- in het buitenseizoen, doortrekjasavond van dit seizoen in de vangst mag nemen.
ken. Dit moesten ze vandaag dan
Schutse plaats. Deze keer bon- Mars
, aan het publiek laten zien. Onden 43 enthousiaste kaartlief- De marsenprijzen bestaande uit der leiding van 2 scheidsrechters
hebbers de strijd met elkaar aan. prachtige, door DUOplant ver- , en in het mooie ochtend zonneDeze week stak Ineke Ykema met zorgde boeketten bloemen, wer- tje, mochten deze toppers zich
kop en schouders boven ieder- den deze avond gewonnen door op veld 1 ,het toegestroomde pueen uit. Met een prachtige score Gijs Brozius, Bep Groeneveld, Wil- bliek verwarmen met hun spel.
van 7693 punten werd zij dan ook lem Hogervorst en Ria Verhoef 2 x 35 minuten zou er gespeeld
ruimschoots eerste. Op de twee- terwijl de cadeaubonnen in de- gaan worden. Om 9 uur werd er
de plaats eindigde Willem Hoger- ze categorie, eveneens te beste- gefloten voor het begin van de
vorst met een nog altijd verdien- den bij DUOplant, in het bezit wedstrijd. Qui Vive begon met
stelijk puntenaantal van 7401 ter- kwamen van het echtpaar Corrie opbouwen, en na precies 1 miwijl Cor de Beer uiteindelijk met en Tinus Smit, Bert Ykema en Jan nuut lag de bal al achter de kee7266 punten beslag wist te leg- de Kuijer. Flessen wijn gingen als per van Bennebroek. Een heel
gen op de derde plaats. Joke marsenprijs deze keer naar Dou- mooi opgezette aanval over verVeenhof bakte er deze keer wel we Douwstra, Gerard Compier, schillende schijven werd mooi afheel erg weinig van. Met pijn en Bettie Verhaegh en Herman de gemaakt. 1- 0 . Bennebroek was
moeite en schaamrood op haar Jong. Alle prijswinnaars van har- even van slag en Qui Vive prowangen wist zij niet meer dan te gefeliciteerd.
beerde er gebruik van te maken
4117 punten bij elkaar te sprok- De eerstvolgende klaverjasavond om de scoren te verhogen.. hekelen. Dit was ruimschoots vol- wordt weer gespeeld op donder- laas (nog) zonder resultaat. Haldoende voor de poedelprijs dag 4 april in de Schutse aan de verwege de 1e helft kwam Benwaardoor zij de hieraan verbon- Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan- nebroek wat beter in het spel, en
den troostprijs, zijnde een fles vang 20.00 uur.
nam meer het heft over. Ze kre-

Klaverjasnomaden

er in slaagt om uit deze 6 duels 18
punten binnen te halen zou dit
een topprestatie zijn en is men er
tevens zeker van dat het hoog zal
eindigen op de ranglijst en dan
misschien wel meer ook?
De huidige stand in de reserve
1ste klasse
1.SO Soest 2
18-36
2.Hooglanderveen 2 18-31
3.Roda’23 2
19-31
4.Pancratius 218-29 winnaar 1ste
periode
5.VVIJ 2
19-22
6.Legmeervogels 2 18-26

gen goede kansen, maar de keeper van Qui Vive JD2 redde goed.
Qui Vive speelde de helft professioneel uit en nam de voorsprong
mee , rust in.
In de 2e helft ,kwam Bennebroek
vrij snel op gelijk hoogte uit een
weg gegeven strafcorner. Misschien zat de limonade nog in de
benen van de toppers? Qui vive gaf niet op en herpakte zich
vrij snel, en vergrote de voorsprong halverwege de 2e helft
naar 2-1 . Hierna gaf de koploper meer ruimte weg, waar JD2
wel raad mee weet. Er kwamen
kansen voor ze, maar ze gingen
er (nog) niet in. Ze lieten het publiek , mooi en aanvallend hockey
zien, maar vergaten vroegtijdig
de overwinning binnen te spelen.
Tot de laatste 4 minuten van de
wedstrijd... Bennebroek was moe
gespeeld en Qui Vive stelde in 2
mooie aanvallen de zege veilig
met een mooie en verdiende 4-1
overwinning op de koploper. De
ontlading was groot, en het was
niet gestolen. De toppers van JD2
lieten zien dat ze met elkaar een
team zijn, en erg leuk met elkaar
kunnen en willen hockeyen. Op
naar volgende week, weer een
thuiswedstrijd, nu tegen Westerpark JD3. Komt allen kijken, om
10.45 uur op veld 3 , op de vuurlijn in De Kwakel.

Teampresentatie selectie
RTC BMX bij UWTC
Uithoorn - Op zaterdag 30 maart
2019 was het dan weer zover. Onder belangstelling van sponsoren, familie en vrienden hebben
de BMX talenten van West-Nederland zich met veel enthousiasme
voor het komende seizoen gepresenteerd bij UWTC.
Voorgaande jaren reden de rijders onder de titel Talent Team
West, vanaf dit jaar wordt dat het
RTC BMX West. (regionaal traingscentrum) Onder de vlag van de
KNWU is het RTC erop gericht om
de rijders voor te bereiden op een
professionele sportloopbaan. Iedere rijder is geselecteerd met de
potentie om in te stromen in het

Nationale team en worden binnen het RTC hiervoor opgeleid.
UWTC is de trotse thuisbasis van
deze selectie, waar de rijders om
de week trainen. Totaal bestaat
de selectie uit 7 rijders in de leeftijd van 13-16 jaar van diverse
clubs uit Zuid Holland, Utrecht en
Noord Holland en UWTC is trots
dat er twee rijders van de club in
deze selectie zijn: Jessy Soede uit
Zevenhoven en Alec van der Mast
uit Uithoorn, beide uitkomende
in de klasse boys 14 (maar in de
BMX West competitie een klasse
hoger boys 15-16)
Ze hebben weer een fantastisch
nieuwe outfit en hebben afgelo-

pen winter hard getraind om er
weer helemaal tegenaan te kunnen. Noud Verstegen, Zahur Fraai
en Jim Volkers zullen net als vorig
jaar de trainingen weer voor hun
rekening nemen. Dit jaar heeft
Jeroen Soede, tevens trainer bij
UWTC, het stokje van teammanager overgenomen van Norman
Kater, die die rol de afgelopen jaren gepassioneerd had ingevuld.
Uiteraard was er bij de presentatie aandacht voor de teamsponsoren Schijf BMX Tracks, Batman
auto’s, Warp systems, Holland
Freight Bridge en BMX Protect en
werden deze hartelijk bedankt
voor hun steun aan het team.

De geselecteerde rijders van het RTC zijn (vlnr op de foto): Lars van Vliet, boys 14 (FCC The Wheely’s), Yvette de
Waard, girls 15 (FCC Barendrecht), Kris Kuiper, boys 16 (FCC Spuicrossers), Matthew Sikma, boys 15 (FCC The
Wheely’s), Jessy Soede, boys 14 (UWTC), Alec van der Mast, boys 14 (UWTC), Jaro van Lier, boys 14 (FCC The
Wheely’s)

