De Ronde Venen

Pannensetverkoper actief

Mijdrecht – Het is nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld bij het schietincident in
de Mijdrechtse Landsherenstraat,
waarbij een 45-jarige moeder en
haar ex-vriend om het leven zijn
gekomen. Het politieonderzoek
is nog in volle gang. Tot op heden is bekend, dat de politie op 2
april, rond 22.00 uur een melding
door kreeg dat er schoten waren
gehoord bij de woning. Toen de
politie bij de woning aankwam
troffen agenten een ernstig gewonde vrouw aan. Zij bleek te
zijn neergeschoten. De direct
toegesnelde hulpdiensten (waaronder de traumahelikopter) probeerden het leven van de vrouw
te redden, helaas lukte dit niet. Zij
overleed ter plaatse.

Mijdrecht - In Gelderland
al lange tijd actief, maar nu
ook in Mijdrecht. Afgelopen zaterdag werd een ouder echtpaar in Mijdrecht
benaderd door wat de politie noemt een kofferbakverkoper. De verkoper, die allereerst naar een adres in de
buurt vraagt, komt vervolgens met een slim verkooppraatje (pannenset over van
een beurs met een onschatbare waarde, rond de €1500,
een unieke kans) kreeg het
voor elkaar dat het echtpaar
de pannenset kocht voor een
bedrag van €200.

Wethouder Marja Becker slaat de laatste stoeptegel vast in het trottoir. Foto: Melanie Dalebout

Stoeptegels onthuld
Mijdrecht - Op een zonovergoten maandagmiddag, de eerste
april jl., onthulde wethouder Marja Becker de ‘laatste stoeptegel’ van het dit voorjaar gerealiseerde project in de Mijdrechtse
Dorpsstraat.
Het stoeptegelproject betreft een
tiental stoeptegels met daarop
foto’s van historische panden en
een korte beschrijving. Op initiatief van de historische vereniging
De Proosdijlanden is in samenwerking met Shopping Mijdrecht
en de gemeente De Ronde venen dit project gerealiseerd. Terecht constateerde de wethouder dat met de plaatsing van de
tien stoeptegels een mooie ode is

gels mede mogelijk heeft gemaakt. Tevens was Rob Blans
dankbaar voor de inbreng van de
werknemers van de gemeente De
Ronde Venen bij de daadwerkelijgebracht aan de plaatselijke his- ke plaatsing van de uitgebreid
torie. Voorzitter Rob Blans van in de Proosdijkoerier van maart
De Proosdijlanden memoreerde 2019 beschreven tegels. Paul
in zijn openingsspeech de lang- Reurings benadrukte in zijn dankdurige periode, die aan de reali- woord de vele positieve reacties,
satie vooraf ging. Hierbij had hij die nu al, na het plaatsen van de
veel lof voor de inbreng van Wie- stoeptegels, zijn gemaakt. Het
sje Dijkxhoorn, bestuurslid mo- centrum van Mijdrecht is een punumenten van de vereniging en bliekstrekker rijker, waarbij menig
voor Paul Reurings, interim-voor- winkelend bezoeker even zal stilzitter van de organisatie Shop- staan bij de fraaie beelden van de
ping Mijdrecht, die de stoepte- geschiedenis van het dorp.
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Schutter
Volgens getuigen vluchtte kort
na de schietpartij een man uit
de woning. Een grote zoekactie werd ingezet, maar de verdachte werd niet aangetroffen.
De recherche en forensische opsporingsdiensten startten direct een onderzoek naar de toedracht en omstandigheden rond
het schietincident. Uit dit onderzoek kwam vrij snel een verdachte naar voren. De politie is diezelfde avond, op 2 april, naar de woning van deze verdachte in Zegveld gegaan en heeft een inval
gedaan. Er werd daar echter niemand aangetroffen.
Volgende dag
De volgende dag 3 april, kreeg de
politie een melding dat er een lichaam was gevonden in de buurt
van de zorgboerderij in Wilnis aan
de Amstelkade Het bleek de verdachte te zijn, een 54-jarige inwo-

Mijdrecht - Na enkele weken
werk is de nieuwe fietsenstalling
op de Rondweg in gebruik genomen. Er is nu duidelijk meer ruimte om de fiets te parkeren en ook
heeft de entree van het dorp een
upgrade gekregen. De VVD is tevreden met het resultaat, het is
nu makkelijker voor mensen om
de fiets te stallen en dus sneller
het ov te pakken. Ook is de aanblik een stuk netter en uitnodigender. De aanpak van de fietsenstalling werd mede ingezet
door opmerkingen van VVD-frac-
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ner van Zegveld. De politie bevestigde dat deze man mogelijk betrokken was bij het schietincident
aan de Landherenstraat. Tegen
deze man is in een eerder stadium aangifte gedaan van stalking
door het slachtoffer. De man is
door zelfdoding om het leven gekomen. De politie onderzoekt de
mogelijke betrokkenheid van deze man bij de dood van de vrouw
uit Mijdrecht.
Tijdelijk locatie verbod
Volgens diverse bronnen zou de
man een straatverbod hebben.
Burgemeester Maarten Divendal van gemeente De Ronde Venen liet eerder vandaag aan RTV
Utrecht al weten dat er in het verleden ‘dingen zijn gebeurd’ die
aanleiding zijn voor onderzoek.
“Ik vind het onder mijn verantwoordelijkheid vallen om te onderzoeken in welke mate er bemoeienis is geweest van instanties, hulpverlening en overheid
op het betreffende adres en de
betreffende mensen”, liet Divendal weten. Na intensief onderzoek van het forensische opsporing team is donderdag jl. meer
bekend geworden. Het OM maakte bekend dat de vrouw in september 2018 aangifte deed van
stalking en belediging in de periode van mei tot september 2018.
De officier van justitie legde hem
een toen een contact en locatieverbod op voor een periode van
3 maanden. Op de zitting, die op
18 februari dit jaar plaatsvond,
sprak de politierechter de verdachte echter vrij. Daarmee werd
ook het contact- en locatieverbod opgeheven. In overleg met
het slachtoffer is daarna geen hoger beroep aangetekend.

ie e fietsensta in
schept ruimte bij bushalte

Bingo bij Argon

Mijdrecht - Op 12 april is er
weer de maandelijkse bingo van de Lijnkijkers. De bingo vindt plaats in de kantine
van sportvereniging Argon.
De hoofdprijs deze maand
is een koel/vriescombinatie.
Zaal open 19.00 uur, aanvang
bingo 20.00 uur. Het eerste
kopje koffie of thee is gratis.
Met meedoen steunt u de
jeugd van Argon, dit kunt u
natuurlijk ook doen door uw
oud papier neer te zetten bij
de container op het Argon
parkeerterrein.
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45-jarige vrouw omgekomen
bij schietincident

KORT NIEUWS:

Waardeloos
Naderhand bleek de set
waardeloos te zijn en van
een slechte kwaliteit. De man
praat zich al snel het huis binnen en beoordeelt de oude
pannenset van het echtpaar
als zwaar kankerverwekkend
en rijp voor de stort en maakt
vervolgens de mooiste aanbiedingen voor zijn set. De
verkoper verplaatst zich in
een vrij nieuwe zwarte bestelauto van het merk Peugeot Partner met Nederlands
kenteken. Het is een blanke
man, rond de 50 jaar oud, ongeveer 1.70cm lang, keurig
gekleed overhemd/stropdas,
beginnend grijs haar en een
baardje. Het echtpaar heeft
melding gemaakt bij de Politie in Midden Nederland
en de FraudeHelpdesk. De
politie is bekend met deze
vorm van oplichterij en waarschuwt dan ook voor verkopers aan de deur.
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Ondertekening bouwteamovereenkomst
Het Sporthuis Abcoude
De Ronde Venen - Op dinsdag 2
april jongstleden ondertekenden
Ad Geerlings en Esther Grondijs
(de initiatiefnemers van het burgerinitiatief Het Sporthuis Abcoude) namens Stichting Zwembad Abcoude en Hans van Norel
van Van Norel Bouwgroep en Eddy Vlijm van Hellebrekers Technieken de bouwteamovereenkomsten voor de realisatie van
Het Sporthuis Abcoude. Een belangrijke mijlpaal en mooie stap!
De komende periode gaat het
bouwteam aan de slag met de
gedetailleerdere technische uitwerkingen en de bouwvoorbereiding. Het projectmanagement
en de budgetbewaking is in han-

den van het adviesbureau 4Building uit Nieuw Vennep. Namens
de stichting hebben de bestuursleden Esther Grondijs en Ad
Geerlings de projectleiding. Voor
technisch advies worden zij hierbij ondersteund door Nico Hennipman uit Abcoude, die jarenlange ervaring heeft met projecten van dergelijke omvang en
zich nu vrijwillig inzet voor Het
Sporthuis.

Hellebrekers Technieken hebben
enorm veel ervaring in sport-/
zwemaccommodaties. In het traject dat we nu met elkaar hebben doorlopen, merk je aan alles dat deze twee partijen graag
Het Sporthuis bouwen. Ze denken niet alleen mee, maar ook
vooruit om Het Sporthuis Abcoude aan alle eisen en voorwaarden
te laten voldoen én om dat binnen het gestelde budget te realiseren. Wij hebben alle vertrouEerste paal
wen in een goede samenwerking
Corien van der Linden, voorzit- en we kijken uit naar het moment
ter van de Stichting Zwembad dat de bouw gaat beginnen.” Het
Abcoude, heeft veel vertrouwen streven is dat de eerste paal diin de twee geselecteerde par- rect na de bouwvakantie van detijen. “Van Norel Bouwgroep en ze zomer geslagen zal worden.

tieassistent Luuk Smit, die medio
oktober het probleem aankaartte: “Er lijkt een tekort aan plaatsen
te zijn, waardoor er een rommelig
beeld ontstaat en de doorgang
geblokkeerd wordt.” De door de
VVD bepleitte verruiming en verbetering is er nu gekomen en
dat stelt de fractie op prijs. Mede
door het snelle handelen van de
verantwoordelijke wethouder en
de gemeente kunnen bezoekers
van het centrum van Mijdrecht
genieten van een verruimde en
nette entree.
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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.

Lezing ‘Na de Bevrijding’
Regio - Na de algemene vergadering van historische vereniging
De Proosdijlanden op 16 april a.s.
verzorgt journalist en auteur Ad

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

den zou terugkeren. De machteloosheid van grote delen van de
bevolking over dat het allemaal
zo langzaam ging, de wederopvan Liempt een lezing met als ti- bouw, de mogelijkheid om zelftel “Na de Bevrijding”. Onder deze standig te wonen, het verdwijnen
titel maakte de NTR in 2014 een van de schaarste en de armoede.
tv-serie, waarbij Van Liempt, on- De ongerustheid over die bander meer bekend van de tv-pro- deloze jeugd, die nergens meer
gramma’s Andere Tijden en NO- naar luisterde, geen idealen leek
VA, ook het bijbehorende boek te hebben, en de ondergang teschreef. De lezing ‘Na de bevrij- gemoet leek te gaan.
ding’ vindt plaats in de Oudheid- En boven alles uit, de toenemenkamer van de historische vereni- de dreiging van een naderende
ging De Proosdijlanden aan de oorlog met Indonesië. Weer oorCroonstadtlaan 4a te Mijdrecht, log? Ja, weer oorlog, nu door onaanvang 14.30 uur.
ze eigen regering begonnen, en
Nederland explodeerde zo on- opnieuw gepaard gaande met
geveer toen het bevrijd werd geweld, eindeloos durende onvan de Duitse bezetter. Dagen, derhandelingen en veel slachtofweken, hier en daar zelfs maan- fers, heel veel slachtoffers.
den duurde het feest van de vrij- Het waren loodzware jaren, waar
heid. Maar daarna volgde voor geen einde aan leek te komen.
bijna iedereen de ontnuchte- Dinsdag 16 april, lezing na de alring: het immense verdriet in gemene ledenvergadering van
de uitgedunde joodse gemeen- HV De Proosdijlanden, Croonschap toen die zich realiseerde stadtlaan 4a te Mijdrecht. Aandat bijna niemand van de gede- vang vergadering 14.00 uur; leporteerde familieleden en vrien- zing start om 14.30 uur.

Artrose en Lifestyle Event,
informatief en gezellig!

Regio - Zaterdagmiddag 13 april
wordt een interessante middag
georganiseerd bij PK Sport op
de Voorbancken 26 in Vinkeveen.
De fysiotherapeuten van VB Fysio
Van Dijk Psychologenpraktijk
houden een informatieve midBehandelcentrum Careyn
dag over artrose en hoe je leefstijl
Maria-Oord. Postadres: Herendaar van invloed op kan zijn.
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
“We hebben interessante spreIngang Kerklaan, 06-44737826
kers uitgenodigd”, zegt fysiothewww.vandijkpsychologenpraktijk.nl
rapeut Charissa van Bruggen enthousiast. “Huisartsen van de
SLACHTOFFERHULP
Heuvelink en de Beuk komen aan
0900-0101
het woord over hun behandeling
www.slachtofferhulp.nl
van artrose. Een orthopedisch
chirurg vertelt over de laatste inBRANDWEER & POLITIE
zichten en medische ontwikkelinBrandweer 030-2404400.
gen, met name over knie- en heuPolitie 0900-8844.
partrose”.
Vragen als: moet ik rusten of bewegen met artrose kunnen natuurlijk uitstekend onderbouwd
worden door de aanwezige fysiotherapeuten. Heeft voeding inge vogels hebben wij een extra vloed op mijn botten en spieren?
korting die geldt tot 12.00 uur. Zeker! Laat u informeren hierover
U kunt de kunst meteen meene- door alle verschillende zorgverlemen als u heeft betaald. Op on- ners die aanwezig zijn deze midze site www.atelier54.eu staat dag. “De reden om deze middag
een voorproef van de schilderij- te organiseren”, vertelt Charissa
en en een prijzenoverzicht. Niet verder, “is ook om het belang van
alle schilderijen staan daar, maar optimale samenwerking tussen
het geeft een goed beeld. Gedu- verschillende zorgverleners te berende de open dag vullen we de nadrukken.
schilderijen steeds aan, zodat er De kwaliteit van zorg verbetert
keuze genoeg blijft. Kom kijken hierdoor. Het nieuwe Medisch
op 13 april.
Centrum Vinkeveen, dat eind
2019 haar deuren opent, is een
goed voorbeeld hiervan. Huisartsen vertellen u graag die middag over de ontwikkeling van de
bouw!”
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435

Regio - Schilderijen, aquarellen
en tekeningen staan overal. Het
atelier van Henk en Annie Overbeeke puilt een beetje uit. Atelier54 heeft ruimtegebrek. Maar
u kunt helpen. Eenmalig kunt
u tijdens de open dag schilderijen kopen tegen een bijzonder lage prijs. Zo helpen wij elkaar; Atelier54 krijgt ruimte en u
een mooi schilderij aan de muur.
De open dag op 13 april is van
10 uur tot 16.00 uur. Voor vroe-

Marktje
Behalve deze interessante presentaties is er ook tijd voor gezelligheid. Er is een marktje en
natuurlijk ontbreken de hapjes
en drankjes niet. Na afloop krijgt
u een goed gevulde goodiebag

Johannes Passion door Amicitia
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 Sebastian Bach uitgevoerd. Het koor wordt begeleid
door het Promenade Orkest. De
solisten zijn: Leonie van Veen
-sopraan, Martine Straesser -alt/

mezzo, Gerben Houba -evangelist en tenoraria’s, Ronald Dijkstra
-bas en christuspartij, Willem de
Vries -basaria’s, Eric Jan Joosse
-orgel. Algehele leiding: dirigent
Toon de Graaf. Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.15 uur geopend. Dit meesterwerk van J.S. Bach wordt door
Amicitia voor de achtste maal uit-

gevoerd. De toegangsprijs, inclusief consumptie en programmatekstboekje bedraagt € 27,- voor
jongeren t/m 17 jaar € 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website: www.amicitia-uithoorn.nl , bij
boekhandel Mondria, de Lindeboom in Mijdrecht, drogisterij De
Bree in Vinkeveen, indien voorradig in de kerk vanaf 19.15 uur.

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Haat en liefde in de polder

Weet de fuut het wel?
Futen hebben een prachtig
balstsritueel. Nog nooit gezien?
Het is de moeite van de fiets te
stappen en er een uurtje naar
te kijken. Als futen elkaar het
hof maken werken ze vijf verschillende ceremonies af. Altijd dezelfde, altijd in dezelfde
volgorde. Alle futen doen dat
op dezelfde manier.
Futen zijn voorzichtig. Bij de
eerste drie ceremonies kunnen
ze nog steeds besluiten dat ze
niet voor elkaar gemaakt zijn.
Ze willen het zeker weten.
Ze beginnen met een kennismakingsritueel. Ze zetten hun
kraagje op, duiken tegelijk onder, komen boven, gaan ‘staan’
in het water en kijken elkaar
aan. Dat doen ze natuurlijk niet
één keer maar een paar uur.
Als dat goed is gegaan gaan
ze ‘kopschudden’. Met hun witte borst trots vooruit zwemmen
ze naar elkaar toe. Ze gaan tegenover elkaar in het water liggen en schudden hun kop. De
ene de ene kant op, de ander
de andere. Ook een paar uur.
Als dat goed gaat is de kans
al weer groter dat ze bij elkaar
blijven. Dan komt het ‘rugpoetsen’. Gezellig naast elkaar
zwemmen. En allebei tegelijk
heel even een veertje op de rug
beetpakken en loslaten.
Gelukt? Dan volgt weer ‘kopschudden’. Als dat allemaal gedaan is vormen ze een paar. Ze
willen bij elkaar blijven en samen een nest bouwen.
Maar eerst vieren ze hun band
met de ‘pinguinsdans’. Beide

Vinkeveen – Dinsdag 16 april organiseert klaverjasclub Onder
Ons Paas prijsklaverjassen met
mooie en lekkere paas prijzen. Iedereen is van harte welkom. De
aanvang is 20.00 uur in dorpshuis
De Boei Kerklaan 32 in Vinkeveen.

COLOFON

mee naar huis!! Kortom, een middag om in uw agenda te zetten. U
bent van harte welkom op 13 april
om 13.00 uur bij PK Sport, maar
wel graag van tevoren even aanmelden. Dat kan via de mail info@
vbfysio.nl, of info@pksport.nl. Telefonisch: 0297-267112/264666.

Open dag bij Atelier54

Paasklaverjassen

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

futen proppen hun bek vol met
dode waterplanen, zwemmen
naar elkaar toe. Ze watertrappelen en komen rechtop uit het
water, borsten tegen elkaar.
En dan is het paren en nest
bouwen. De meeste futen doen
een paar dagen over al deze ceremonies. Maar mijn fuut
niet. In het water om mijn huis
woont een fuut-mannetje. Vorig jaar groot geworden.
Eind februari vond hij een
vrouw-fuut. Ze begonnen
met kennismaken. Een uurtje. Maar daarna zag ik ze niet
meer samen. Na een week was
ze er weer. Samen kopschudden, een uurtje. En weg was ze
weer. Toch maar niet?
Zo ging het elke week verder.
Heel af en toe een stukje ceremonie en dan was de vrouw
weer weg.
Na 5 weken kwam de man aan
met een bek vol dode waterplanten voor de ‘pinguinsdans’.
Maar de vrouw niet.
Weten ze nog niet hoe het
moet of willen ze niet?
Catherine

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

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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Spoorzoeken langs het Bellopad
op 2e Paasdag

Regio - Het Bellopad in de Ronde Venen is in korte tijd uitgegroeid tot een populaire route waar wandelaars genieten van
fraaie natuur en prachtige cultuur lang de oude Spoorbaan.
Maandag 22 april, Tweede Paasdag, organiseert Waterschap Amstel Gooi en Vecht, in samenwerking met het Spoorhuis Vinkeveen, twee verfrissende wandelingen van twee uur voor het hele gezin, langs de mooiste plekjes van het Bellopad. En kinderen tot 12 jaar kunnen paaseieren zoeken in het Spoorhuis Vinkeveen! (wel even aanmelden – zie hieronder). Waterwandeling
van Wilnis naar Spoorhuis Vinkeveen en terug, via de NAP meter
bij de op een-na-diepste plek van NL.
12.45 u: Verzamelen bij parkeerplaats N212 – de Ing. Enschedeweg. Adres parkeerplaats: Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.
13.00 u: Vertrek over het Bellopad richting de NAP meter bij
Vinkeveen (20 minuten wandelen). Bij de NAP meter
vertellen we meer over leven en werken diep onder
zee-niveau. Daarna doorwandelen naar het Spoorhuis
Vinkeveen. Aankomst 13.45/14.00 uur.
Voor de volwassenen: koffie/thee en wat lekkers in
de wachtkamer, incl. fotolezing over de geschiedenis
van het Spoorhuis door Gert Tetteroo.
Kinderen
Voor kinderen tot 12 jaar: paaseieren zoeken in het oude Bagage-depot
14.30 u: Terugwandelen naar Wilnis op eigen gelegenheid (of als
u wilt kunt u ook eerst doorwandelen naar de ruïne van
Vinkeveen – op 30 minuten van het Spoorhuis).
15.00 u: Retour Wilnis.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandeling en
het programma in het Spoorhuis Vinkeveen. Het aantal
deelnemers per wandeling is echter beperkt dus meldt
u hiervoor aan via info@hetspoorhuis.nl
Polderwandeling
Dit is van Spoorhuis naar Ruïne van Vinkeveen VV, inclusief toelichting over geschiedenis, water, en vogels/landschap
12.45 u: Verzamelen in Spoorhuis Vinkeveen, Demmerik 68
Vinkeveen Voor de volwassenen: koffie/thee en wat
lekkers in de wachtkamer, incl. fotolezing over de
geschiedenis van het Spoorhuis door Gert Tetteroo.

Voor de kinderen: paaseieren zoeken in het oude
Bagage-depot. 13.30 u: Vertrek over het Bellopad
richting de onlangs geopende ruïne van Vinkeveen.
Onderweg worden door experts drie thema’s
aangesneden: - de watergeschiedenis van de
Demmerikse polder incl. de waterschappen ,
-weidevogels in de Demmerikse polder en de
ontstaansgeschiedenis van de Demmerikse polder.
14.00 u: Bij de ruïne van Vinkeveen geeft Klaas Pater uitleg voor
de drie groepen over de geschiedenis van dit
bijzondere, onlangs opgegraven spoorhuisje.
14.15 u: Terugwandelen naar het Spoorhuis op eigen
gelegenheid.
15.00 u: Retour Spoorhuis. Einde van een heerlijke
wandel-middag.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandeling.
Het aantal deelnemers per wandeling is echter beperkt
dus meldt u hiervoor aan via info@hetspoorhuis.nl
Bijzonderheden voor beide wandelingen:
- Voor de waterwandeling kunnen wij maximaal 40 wandelaars meenemen (2 groepen van 20), voor de polderwandeling maximaal 60 (3 groepen van 20).
Meldt u aan via info@hetspoorhuis.nl, dan is uw plaats verzekerd voor de wandeling met gids en de lezing in het Spoorhuis incl. een kopje koffie/thee en wat lekkers. Geef s.v.p. ook
aan hoeveel kinderen willen meedoen met het paaseieren
zoeken in het bagagedepot.
- U kunt beide wandelingen ook op eigen gelegenheid lopen.
Het Spoorhuis is Tweede Paasdag van 12.00 tot 16.00 geopend voor bezichtiging – u bent van harte welkom.
Koffie/thee is voor u beschikbaar tegen een kleine bijdrage.
Voor de wandeling met gids en de foto-lezing s.v.p. opgeven
via info@hetspoorhuis.nl
- De wandeling is over een onregelmatig verhard pad, de oude
spoorbaan. Hou daar svp rekening mee met schoeisel. Voor
rolstoelen en kinderwagens is de route helaas niet geschikt.
- In verband met het broedseizoen van de weidevogels: wijk
niet van het pad af, hou het lekker natuurlijk rustig en honden aan de lijn.
- Vuur uw vragen af op info@hetspoorhuis.nl
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Wilnis - Al weer voor de 45ste
keer zal de jeugdvereniging van
de Hervormde Kerk in Wilnis de
jaarlijkse Wilnisse rommelmarkt
organiseren. Deze zal dit jaar
op 4 mei plaatsvinden. We streven ieder jaar weer naar een zo

groot mogelijke opbrengst voor
een goed doel. De opbrengst is
dit jaar bestemd voor de ‘Voor Elkaar’ vakantieweken van de Vrouwenbond. Dit zijn vakantieweken
voor mensen die voortdurende
zorg nodig hebben. Hierbij kunt

u denken aan mensen met een
verstandelijke- of lichamelijke beperking, autisme of dementie.
Om een mooie opbrengst voor
dit doel in te zamelen, hebben we
spullen nodig om te verkopen!
Dus heeft u nog bruikbare spullen thuis liggen die u niet meer
gebruikt? Breng deze dan naar de
familie Meijers op de Mijdrechts
Dwarsweg 19 te Wilnis (elke dag,
behalve zondag). Ook is het mogelijk om uw spullen door ons op
een dinsdagavond op te laten halen. Dit kunt u aangeven via de
site www.rommelmarktwilnis.nl
of door te bellen naar 06 – 87 12
74 77 (tussen 18:00 - 20:00, liever
niet op zondag). Ook zijn wij bereikbaar via de app, appen kan altijd! We zijn ondertussen al druk
bezig met sorteren van alle spullen en zullen hiermee doorgaan
tot dinsdagavond 30 april. Wilt u
meer weten over ons doel of op
de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de rommelmarkt? Dan kunt u bovenstaande
site bezoeken of volg ons op facebook!

Grote Rekendag bij OBS Twister
De Ronde Venen - Woensdag
3 april was een bijzondere dag.
OBS Twister deed mee aan de rekendag met als thema “Uit verhouding”. Groep 1/2 hield zich
bezig met het meten van dieren
(knuffels). Spelenderwijs werden
de onderdelen van het lichaam
opgemeten. In de speelzaal werd
de activiteit op een leuke manier voortgezet. In groep 3/4 lag
het accent op de verhoudingen
in je lijf. Door een goede samen-

werking kwamen de kinderen tot
verrassende ontdekkingen. Vanaf groep 5 zijn de kinderen bezig geweest met de GRR (de Grote Reken Reus). De reus maakte
een bijzondere indruk op de kinderen. De kinderen verplaatsten
zich in de reus en pasten de alledaagse voorwerpen aan tot een
reusachtig formaat. De reus was
aan het eind van de dag happy.
Voor de kinderen een leerzame,
leuke en coöperatieve dag.

In deze vaste column van gezondheidscentrum Gezond Wilnis stelt om de week
een van de gebruikers zich voor.
Deze week maken we kennis met
tandarts Gerhard Roesdi van
Mondzorg Wilnis.

In de linkervleugel van het
nieuwe gezondheidscentrum
GezondWilnis is de praktijk van
Mondzorg Wilnis gevestigd.
Tandarts Gerhard Roesdi verhuisde met zijn praktijk vanuit de Pastoor Kannelaan naar
de twee mooie, lichte praktijkruimten in het gezondheidscentrum. Prachtig gebouwd
volgens “Hier zitten we middenin de nieuwe wijk’’, vertelt
de tandarts vol trots. “Bovendien hebben we hier ook ruimte voor nieuwe patiënten.’’
Gezond Wilnis
Wagenmaker 99
3648 KV Wilnis
0297- 303 404
www.gezondwilnis.nl

De tandarts groeide op in Den
Bosch en verhuisde voor zijn
studie naar Amsterdam, waar
hij Tandheelkunde studeerde
aan het ACTA. Inmiddels is hij
al jarenlang gevestigd in Wilnis, wat hem uitstekend bevalt.
“Wilnis is georiënteerd op de
stad, maar heeft toch de vriendelijkheid van het dorp’’, zegt
hij. “Dat waardeer ik hier heel
erg.’’
Met zijn praktijk in GezondWilnis is Mondzorg Wilnis ‘de tandarts voor de buurt’. “Jong en
oud kan hier terecht’’, zegt hij.
“En voor wat wij hier niet zelf
kunnen realiseren, heb ik goede samenwerkingen met specialisten in de omgeving. Dan
verwijzen we door.’’ Hoewel hij
slechts sporadisch kan doorver-

wijzen naar de andere specialisten onder het dak van GezondWilnis, is de tandarts blij met de
nieuwe locatie. “Voor patiënten is dit geweldig’’, spreekt hij.
“Voor heel je lijf en leden kun je
hier terecht. Optima forma eerstelijns zorg onder één dak; de
meeste kwalen kunnen wij hier
oplossen. Dat is toch ideaal?’’
In zijn praktijk wordt Gerhard
ondersteund door twee assistenten: Leoni van der Vegt en
Ingrid van der Hulst. “We zoeken nog naar een mondhygienist om ons team compleet
te maken’’, stelt de tandarts.
“Daarom heb ik ook direct bij
de bouw een extra behandelkamer laten maken; deze praktijk
is gericht op de toekomst. Gericht op groei met nieuwe patiënten.’’

Eerste Utrechts Landschap Gids

Jubileumjaar koor Progression
bestaat 50 jaar
Mijdrecht - Weet u het nog? Koor
Progression bestaat dit jaar 50
jaar. Vorig jaar oktober begonnen
zij met een prachtige jubileumviering. Zij hadden beloofd dat
u nog meer van hen zou horen.
Nu, dat is al binnenkort. Op Goede Vrijdag, 19 april a.s. om 19.00
uur verzorgen zij de Goede Vrijdag viering. En op eerste Paasdag, 21 april om 10.00 uur zingen zij de in Hoogmis van Pasen.

Beiden vinden plaats in de St. Jan
de Doper-kerk van Mijdrecht/Wilnis. Uiteraard zullen wij de mooiste en meest passende nummers uit ons repertoire ten gehore brengen. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze bijzondere vieringen bij te wonen en
met ons mee te vieren en te zingen. Zij willen dit graag nog vele
jaren blijven doen maar daar hebben zij wel een dirigent(e) bij no-

dig. De huidige dirigente heeft
het koor de afgelopen 10 jaar met
veel enthousiasme gedirigeerd.
Zij heeft echter besloten dat zij
daar deze zomer mee wil stoppen. Zij zijn dus naarstig op zoek
naar een nieuwe dirigent die hen
vanaf 1 september wil dirigeren.
Bent u of kent u een dirigent, dan
kunt u contact met hen opnemen
via koorprogression@gmail.com
voor meer informatie.

Regio - Afgelopen week is de eerste Utrechts Landschap Gids officieel overhandigd aan de nieuwe
commissaris van de Koning, Hans
Oosters. De feestelijke overdracht
vond plaats tijdens een donateursbijeenkomst in Hotel Theater Figi in Zeist. De Landschapsgids werd overhandigd uit handen van Saskia van Dockum, directeur-bestuurder van Utrechts
Landschap.
Deze uitgave is dé gids op weg
(en op avontuur!) in de provincie Utrecht. Alle natuurgebieden en erfgoedeigendommen
van Utrechts Landschap zijn in de
nieuwe Landschapsgids terug te
vinden. Het schitterende beeldmateriaal geeft volop inspiratie
om met eigen ogen de rijkdom
van de natuurlijke en culturele
schatten te ontdekken.
De Utrechts Landschap Gids is het
nieuwe premium voor huidige en
toekomstige Beschermers (donateurs) van Utrechts Landschap.
Natuur en erfgoed staan stevig
onder druk. Daarom wil Utrechts
Landschap meer Beschermers
aan zich binden. Op dit moment
telt de organisatie 26.500 Beschermers en hoopt eind dit jaar

Koor concert
passie en
Pasen
Vinkeveen – Het Christelijk mannenkoor Conforza uit Woerden
o.l.v. Willem Nijhof zingt Dinsdagavond 16 april, in de Hervormde Kerk aan de Heren weg 201 te
Vinkeveen, aanvang 20.00 uur .
Het is een zangavond met samen
zang. Een mooie voorbereiding
op de goede vrijdag en pasen.
Entree is gratis er zal een collecte
gehouden worden voor de GZB.

28.000 Beschermers aan zich verbonden te hebben.

gebieden aan, ontwikkelen ze
als het nodig is, maar vooral: we
beheren natuur voor altijd. Die
Over Utrechts Landschap
prachtige natuurgebieden zijn
Utrechts Landschap is dé bescher- stuk voor stuk toegankelijk voor
mer van natuur en monumentaal alle inwoners van onze provincie
erfgoed in provincie Utrecht. We en voor hen die buiten Utrecht
zijn in 1927 opgericht. Utrechts wonen. Daarnaast hebben we beLandschap heeft momenteel 600 langrijk monumentaal erfgoed
vrijwilligers, 26.500 Beschermers onder onze hoede: meerdere
en 65 Bedrijfsvrienden.Onze na- landgoederen met opstallen, 23
tuur en erfgoed is letterlijk dicht- werkende molens en Kasteel Loebij Utrechters. We kopen natuur- nersloot.

Links: Directeur Saskia van Dockum, midden: commissaris van de Koning
Hans Oosters, rechts: burgemeester van Zeist Koos Janssen
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Enthousiast publiek voor
otar enefietconcert

LEZERSPOST
Bloemenwei voor de bij
Wilnis - Overal lees je het: de biodiversiteit neemt af en met name de bij heeft het moeilijk. Zonder bijen is er op aarde geen leven mogelijk. Dat zijn zorgelijke
berichten. Hoe kunnen we met
(kleine) veranderingen in onze eigen leefomgeving het leven voor
de bij verbeteren? Wat kan ík nú
doen...
‘Groen aan de buurt’
Op internet las ik over groen aan
de buurt, een initiatief waarmee
de provincie Utrecht bewoners
stimuleert om hun eigen leefomgeving groener te maken. Je kunt
bij de provincie subsidie aanvragen om het idee dat je hebt, te
bekostigen.
Een bloemenweide in
mijn woonwijk
In het dorp waar ik woon, zijn veel
grasveldjes. Grasveldjes langs sloten. Kinderen voetballen er niet,
omdat ze dan voortdurend de
bal uit het water moeten vissen.
Zo’n grasveldje is een ideale plek
om veel bloemen te zaaien. Ik besloot subsidie aan te vragen voor
een bloemenweide.
Draagvlak en toestemming
Voorwaarde om subsidie te krijgen was draagvlak onder de bewoners. Ik ging direct aan de slag,
de deuren langs om de buren te
vragen wat ze van het idee von-

den. Iedereen was enthousiast!
Toen stap twee: toestemming
vragen aan de gemeente. Binnen
tien dagen kreeg ik al groen licht:
‘Wat een leuk idee, ga maar aan
de slag. Laat ons alleen even weten hoe en wat, dan kunnen we
ons maaibeleid erop aanpassen.’
Wat een pech
De volgende stap: een financieel plan opstellen. Ook dat was
een voorwaarde om subsidie aan
te kunnen vragen. Bloemenzaad
voor zo’n groot stuk grond perceel bleek nog niet zo goedkoop,
en het frezen van een stuk grond
kost ook geld. Helaas, toen ik
twee weken later alle informatie
bij elkaar had, was het niet meer
mogelijk een aanvraag in te dienen. Er waren in korte tijd zoveel
aanvragen gedaan, dat de termijn voor het indienen zes weken vroeger dan gepland was gesloten. Wat een pech...
‘Kom, we delen de
kosten’
Geschikt bloemenzaad is behoorlijk prijzig. Mijn vriendin Sandra
zei direct: ‘Kom Kelly, we delen de
kosten, ik bestel het meteen.’ Zij
heeft veel kennis over zaden. Ze
weet welke zaden en mengsels je
moet kiezen om ervoor te zorgen
dat de bloemen zichzelf uitzaaien en een jaar later weer terugkomen. Om de kosten een beetje

PR-armoede van Rondeveense
wethouders
Het is zo frustrerend om te zien
dat het college weinig presteert
terwijl er grote opgaven zijn.
Neem nu de Regionale Energie Strategie RES. 16 gemeenten
werken hier op dit moment aan
en de beslissingen over zonnevelden en windmolens worden
nog dit jaar genomen. Het college vertelt hier niets over aan
de raad of inwoners terwijl de
impact groot zal zijn. Vandaag
(woensdag) is er een belangrijke vergadering maar wethouder
Kiki heeft tot nu toe bijna iedere keer verstek laten gaan. Idem
met ‘Beschermd wonen’. Instellingen in Utrecht worden de komende jaren gesloten en mensen moeten dus, met grote psychische problemen, in de gemeente blijven wonen. De raad
is recent voor het eerst bijgepraat, Wethouder Marja heeft in
die sessie haar mond niet open
gedaan. Wethouder Rein roept in

de regio dat hij 4000 woningen
wil bouwen...enz enz. Als inwoner maak ik mij zorgen. Nog een
voorbeeld:
PR momenten
Degene met de beste foto hastag # Venenindebenen krijgt een
mooie prijs. Meld je woonwens
en maak kans op 50 euro. Voor
1200 euro aan boodschappen
gewonnen voor de Voedselbank.
Het lijken uitingen van een bedrijf dat reclame maakt maar zijn
in werkelijkheid acties van onze eigen wethouder Rein Kroon.
Waar gaat dit over? Het verhullen van slechte politieke resultaten? Of het gebrek aan bestuurlijke verantwoordelijkheid richting
de inwoner? De ‘prijzen’ roepen
veel vragen op. Zo is een gewonnen prijs van 50 euro voor het
melden van een woonwens natuurlijk een schijntje. Wachtlijsten
voor sociale woningbouw zijn el-

De bloemenweide is begin april ingezaaid in Wilnis.
te verdelen vroeg ik iedereen in Zaaidag
de buurt om een kleine bijdrage. Het was een prachtige en regenachtige dag. De zwarte, vruchtDe gemeente schiet te hulp
bare aarde lachte ons toe. Het
Toen het probleem van het zaad was zaaidag! De buren waren geopgelost was, besloot ik om ook komen en gezamenlijk zetten we
de gemeente om hulp te vragen. paaltjes om het vanmorgen geZe waren immers meteen en- freesde stuk grond. Het zaad had
thousiast geweest over het idee. ik op aanwijzing van Sandra geGeloof het of niet, een dag later mengd met zand, zodat er niet te
had ik een dikke vette oké in mijn veel op één plek terecht zou komailbox zitten − met contact- men. Samen strooiden we het
gegevens van de opzichter! Een uit. Over een uurtje gaat het reuur later liep ik al met de groen- genen, dat zorgt ervoor dat het
beheerder naar de toekomstige ontkiemen meteen kan beginbloemenweide om de freeswerk- nen. Laat de bloemetjes en de
zaamheden door te spreken. Hij bijtjes maar komen!
gaf me toestemming voor twee
keer zoveel grond als ik zelf in ge- Kelly Kessen
dachten had! Geweldig!
www.denatuurinmetkelly.blog
lenlang. Starters kunnen nergens
terecht. Een huis kopen is op de
huidige markt niet te doen voor
veel mensen. Weet de wethouder dit niet? Moet hij daarom
met geld gaan strooien om het
van ‘de inwoner’ te horen? Ook
de sympathieke actie om de prijs
van 1 minuut gratis winkelen aan
de Voedselbank te geven roept
vragen op. Wie heeft de prijs gewonnen? Wethouder Rein Kroon
of inwoner Rein Kroon? Kan een
wethouder deze prijs, bedoeld

voor klanten, wel winnen? En is
het niet heul toevallig als inwoner Kroon deze prijs gewonnen
heeft? En waarom mag de Voedselbank zelf niet gaan shoppen?
Mist deze wethouder dan weer
een pr-momentje? Bestuurders,
zorg ervoor dat je bestuurt! Laat
de resultaten voor onze prachtige gemeente zien! En hou je verre van dit soort pr-armoede.
Een betrokken inwoner
J.M.A de Bie

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.

Eierenactie Triviant
Wilnis - Zaterdag 13 april houdt
Muziek en Showkorps Triviant
haar jaarlijkse eierenactie. In het
dorp en diverse wijken in Wilnis komen de leden aan de deur
voor de loten verkoop. U kunt
lootjes kopen, direct open maken
en daarmee heerlijke verse eieren winnen. Bent u niet thuis, of
woont u niet in Wilnis, geen probleem! Ook bij de Jumbo in Wil-

nis en Vinkeveen staat een kraam
klaar waar u mee kunt doen aan
de actie.
Wilt u graag meer van Triviant horen en zien, dat kan! Op zaterdag
27 april geeft de muziekvereniging acte de presénce bij de viering van Koningsdag in Wilnis. En
we begeleiden het defilé van de
Avondvierdaagse in Vinkeveen
en Mijdrecht!

De Ronde Venen - Afgelopen
week konden bezoekers van het
Rotary Benefietconcert met volle
teugen genieten van een prachtige muziekavond, die deze keer
in het teken stond van Franse en
Belgische componisten. Musici van het Koninklijk Concertgebouworkest (onder leiding van
Michael Gieler) speelden de sterren van de hemel in de fraaie
Dorpskerk van Abcoude. Zowel
werken van bekende als van minder bekende componisten uit de
Romantiek en Moderne Tijd kwamen aan bod. De 18-jarige Maxim
Heijmerink opende de avond met
een sprankelende vertolking van
een van de mooiste ballades van
Frédéric Chopin. Daarna was het
de beurt van de Belgische violiste Sylvia Huang om het publiek
kennis te laten maken met prachtige muziek voor viool gecomponeerd door een van de grootste
concertviolisten van zijn tijd: de

Luikse componist Eugène Auguste Ysaÿe. De grote waardering die
César Franck had voor zijn Luikse collega spreekt uit de compositie die hij aan Ysaÿe opdroeg als
huwelijkscadeau: de Sonate voor
Cello en Piano. Madarys Morgan Verdecia (piano) en Honorine Schaeffer (cello) lieten het publiek genieten van een voortreffelijke uitvoering daarvan. Na de
pauze verwende deze Cubaanse
pianiste het publiek met de schitterende muziek van Claude Debussy: Claire de lune. Een prachtig sluitstuk van de avond was het
Pianokwartet in B-klein, een compositie van het Belgische Wonderkind, Guillaume Lekeu (leerling van César Franck en bewonderaar van Ysaÿe). Helaas stierf
Lekeu al op 24-jarige leeftijd na
het eten van een besmet ijsje...
Het publiek was enthousiast en
toonde veel waardering door een
minuten durende staande ovatie.

Cursusproject de Ronde Venen
De Ronde Venen – Cursusproject
De Ronde Venen, heeft nog plaats
op een lezing en kennis making
met vleermuizen in een echt fort;
Anna en Willem Singer, een verzamelaarsechtpaar. Voor Anna en
William Singer was kunst de rode draad in hun leven. Een groot
vermogen stelde hun in staat om
musea te stichten en steun te verlenen aan kunstenaars en maatschappelijke projecten. Hun reisen kooplust kende geen grenzen.
Toen zij zich eenmaal in Europa
gevestigd hadden, bouwden ze
huizen en ateliers, zowel in Nederland als in Noorwegen.
Zo was er voldoende plek voor
hun kunstverzameling - waaronder vele Rodin’s - en vond de gepassioneerde landschapsschilder William Singer in die landen
zijn inspiratie. Wie waren deze bijzondere weldoeners, wat verzamelden ze en wat dreef hen? Deze lezing geeft daar antwoorden
op. Op vrijdag 12 april van 20.0021.45 uur geeft Helen Schretlen
deze lezing in De Boei, Kerklaan
32,Vinkeveen. Deelnamekosten
€7,-.

Vleermuizen bij fort Abcoude
Wil je kennismaken met de vliegers in de nacht in en bij Fort Abcoude? De nacht is voor nachtbrakers en voor vleermuizen.
Deze mysterieuze dieren vangen wel 3000 muggen en andere insecten per nacht. Om in het
donker hun prooien op te kunnen sporen gebruiken vleermuizen echolocatie met voor ons onhoorbare geluiden. Deze geluiden kunnen we wel opvangen
met een batdetector. Wil je hier
meer over horen, zien en weten,
ga dan met ons mee op een spannende excursie in het donker. We
vertellen over vleermuizen, vooral over soorten die in onze omgeving voorkomen. Als het vleermuisweer is (droog en max. windkracht 4) gaan we met batdetectoren naar buiten om vleermuizen waar te nemen. Voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar.
Op vrijdag 3 mei van 20.15 - 22.15
uur, o.l.v: Hettie Luijten. Plaats:
Molenweg 19, Abcoude. Cursuskosten: €12,Geïnteresseerd, voor inschrijvingen zie onze website www.cursusproject.nl/rondevenen.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Repair Café Vinkeveen open
Vinkeveen - Het Repair Café Vinkeveen (onderdeel van TympaanDe Baat) is op maandagochtend
15 april as geopend van 09.30 tot
12.30 uur. Bij het Repair Café zijn
vrijwilligers aanwezig (met gereedschap, naaimachines etc.) die
hun best doen om voor u de kapotte spullen te repareren.
U kunt o.a. terecht voor reparaties
aan kleine elektrische apparaten, computerapparatuur, kapotte houten spulletjes, kapot aar-

dewerk en voor het vermaken en
herstellen van kleding.
U kunt meekijken en ook eventueel meehelpen terwijl u wacht.
De reparaties en de koffie en thee
zijn gratis. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en
vaak heel makkelijk.
Kom het ook eens proberen!
Het Repair Café Vinkeveen is in
de Broedplaats, Herenweg 63 te
Vinkeveen (ingang via de bibliotheek).

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
• 1452133, 29-3-2019, kat, Boef, kater, gecastreerd,
Europese korthaar of huiskat, cypers bruinzwart (gestreept)
met wit, Cypers bruin/zwart gestreept met witte snoet, kin,
borst, buik en voetjes. Onder de mond een klein bruin plekje.
Futenlaan, Vinkeveen.
Gevonden
• 1452045, 6-4-2019, kleine roofdieren, fret, m, gecastreerd,
grijs/blond. (sandy) goede conditie, vriendelijk, ereprijs,
Abcoude.
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Alleen ga je sneller,
samen kom je verder
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.
Voor wat betreft Wonen, OV en
de energietransitie staan we de
komende tijd voor grote uitdagingen binnen de gemeente De
Ronde Venen. Hoe we dat gaan
oplossen is de vraag. Je kan als
inwoner natuurlijk achterover
gaan hangen en afwachten hoe
de lokale overheid dat gaat oplossen.
Dat kan en is ook als inwoner
je goed recht. Inwonersparticipatie kan echter een belangrijke stap zijn om bij deze omvangrijke thema’s samen echt
de oplossing te vinden. Oplossingen waar we misschien allemaal blij van gaan worden. Wij
willen de inwoners betrekken
en uitdagen om mee te gaan
doen. Denk nooit als inwoner
dat je niets kunt betekenen. We
hebben iedereen nodig. Iedere
mening telt!

iets positiefs bijdragen aan de
lokale samenleving zien we geregeld voorbij komen. Wat te
denken van het burgerinitiatief
van Cor Mastwijk uit Vinkeveen
die achter de nieuwe woonwijk
Vinkeveld aan het Oude Spoor
een inheemse bloementuin aan
het aanleggen is. Dit doet hij in
samenspraak met Staatsbosbeheer en de gemeente. Cor
heeft nog meer plannen voor
meer bomen aan te planten
en de aanleg van Tiny Forrests
(kleine bossen). Even verderop in Vinkeveen was een aantal buurtbewoners aan het Bijleveld in Vinkeveen het zat om
tegen een verwaarloosde speelplaatsje aan te kijken en kwamen in actie. Resultaat hiervan
is dat er op 17 april door kinderburgemeester Dorinthe en
wethouder Kiki Hagen de Ontmoetingstuin Bijleveld officieel
Inwoners effectief betrekken geopend zal worden. De OntDe grote vraag is dus hoe we in- moetingstuin wordt een cenwoners effectiever kunnen be- traal punt in de wijk. Het is een
trekken bij deze thema’s. Paniek combinatie van een moestuin
zaaien, onrust stoken en partij- en een plek waar bewoners elen tegenover elkaar zetten is kaar kunnen ontmoeten. Voor
zeker niet het middel waar we de kinderen komt er een speelvoor kiezen.
toestel. Zomaar wat voorbeelDat is niet leuk en is zonde van den van mooie inwonersinitiade tijd. Laten we onze tijd voor- tieven van betrokken inwoners.
al niet verdoen aan allerlei negatieve discussies maar positief OV en wonen
de dialoog met elkaar opzoe- Maar ook als het gaat om de
ken. Onrust is geen oplossing grotere vraagstukken als OV en
en nergens goed voor. De inwo- wonen zien we dat inwoners acners die niet willen moeten we tief bezig zijn. Zo brengt bewoook vooral met rust laten. Par- nersplatform InVinkeveen de
ticipatie van inwoners moet je meningen met behulp van de
niet afdwingen. Inwoners moe- website
www.invinkeveen.nl
ten bewust worden dat het om van de inwoners van Vinkeveen
zaken gaat die invloed hebben over het OV in kaart.
op hun eigen leven en leefom- De uitkomsten hiervan worden
geving. Hoe mooi is het dan als ingebracht tijdens, het door
je de kans krijgt om bij deze be- dorpscomité WilnisKlopt georlangrijke thema’s mee te mogen ganiseerde, symposium ‘Toedenken. Als inwoner moet je de komst Openbaar Vervoer DRV’.
kans niet laten liggen als je een Op dit OV-symposium wat op
belangrijke stem kan krijgen bij 8 april in De Willisstee is gehouhet nemen van besluiten.
den konden inwoners en reizigers hun mening geven over zaBetrokken inwoners
ken als snelheid, faciliteiten, veiHeel veel inwoners in De Ronde ligheid en duurzaamheid. Een
Venen zetten zich op wat voor mooi staaltje van inwonersparmanier dan ook in voor een be- ticipatie en samenwerking tustere samenleving. Zij denken sen verschillende inwonersbeen/of doen mee bij het oplos- wegingen. Met betrekking tot
sen van lokale vraagstukken. het onderwerp wonen hebben
Het Sporthuis Abcoude is een inwoners uit verschillende kerprachtig voorbeeld van wat je nen zich verenigt via het Inwomet inwonersparticipatie kunt nersCollectief DRV. Er zijn verbereiken. Het sporthuis zal naar schillende woongroepen ontverwachting half 2020 geopend staan van inwoners met een
worden. Een voorbeeld hoe met gelijkgestemde woondroom.
vereende inwonerskracht iets Zij gaan samen aan de slag om
heel groots neergezet kan wor- te kijken of ze deze woondroden. Ook kleinere projecten die men daadwerkelijk kunnen om-

zetten in mooie woonprojecten. De minister sprak zich deze week positief uit over dit
soort inwoners initiatieven. Als
er hierin meer inwoners geïnteresseerd zijn of creatieve woonideeën hebben kunnen zij zich
melden bij het InwonersCollectief DRV.
De Ronde Venen Energieneutraal
De betrokkenheid van inwoners
bij de energietransitie is van essentieel belang. Ervaring leert
dat je dit het beste van onderaf
kan aanvliegen. Inwoners krijgen dan niet het gevoel dat ze
iets door de (lokale) overheid
opgedrongen krijgen. Je moet
als lokale overheid dan ook het
lef hebben om de regie in handen te geven van de inwoners
als het gaat om het bedenken
van oplossingen. De inwoner
moet niet alleen maar gebruikt
worden om het inwonersparticipatievraagstuk van de gemeente te rechtvaardigen. Hier
kan men echt laten zien dat inwonersparticipatie ook gewenst is. Het InwonersColectief DRV wil daar graag een rol
in spelen. Het vraagstuk over
de energietransitie kan namelijk enorm helpen bij het invullen van de participatieopdracht
die we met zijn allen hebben. Er
kan een mooi samenspel ontstaan als wij de inwoner bewust kunnen maken dat hun
stem en rol waardevol is. De gemeente moet dan wel laten zien
dat de mening van de inwoner
echt telt. Zo ontstaat een gelijk
speelveld, waarin de markt niet
langer dominant is, de overheid
een faciliterende rol inneemt
en kansen ontstaan voor maatschappelijke initiatieven. Wel
moeten we hierin als inwoners
gefaciliteerd worden.
Lokale overheid neemt ‘gas
terug’
Hier liggen dus duidelijk kansen
voor de lokale overheid om te
laten zien dat zij inwonersparticipatie belangrijk vinden.
We zien overigens dat de gemeente wel degelijk luistert
naar de signalen die inwoners
afgeven. In eerste instantie zagen we namelijk dat de besluitvorming rondom de energietransitie erg snel ging. De gemeente informeerde inwoners
in drie bijeenkomsten en gaf
schriftelijke informatie via de
krant en via sociale media over
haar plannen.
De inwoners bleken erg betrokken en veelal ook bezorgd over
gekozen oplossingen. Zij gaven ook aan dat de gemeente
wel heel snel ging. Om samen
met de inwoners te kunnen optrekken realiseerde de gemeente dat het wat meer tijd nodig
heeft om begrip over de noodzaak van klimaatneutraal te laten groeien. Al luisterend naar
de inwoners heeft de gemeente nu het besluit genomen om
even ‘gas terug’ te nemen. Het
lijkt een wijs besluit want alleen
ga je sneller, maar samen kom je
verder.

Onderzoek bewijst meerwaarde
in oo
is t nker
Mijdrecht – Onderzoek naar de
door IPSO inloophuizen, waaronder ‘t Anker, aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat
96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door
Sinzer en in samenwerking met
KWF uitgevoerd onderzoek blijkt
verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek
aan het inloophuis hun kwaliteit
van leven is verhoogd. Ook hoog
scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen
door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat
inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie. Inloophuis ‘t Anker is lid van
brancheorganisatie IPSO. Bij ‘t Anker kunnen mensen met kanker

en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie
en verwerking. Zie voor meer informatie www. inloophuishetanker.nl. “Dat gasten de toegevoegde waarde van ‘t Anker ervaren,
weten we door gesprekken die
wij dagelijks voeren”, vertelt Hester Thasing, coördinator van ‘t Anker. “Maar wij weten ook dat onderzoek van belang is voor verwijzers binnen het oncologische
veld en voor het verkrijgen van financiering”.

teerd blijken goed te passen bij
het gedachtengoed van de positieve gezondheid, zoals die is ontwikkeld door Machteld Huber.
De definitie van gezondheid die
zij hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo
veel mogelijk eigen regie te voeren. Deze brede kijk op mens en
gezondheid hanteert Inloophuis
‘t Anker ook. Landelijk bieden inloophuizen voor 89% van de gasten meerwaarde op ten minste
drie van de zes domeinen van positieve gezondheid. Het grootste
effect wordt vastgesteld op het
Relatie met positieve
maatschappelijk functioneren,
gezondheid
gevolgd door mentaal functioDe effecten die zijn geconsta- neren, kwaliteit van leven en da-

Inwoners bewust maken van
het (eigen) belang
De uitdaging is nu hoe we de inwoners effectiever bij de energietransitie kunnen betrekken.
Natuurlijk is geld een middel
om inwoners over te halen om
mee te gaan doen. Allerlei financiële en economische voordelen benoemen van het plaatsen van zonnepanelen is een
middel wat ingezet kan worden. Dat duurzaam niet duurder is, en op de lange termijn
juist goedkoper is iets wat zeker
waar is. Toch vinden wij dat
geld niet de belangrijkste drijfveer mag zijn van inwoners om
mee te gaan doen. Inwoners
moeten niet mee gaan doen
omdat ze er financieel voor beloond worden. Ze moeten er
achter staan en het zelf willen
omdat ze de noodzaak er van
inzien. Er is namelijk nog een
veel groter gezamenlijk belang
en zelfs voor de individualisten
onder ons een eigen belang. De
energietransitie zorgt immers
voor een schonere, gezondere
én goedkopere wereld. We leven in een wereld die nu nog
best prettig is en als we nu een
beetje ons verstand gebruiken
dan blijft het voor de volgende generaties misschien ook
nog wel leuk vertoeven op onze
aardbol. Tja …wie kan daar nu
tegen zijn?
Sociale cohesie
Nu u dit gelezen heeft denkt u
misschien : wat maak ik nu uit?
Heel veel! Het is de optelsom
van individuen die het verschil
maakt. Onze wens is om met
de inwonersbeweging organisch te groeien of anders gezegd langzaam groeien van onderop. Als inwonersbeweging
kunnen we organisch groeien
door steeds meer inwoners aan
mooie initiatieven te koppelen.
Tegelijkertijd moet je dat hand
in hand laten gaan met het van
onderaf beïnvloeden van het
beleid. Sociale cohesie staat
voor de mate waarin burgers
in de maatschappij verbondenheid ervaren en zich medeverantwoordelijk voelen voor het
algemeen welzijn. Dit staat tegenover ‘ieder voor zich’. Samen
komen we echt verder. Dus u
bent wel degelijk een belangrijke schakel als het gaat om het
verkrijgen van Sociale Cohesie.
Doe je mee?
Vindt u het OV, wonen of de
energietransitie in De Ronde Venen van belang? Ondersteunt u graag en/of waardeert
u inwonersinitiatieven? Voelt u
zich als inwoner betrokken bij
uw gemeente? Ben je jong en
geïnteresseerd in de energietransitie en wil jij een rol van betekenis gaan spelen?
Of bent u geïnteresseerd in de
inwonersbeweging die in gang
is gezet door InwonersCollectief DRV? Stuur een email naar:
drv@inwonerscollectief.nl
Of kom eens een keer bij ons op
de koffie komen!

Lente in Driehuis klas
Mijdrecht - Woensdag werden
de Driehuis kleuters verrast door
een grote doos in de klas, waaruit een luid geblaat kwam... Indy, uit groep 2, ging spontaan
een ‘spreekbeurt’ houden en
had daarvoor een echt lammetje
meegenomen. De kinderen van
groep ¾ hadden het geblaat ook
gehoord en schoven gezellig aan.
Samen met haar vader, boer René van de Speelboerderij, vertelde Indy over lammetjes en scha-

pen. Hoe de vader en moeder
van een lammetje heet en dat
het een meisje is. Dat het lammetje nu eerst nog melk bij het moederschaap drinkt, maar later gras,
hooi en bix gaat eten. Ondertussen liep het lammetje los door de
klas en konden kinderen die dat
wilden het aaien. Sommige kinderen vonden het echter nog wel
een beetje spannend…
Een levend begin van het lente
thema in de klas!

Ontmoetingstuin Bijleveld
ordt officiee eo end
De Ronde Venen - De Ontmoetingstuin Bijleveld is klaar voor de
officiële opening. Er zijn al plantjes gepoot en de komende dagen
wordt er nog verder gewerkt aan
en in de Ontmoetingstuin naast
Bijleveld 18 in Vinkeveen. Woensdagmiddag 17 april a.s. om 13.00
uur is de officiële opening. Dorinthe (kinderburgemeester DRV)

en Kiki Hagens (wethouder DRV)
zullen samen de Ontmoetingstuin openen.
Daarna is er tijd voor een hapje
en drankje en om met elkaar in
gesprek te gaan. Want daarvoor
is de Ontmoetingstuin natuurlijk bedoeld. Iedereen is van harte welkom om de opening bij te
wonen.

Cursus Klein Vaarbewijs 2
Vinkeveen - Het varen van grote of snelle schepen iets voor
u? Met het Klein Vaarbewijs 2
bent u bevoegd om op schepen
te varen die langer zijn dan 15
meter en/of sneller kunnen varen dan 20 km per uur. De cursus Klein vaarbewijs 2 is speciaal voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Rijn, de Lek en de
Eemsmonding. Tijdens de cursus van 4 avonden neemt de en-

thousiaste, CWO-erkende docent
u mee door de examenstof. Deelnemen aan de cursus verhoogt
uw slagingskans aanzienlijk. Bovendien is iets nieuws leren altijd
leuk en zijn de cursusavonden bij
Zeilschool Vinkeveen erg gezellig. De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers. Cursusdata:
17 en 24 april - 6 en 8 mei. Tijd:
van 19.30 tot 22.00 uur. Meer info
en aanmelden: www.zeilschoolvinkeveen.nl

met kanker, dat niet in geld is uit
te drukken. Tegelijkertijd is dit
kostenbesparend, voornamelijk
door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op
gebied van terugkeer naar werk.
Sinzer heeft aangegeven dat met

een voorzichtige inschatting en
bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit thema, nu al gaat
om een landelijk bedrag van rond
de 8 miljoen euro. 1 bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties.

gelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering
en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat landelijk
54% van de gasten aangeeft zich
energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer
één is bij kanker1.
Impact vergroten
Op dit moment wordt Inloophuis ‘t Anker zo’n 2500 keer per
jaar bezocht. Met meer financiële ondersteuning kan het inloophuis van waarde zijn voor een
nog grotere groep mensen. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de
informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt
zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen
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Playbackshow Soos De
Cirkel weer groot succes
De Ronde Venen - Op 29 maart
jl was Sporthal De Phoenix omgetoverd tot een schitterende
concertzaal compleet met podium, professioneel licht, geluid en
schitterend decor. De sterren van
Soos De Cirkel konden stralen en
dat hebben ze gedaan! De zaal
zat met meer dan 500 bezoekers
bomvol en iedereen heeft genoten van de 15 playbackacts die
opgevoerd werden. Alle muziekstijlen waren vertegenwoordigd:
van het ontroerende ‘Alone’ tot
het rockende ‘Let me entertain
you’. De zaal was telkens weer wil-

denthousiast. Hans van Veen presenteerde als vanouds weer op
humoristische wijze de avond en
het showballet van Dansschool
Nicole hadden bij ieder nummer
weer een passende dansact.

Uiteindelijk waren ze het er unaniem over eens en kozen ze Janneke en Bobby (Daddy Yankee)
als nummer 1, gevolgd door
Shirley, Miranda, Audrey en Bettina (Spice Girls) en Sander (Dré
Hazes). Zij waren de terechte winJury
naars. Iedereen die keihard meeDe playbackers waren allemaal zo gewerkt heeft aan het slagen van
goed dat de kritische doch des- deze avond zien nu alweer uit
kundige jury onder leiding van naar de volgende playbackshow,
burgemeester Maarten Divendal over twee jaar. Maar dat betekent
en de kinderburgemeesters Do- niet stil afwachten; in de tussenrinthe van der Kraats en Fabriz tijd zijn er wekelijks op dinsdag- ook bij de Soos komen, dan ben Juryvoorzitter Maarten Divendal en kinderburgemeesters Dorinthe van
Kalse het heel lastig had om te avond hele leuke activiteiten te je van harte uitgenodigd een keer der Kraats en Fabriz Kals doen de prijsuitreiking aan de prijswinnaars Janbepalen wie de beste was.
doen in Immitsj, Mijdrecht. Wil je avondje te komen kijken!
neke en Bobby (Daddy Yankee)

Onderdelenmarkt Midden-Nederland

Stuw voor hoogwatersloot

Boeren, vernatting en weidevogels gaan heel goed samen
Regio - De afgelopen periode is
er weer hard gewerkt voor de weidevogels in de Gebiedscoöperatie
Rijn Vecht en Venen. Ruim 40 veehouders hebben één of meerdere plas-drassen aangelegd. Water
pompen met zonnepanelen zorgen dat er water in greppels blijft
staan of dat zelfs het hele weiland
door een laagje water wordt bedekt. Ook worden er ruim 25 sloten
op hoog peil gehouden met be-

hulp van de pompen. Op deze manier wordt er een goede leefomgeving gecreëerd voor de vele weidevogels in de gemeentes Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden.
Bekende vogels zoals Grutto, Kievit, Scholekster en Tureluur vinden
op de vernatte plekken veel voedsel, ook voor hun kuikens! De weilanden blijven vernat tot laat in het
broedseizoen, vaak half juni. De
Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en

Venen heeft als doel natuur-, landschapswaarden en waterkwaliteit
te bevorderen. Het behouden van
de weidevogels is daar een belangrijk onderdeel van.

Regio - Zondag 14 april a.s. wordt
de jaarlijkse onderdelenmarkt
van Midden-Nederland weer gehouden. De markt vind plaats bij
het landbouw meganisatiebedrijf Roeleveld & Bos aan de Tienboerenweg 15a te Mijdrecht. De
stichting “De Historie Herleeft in
de Vechtstreek” heeft de organisatie van de onderdelenmarkt
in handen. Deze stichting organiseert ook het Historisch Festival in Vreeland. Op de onderdelenmarkt worden er voorwerpen
verhandeld die iets met de historie te maken hebben. Dit varieert van oldtimer tractor onderdelen tot kleding. Maar ook antieke gebruiksvoorwerpen, documentatie van uw voertuig en gereedschappen enzovoort. Standhouders vanuit heel Nederland
en particulieren uit de omgeving komen met een karren vol
handel naar Mijdrecht. Ze komen snel van hun spulletjes af.
Dit geeft deze onderdelenmarkt
iets extra’s. Door de diversiteit
van de handelaren en particulieren wordt er over het algemeen
goed zaken gedaan. Tevens is er
gelegenheid om met mede hobbyisten of oude bekenden die u
tegen het lijf loopt, een praatje te
maken in de koffiehoek. Een deel
van de baromzet doneren wij dit
jaar aan de Nierstichting Neder-

Luxe krentenbrood en Paastaartjes

Leuke actie rond Pasen bij
banketbakkerij Vooges
Aalsmeer - Met de Pasen genieten van een vers gebakken luxe
krentenbrood met of zonder
amandelspijs? En/of een heerlijk paasweekend vieren met een
Paas Bosvruchtentaartje? Dan op
naar Brood- en Banketbakkerij
Vooges en bestellen maar.
Ook heeft Vooges geweldig lekkere tulbanden voor een opperbest Pasen in de aanbieding. En
natuurlijk ook Paas chocolade
eieren, groot of klein, melk, wit,
puur, voor ieder wat wils!
Via de website bestellen behoort
natuurlijk tot de mogelijkheid,

maar een aanrader is om naar de
winkels te gaan, want er is een
leuke en lekkere actie bedacht in
de week van de Pasen.
Bij uitgave van 5 euro krijgen de
kopers gratis een gevuld chocolade ei met misschien wel een prijs.
Het prijzenpakket bestaat uit tien
paasstollen van elk 500 gram,
twee luxe tulbanden en twee
luxe paastaartjes. Zeker de moeite waard om naar Vooges te gaan
en misschien wel verrast te worden! Kijk voor het gehele Paas-assortiment op de website www.
bakkerijvooges.nl.

De Money man komt
naar de Lindeboom
Mijdrecht - Zaterdag 13 is het
weer feest in winkelcentrum de
Lindeboom in Mijdrecht. Dan komt
weer de Money man daar een bezoekje brengen. En een bezoekje
van de Money man betekend voor
heel veel bezoekers van het winkelcentrum, gratis boodschappen.
Als u zaterdag a.s. boodschappen

doet bij één van de winkels in winkelcentrum de Lindeboom heeft u
kans dat u plotseling verrast wordt
(met een tukje op uw schouder)
door de Money man. Als dat gebeurd betaald hij namelijk uw ( of
een deel van) de boodschappen
die u op net wilde betalen. Dus
wie weet is zaterdag uw lucky day.

land. Deze onderdelenmarkt is
voor bezoekers geheel gratis en
er is volop gratis parkeergelegenheid.De organisatie wil erop wijzen dat de vroege vogels onder
ons de meeste en beste handel
doen, want op=op en weg=weg!
Als u interesse heeft om op deze onderdelenmarkt uw overtol-

lige onderdelen of voorwerpen
te verhandelen, dan dient zich uiterlijk voor 12 april a.s. op te geven bij, Roel Zeldenrijk tel: 0653
683625 of roelzeldenrijk@outlook.com. Openingstijden: Zondag van 07.00 tot ca.14.00 uur.
Alle informatie vind u ook op
www.historie-herleeft.nl

Met de Zonnebloem
naar de Keukenhof
Mijdrecht - Op vrijdag 5 april is
de Zonnebloem afd. Mijdrecht
naar de Keukenhof geweest. De
bus zat helemaal vol. We hadden voldoende duwers meegenomen want onze gasten mochten in een rolstoel zich lekker laten voortduwen. Wat hadden we
een prachtig weer. De zon scheen
volop. Dat betekende ook dat het
behoorlijk druk was op de Keukenhof. Af en toe hoorde je mensen Nederlands praten maar je
hoorde heel vaak allerlei vreemde talen. De bolbloemen ston-

den er prachtig bij. Het zal wel
een hele klus zijn geweest om al
die bollen op de juiste plaats in
de grond te zetten. Bij aankomst
bij de Keukenhof gingen we eerst
koffie drinken met natuurlijk een
appelpunt. Daarna gingen we de
bloemen bekijken. Wat een kleuren en wat een soorten. Het rook
er heerlijk. Na de lunch gingen
we nog even een rondje maken
en toen moesten we alweer naar
huis. Het was een geweldige dag
dankzij het prachtige weer. Volgend jaar weer?
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Recreatieschap en vijf gemeenten tekenen overeenkomst

Aanleg Wandelroutenetwerk
Kromme Rijnstreek van start
Regio - Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft afgelopen maand het startsein gegeven voor de aanleg van Wandelroutenetwerk Kromme Rijnstreek. Voorzitter Herman Geerdes tekende daarvoor de overeenkomst met de gemeenten
Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist.
Naast deze gemeenten loopt het
nieuwe netwerk ook door de gemeenten Houten, Nieuwegein en
Utrecht, allen deelnemer in het
recreatieschap.
Recreatie Midden-Nederland, uitvoeringsorganisatie voor het recreatieschap, begint deze zomer met de aanleg van Wandelnetwerk Kromme Rijnstreek.
Het nieuwe netwerk beslaat ongeveer 530 kilometer aan wandelpaden en 200 knooppunten.
In maart 2020 is het werk klaar,
waarna het onderhoud en beheer

worden opgedragen aan Routebureau Utrecht.
Wandelen langs knooppunten
Een wandelroutenetwerk bestaat
uit knooppunten, die met elkaar
zijn verbonden; een beproefd systeem dat in het hele land wordt
gebruikt.
De knooppunten zijn met palen en markeringsbordjes aangegeven en op informatiepanelen staat een kaart van de omgeving. Het netwerk is te raadplegen via een digitale routeplanner,
een app voor iPhone en Android
en gedrukte kaarten, die verkrijgbaar zijn bij de lokale VVV’s en de
webshop van Recreatie MiddenNederland. Korte wandelroutes
samengevoegd tot één netwerk
Recreatieschap Stichtse Groenlanden is sinds 2015 in gesprek
met de andere gemeenten over
de aanleg van een wandelrou-

De ondertekening

Wandelen in Utrecht
Het Utrechtse wandelroutenetwerk is het resultaat van een samenwerking sinds 2013, tussen provincie Utrecht, recreatieschappen, gemeenten, grondeigenaren,
terreinbeheerders,
Wandelnet, Landschap Erfgoed
Utrecht en vele vrijwilligers. Recreatie Midden-Nederland heeft
inmiddels het wandelroutenetwerk gerealiseerd in het westelijk deel van de provincie (Groene Hart Utrecht-west en Utrechtmidden). Dit netwerk wordt nu
uitgebreid met de Kromme Rijnstreek. De ambitie is om dit netwerk met nog eens 1400 kilometer verder uit te breiden in de regio Amersfoort, Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug en Binnenveld; Renswoude, Veenendaal en
Rhenen. Hierdoor ontstaat een
volledig wandelroutenetwerk in
de hele provincie Utrecht. Dit versterkt het recreatief hoofdnetwerk en biedt kansen voor meer
route-gebonden buitenrecreatie.

Het Kromme Rijnpad

Beslissing nadert bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met nog één avond te
gaan is het knopentellen in de
parencompetitie weer begonnen.
Opvallend is deze keer dat de
voorlopige nummers 1 in alle lijnen een duidelijke voorsprong
hebben opgebouwd ten opzichte van de achtervolgers en dat bij
laatst genoemden de strijd om
promotie nog helemaal niet beslist is.
Dat belooft dus weer een zinderend avondje kaarten. In de A-lijn
moesten de koplopers Johan Le
Febre & Wim Slijkoord deze keer
de eer laten aan Lijnie Timmer &
Marcel Dekker, die met 59,17%
het applaus oogsten.
Als tweede paar volgden Geke
Ludwig & Margo Zuidema met
57,50% met op de hielen Cora
de Vroom & André van Herel die
57,08% lieten noteren. Johan en

tenetwerk in de regio Kromme
Rijnstreek. In de nu getekende
overeenkomst staat vastgelegd
dat alle partijen gezamenlijk de
kosten dragen voor aanleg, beheer en onderhoud van het netwerk. Provincie Utrecht draagt
een aanzienlijk deel bij, vanuit de
subsidieregeling Agenda Vitaal
Platteland. Op dit moment liggen er verschillende korte wandelroutes in de regio, die nu samengevoegd gaan worden tot
één netwerk. Zo kunnen wandelaars op een makkelijke manier
wandelen door het mooie landschap van de provincie. Met deze
±530 kilometer aan wandelroutes
in het Kromme Rijnstreekgebied,
wordt een wandelroutenetwerk
van in totaal ruim 1.600 kilometer in de provincie Utrecht gerealiseerd. Het Utrechtse wandelroutenetwerk sluit aan op wandelroutenetwerken in aangrenzen-

de provincies. Straks kun je via de
knooppunten van Wijk bij Duurstede naar zee lopen, helemaal
via de knooppunten.

Wim lieten het deze keer bij een
vierde plek met 54,58% en op vijf
eindigden met 53,33% Jan Egbers & Ben Remmers.
B-lijn
In de B-lijn toonden Janny Streng
& Francis Terra met 63,80% aan
dat ze niet zo maar ruim bovenaan staan. An Greven & Joyce
Udema bereikten met eveneens
een prima 61,96% plaats twee en
Stenny & Herman Limburgkwamen met 58,59% keurig op de virtuele derde trede.
Tonny & Otto Steegstra werden
vierde met 53,07% en Gijs de Ruiter & Marieka Romeijn sloten hier
de beste vijf met 50,54% af. In de
C-lijn ging de eer van het beste
paar naar Marijke & Ger van Praag
die met 65% precies de koplopers in de tussenstand, Elisabeth
van den Berg & Maarten Bregge-

man die op 64,17% uitkwamen,
net aftroefden. Maria Baas & Klaas
Verrips deden het goed met een
mooie 58,33% als derde en Froukje Kraaij & Rini Tromp waren met
52,50% het laatste paar dat boven de vijftigprocentstreep bleef.
In de D-lijn kwamen Tini Geling &
Jo Wevers met 66,15% duidelijk
voor hun ambitie uit om als eerste een stapje hoger te gaan zetten. Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen deden het ook uitstekend met 62,50% als tweede paar
en dat was tijdens de zevende tafel duidelijk waarneembaar.
Joke v/d Hoven & Greetje van
den Bovenkamp gaven goed partij met 56,25% als derde, gevolgd
door Ria Wezenberg & Wim Röling die op 54,17% kwamen.
Erika Groenink & Loes Reinders
waren hier de laatsten die met
53,13% aan de goede kant van de
waterscheiding bleven.
Volgende keer dus de finale en
dan kan men zich opmaken voor
de laatste ronde van dit seizoen.
Wilt u ook eens kijken of u een
deuk in een pakje bridgeboter

kunt maken, kom dan kaarten
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e-mail gerdaschavemaker@live.
nl, telefoon 06-83371540.

Klaverjassen in
De Hoef

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer

Regio - Toen we ons op dinsdagmiddag 2 april hadden verzameld
in de speelzaal van Sporthal De
Scheg hielden we eerst een korte herdenking in verband met het
overlijden van Ria Bulters. Zij was
erelid van de club, lid sinds de oprichting en bij allen geliefd. Zoals
Ria ook gewild zou hebben gingen we daarna over tot de orde
van de dag: de vierde zitting van
de laatste parenronde van het
seizoen.
De uitslag van deze middag leverde de hoogste score op in de
B-lijn. 64,58% voor Ploon Roelofsma & Marja Slinger die daarmee ruim eerste werden want
op de tweede plaats met zowat
10 procent minder eindigden
Matty Overwater & Loes Wijland:
54,69%. Op drie Ina Melkman &

De tweede editie

‘De Kwakelse Dijkentocht’
Regio - Ook dit jaar krijgt u weer
de gelegenheid om de omgeving
van De Kwakel te zien vanuit een
heel ander perspectief.
Theetuin- Bamboelabyrint Het
Nirwana en Poldersport De Kwakel organiseren op Tweede Paasdag 22 april voor de liefhebbers
van wandelen een tocht met drie
afstanden, die u voor een groot
deel over de dijken van De Kwakel voert: deels verhard maar
voor een flink deel onverhard,
grasland. Let op: De dijken zijn
particulier eigendom en derhalve niet vrij toegankelijk, alleen
voor deze speciale gelegenheid
maken de eigenaren een uitzondering.
Let op: honden zijn niet welkom
wegens de rondlopende schapen en lammeren. Er zit dit keer
een heel verrassende in het parcours, een wonderlijke plek waar
je waarschijnlijk nog nooit geweest bent. Daarnaast gaat de
wandeling door het weiland
langs de sportieve onderdelen
van Poldersport en er is er zelfs
een die je mag uitproberen als je
dat wilt! Ook voert de tocht weer
door Theetuin Het Nirwana, waar
je kunt zien hoe de tuin en het
Bamboelabyrint aan het groeien
zijn. Je mag zelfs het doolhof in
en het centrum zien te bereiken
nu de bamboe nog niet helemaal
volgroeid is. Het Bamboelabyrint
blijft helaas dan ook nog tot juli
2020 gesloten, maar de theetuin
opent echter al deze zomer, en
wel op vrijdag 12 juli, het begin
van de zomervakantie!

Regio - Aanstaande zaterdag 13
april is al weer de laatste avond
van dit seizoen klaverjassen van
de Biljartclub “De Hoef”.
Kampioen van het seizoen wordt
deze avond bekend gemaakt en
is kaarter die over 5 van de avonden van dit seizoen de meeste
punten heeft verzameld.
U betaald €3,- om mee te spelen.
Het kaarten begint om 20.00 uur.
Zaal is open om 19.30 uur.
Wij zien u graag voor een gezellige kaartavond in de Springbok, Regio - Donderdag 4 april 2019
aan de oostzijde 61 a in De Hoef. was de eerste zitting van ronde 5.
Je zag het al bij binnenkomst,
strakke gezichten, het gaat weer
daarbij ook nog eens bijzonder de kinderen vertrouwd met de om het eggie. Vrij bridgen is leuk,
goed. Onder een stralende zon, ‘dunne bandjes’, een ander soort maar er moet ook wat spanning
met een prettige temperatuur stuur en het feit dat de voeten bij komen kijken, dat maakt het
en zonder al te veel wind heb- vast zitten aan de pedalen. Hier- nog leuker.
ben tien kinderen en hun bege- door neemt de stuurvastheid toe Er werd op negen tafels geleiders de eerste kilometers afge- en wordt het ook steeds prettiger bridged, helaas een stilzit paar in
Regio - Het schaatsseizoen is leden in de leeftijd van 12 tot 16 legd. Een aantal van hen had af- om in een groep te kunnen fiet- de A-lijn.
twee weken geleden ten einde jaar is alweer op de racefiets te gelopen jaar al ervaring opge- sen. De meer ervaren jeugd heeft
gekomen, de ijzers zijn nog maar vinden. Het fietsen is een goe- daan op een racefiets, maar voor deze ochtend ook nog een aantal A-lijn
net in het vet gezet, maar nu al de training in de zomer voor sommigen was het ook de eer- rondjes op tempo kunnen rijden. Hier is er de eerste plaats voor
zijn de leden van ijsclub Nooit Ge- schaatsers en daarmee is het ook ste keer. Er werd daarom rustig Hopelijk is het de komende maan- Els en Alice met 56,67%, hoe het
dacht gestart met de voorberei- een prettige afwisseling met het koers gezet richting de Bosdijk in den nog vaak heel mooi weer op komt weet ik niet, dit paar speelt
dingen voor het nieuwe schaats- schaatsen.
Vinkeveen, alwaar een aantal be- de zondag, zodat we deze Nooit soms de sterren van de hemel en
seizoen.
Afgelopen zondagochtend wa- hendigheidsoefeningen gedaan Gedacht jongeren nog veel op de soms beduidend minder goed,
Een enthousiaste groep jeugd- ren de weersomstandigheden werden. Op deze manier raken fiets zullen tegen komen.
wie het weet mag het zeggen.
De tweede plaats is voor het paar
Greet en Ria met 56,25%, dit paar
heeft bewezen zeer succesvol te
zijn en ook constant te spelen.
De derde plaats was voor het gelegenheidspaar Lenie en Addie
met 55,00%, eigenlijk ongelofelijk dat een paar dat voor het eerst
met elkaar speelt zo’n mooie score haalt.

Jeugd IJsclub Nooit
Gedac t o de fiets

Jetty Weening met 53,65%, vierde werden Corrie Bleekemolen
& Erny Brandsen met 51,56% en
tenslotte op vijf Fien Leeftink &
Arna Kroon met 47,92%.
In de A-lijn gingen Janny Streng
& Sonja Reeders deze keer aan
de leiding door een score van
62,50% neer te zetten. Op twee
Mieneke Jongsma & invalster Anneke Wijmans met een mooie
60% rond. Refina van Meijgaarden & Cathy Troost eindigden op
drie met 58,75% en op vier en vijf
waren dat respectievelijk Tini Geling & Paula Kniep met 54,50% en
Cobie Bruine de Bruin & Ada van
Maarseveen met 53,33%.
Volgende week de voorlaatste zitting van deze ronde, dan gaan we
er weer met frisse moed tegenaan!

Start
Start en finish is bij boerderij
Leeuwarden, Poldersport,
Boterdijk 91 De Kwakel. Daar is na
afloop uiteraard de gelegenheid
om deze Kwakelse Dijkentocht
gezellig na te beschouwen.
Honden zijn (ook aangelijnd) wegens de schapen en lammeren
op de dijken niet welkom. Starten
kan tussen 9.00 en 11.00 uur, afstanden 13, 17 en 21 km
Inschrijving €5,- p.p., waarvoor
u ook twee consumptiebonnen
krijgt die gebruikt kunnen worden bij de versnaperingpost, in
de Theetuin en bij Poldersport.
Graag via e-mail voorinschrijven,
dat voorkomt voor ons verrassingen en voor u mogelijk een teleurstelling: ruud@theetuinnirwana.nl EMBED AcroExch.Document.DC

Bridgeclub ABC
laas verhinderd, dus Marja moest
het steeds met een invalster
doen, wat haar goed afging.
De derde plaats was voor Grace
en Lotte met 56,25%, dit paar
speelt zeer gedegen en laat zich
niet zo snel van de wijs brengen,
zeer goed.
Uw literair medewerker is twee
dingen op gevallen,
Ten eerste: de paren die vorige
week nog zo goed bridgte, komen deze week niet in de top van
de rangschikking voor. Heeft dat
toch te maken met het feit dat vrij
bridgen toch anders is als dat het
om de punten gaat.
Ten tweede, zowel in de A-lijn als
in de B-lijn liggen de uitslagen
dicht bij elkaar.
Hoe dat komt is mij niet bekend,
voer voor psychologen.
Er zijn uiteraard nog geen competitiestanden.
Er is twee keer klein slem geboden, beide in de B-lijn op spel 24
door Lyda en Jan en Jany en Marja, beide keren zelfs met een overslag.
Als U interesse heeft in bridge,
B-lijn
kom dan eens langs in de Scheg
Hier was de eerste plaats voor Ly- om kennis te maken met het zo
da en Jan met 57,81%, dit paar edele maar moeilijke spel.
staat te dringen om in de A-lijn Wij spelen elke donderdag van
hun kunsten te laten zien.
9.00 tot 12,30 uur, dus U heeft
De tweede plaatst is voor Jany en de hele middag nog om zelf in te
Marja met 57,29%, Jany was he- vullen.
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VeenLanden College presenteert…

Legally
Blont

een bruisen

d

spektakel!

Regio - Afgelopen donderdag en vrijdag waren er maar liefst drie voorstellingen van de musical Legally Blont in
de aula van de school in Mijdrecht. Het
spel was in één woord betoverend, en
zang en dans deden daar niet voor onder. De vaart zat er goed in, de mensen
in de zaal hoefden zich geen moment te
vervelen en zaten op het randje van hun
stoel. Een groot compliment ook voor de
techniek, want er moest goed opgelet
worden. Er waren heel wat knoppen die
op tijd ingedrukt moesten worden. Weer
is het VeenLanden College erin geslaagd
een musical van grote kwaliteit op de
planken te zetten. Spel Yacintha Chaigneau en Tamara Scheers; Dans Judith van
Eijk: Robin Posdijk, Marit Zwemer, Dewi
Brouwer, Iris van Dijk, Sanne Zijlstra, Lisa Snoek, Saar Verdonk, Indy Kors, Eline
van de Linde, Rowena ten Haken, Mariëlle van Dijk. Zang Roos de Lang en Gemma Breur. Licht en geluid: Remco Tieman:
Yordi Aardema, Janey Jansen, Nand Homan, Jelle Aardema; Grime: Dorothé
Zwemer, Elselieke de Leeuw, Chantal de
Bruin, Marije de Bruin, Ivetta Wartanjan, Deidre Chaigneau. Decor: Frans van
Straaten, Kees de Vroom, Sumirè Iwasaki, Lisa Bracco Gartner. Zang en spel: Eline Jelsma, Tom van Strien, Serena Rodrigues, Milan van Dijk, Amber van de
Horst, Xavier Chaigneau, Floortje van
Haaften, Niels ten Haaf, Danny Meijer,
Nadieh ten Dam, Roos van Dierendonck,
Elionora van Woerkom, Roxy Roos, Fé
Bracco Gartner, Wies van Scheppingen,
Anna Eindhoven, Chanouk Steen, Sophie Carmiggelt, Jochem Jelsma, Silja
van Eeken, Nynke van de Pouw-Kraan,
Tije van de Zwet, Jiska Kroon, Roos Zoeters, Nina Siegers, Yente ten Dam, Julian
Schröder, Benjamin Hodenpijl, Eline van
de Bos en Nikki van Walraven. Met speciale dank aan: VLAC, Juud’s Dance Centre,
Feel Good Salon Wilnis, Bakkerij de Kruif.
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dit nog met het nodige risico in
het strafschopgebied te voorkomen. Het bleef gelukkig 0-0 , het
spel van Hertha was niet vloeiend maar in gevaar kwam Hertha niet. Helaas moest Jay met een
kaakblessure van het veld. Sander
ging op zijn vertrouwde 4 positie
en Mees ging linksback spelen.
Op een gegeven moment zeiden
de meegereisde supporters al dat
het niet lang meer kon duren dat
er een doelpunt zou vallen, want
Hertha creëerde regelmatig goede kansen door met name individuele persoonlijke acties van diverse spelers. Hertha speelde lekker aanvallend, waarbij regelmatig de backs naar voren gingen.
Vlak voor rust werd er dan eindelijk gescoord.
Uit een mooie aanval scoorde
Niels de bevrijdende 0-1. In de
rust kregen de spelers het vertrouwde fruit van de Groentehal
Vinkeveen. Wij weten niet wat er
dit keer in het fruit zat, maar het
was turbo fruit. In de tweede helft
Vinkeveen - De JO15-1 van SV van trainers en spelers zorgt er- punten mee naar huis zouden speelde Hertha zeer gefocust en
Hertha krijgen elke thuis en uit voor dat de jongens de laatste gaan. De spelers van sv Rap zijn goed. Sv Rap werd op eigen helft
wedstrijd een tas fruit van Leo wedstrijden de winst steeds bin- allemaal erg snel en vaardig aan vastgezet en zeer veel mooie aanKok van de Groentehal in Vinke- nen halen. Ook afgelopen zater- de bal. En ze hebben het voor- valscombinaties werden op de
veen. Deze sappige appels en dag ging de winst weer mee naar deel van thuis spelen. Zij spe- mat gelegd. Het publiek was duiverse bananen zorgen er weke- Vinkeveen. Dit keer speelde de len altijd op dit zeer slechte gras- delijk de grote winnaar en uitlijks voor dat de mannen nog be- jongens uit tegen SV Rap in Am- veld en zijn dat duidelijk beter ge- eindelijk Hertha ook. De uitslag
ter samen spelen en plezier heb- stelveen.
wend. Het normaal gesproken zo was 0-6. Spits Niels scoorde er 3,
ben in het voetbal.
verzorgde opbouwende spel van middenmidden Nick 1 x en laatEn om Leo daar hartelijk voor te Punten
Hertha, lukte gewoonweg niet. ste man Mats 2x. Mats dacht nog
bedanken reisde het gehele team Aangezien de naam van de te- De ballen stuiterde alle kanten met een omhaal een hattrick te
af richting Demmerik om met el- genstander al doet vermoeden op, wat al in een van de eerste mi- maken maar dat lukte uiteindekaar op te foto te gaan. Het ver- zouden ze flink aan de bak moe- nuten tot een achterstand had lijk niet. Super tevreden reden we
se fruit maar zeker ook de inzet ten om ervoor te zorgen dat de kunnen leidden, maar Mats wist weer naar huis.

De Groentehal in het zonnetje!

Atalante MA1 kampioen
in de hoofdklasse
Vinkeveen - Na in december periodekampioen te zijn geworden
in de 1e klasse heeft het meisje A team van Atalante daarna
in de 2e helft ook het kampioenschap in de hoofdklasse binnen
gehaald! Het team heeft door de
jaren heen een gestage groei laten zien onder leiding van trainer-coach Frans Roos. De eerste
helft werd in december ongeslagen afgesloten met een riante 1e
plaats in de 1e klasse A, waardoor
het team zich plaatste voor de
Hoofdklasse. Vanaf januari hebben de meiden Lucia, Lisanne, Jade, Maaike, Anouk, Layla, Juna,
Bobbi en aangevuld met talent
Isa zich gestort op de hoofdklasse A. Na een “foute” start in januari in Veenendaal waar nog verloren werd, maakten de meiden
dit door het seizoen heen weer
goed. Naarmate de tweede helft
vorderde wisten zij steeds meer
winstpartijen achter hun naam

scharen, waardoor ze al vrij snel
van plek 5 doorstoomden naar de
1e plek. Her en der wel een setje
laten liggen, het waren ook niet
de minste tegenstanders, maar
de Vinkeveense equipe wist het
hoofd koel te houden. Een wedstrijd voor het einde, 29 maart
thuis de wedstrijd tegen Keistad
uit Amersfoort, kwam het kampioen binnen handbereik. Wel zou
met 3-1 gewonnen moeten worden, dan waren ze niet meer in te
halen door het team VCV uit Veenendaal.
Met veel publiek op de banken
en veel aanmoedigingen werd
het een zenuwslopende wedstrijd. Ups en downs wisselden
elkaar af. Super mooie ballen afgewisseld door onzekere foutjes.
Uiteindelijk verscheen er een 3-2
winst op het scorebord. Dat werd
rekenen. Het gat met de nr 2 was
10 punten, in theorie zou de nr 2
nog gelijk kunnen komen, maar

Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 12 april 2019 om fraaie
prijzen in Café de Merel. Er worden vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de
punten bij elkaar opgeteld en
is de winnaar of winnares bekend, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45
uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Telefoon van Café de
Merel is 0297-263562. Arkenpark
Mur 43, Vinkeveen, e-mail thcw@
xs4all.nl.

die kans was minder dan 0,01%,
dus schalde het overwinningslied
van QUEEN uit de speakers in de
Boei, het wedstrijdshirt omgewisseld voor het kampioenshirt en
werd het feestje gevierd. Daags
erna verloor de nummer 2 hun
wedstrijd en verscheen op de NEVOBO site dan definitief de noti-

tie “kampioen” achter de naam
van Atalante MA.
Zaterdag 6 april sloot het team,
voor het laatst in deze formatie,
het seizoen af met een 3-2 winst
in Bilthoven. Het kampioenschap
in de hoofdklasse is echt een super mooie prestatie voor Atalante!

nis voor liefhebbers van allerlei
krijgskunsten.
Dennis en zijn leerlingen hopen er nog veel Aikido jaren in
Mijdrecht aan vast te plakken.
Nieuwe leerlingen zijn van harte
welkom en mensen kunnen altijd
langskomen voor een proefles.
Ook als je nog geen enkele ervaring hebt. Aikido is goed voor
ontwikkeling van weerbaarheid
en zelfredzaamheid en de training is meteen goed voor de conditie. Bezoek de Aishinkai website
of Facebookpagina voor meer informatie over de lessen en extra Op de foto: Aikidoleraar Dennis Vorster samen met Willem Lindeboom
van WLC trainingen.
activiteiten.

a en oo in fina e
driebanden 2019
Vinkeveen - Afgelopen weekend werd in Café Biljart de Merel
te Vinkeveen de halve finales gespeeld van het driebanden toernooi van biljartclub D.I.O. betekend en Café de Merel van het
jaargang 2019.
Van de zestien spelers in de halve finale zijn er toch verrassende spelers van het groene la-

ken gekomen om op zaterdag 13
en zondag 14 april te spelen wie
uiteindelijk het toernooi op zijn
naam mag schrijven.
Een van de spelers was Joop
Luthart die zaterdag verrassend
doorging door favoriet Bram Koning uit te schakelen ook door op
zaterdag Frank van Schaik, Jan
Eijsker en Jac de Leeuw die ijzer-

Mijdrecht - Afgelopen weekend was het weer druk voor de
turn- en acrogymafdeling van
GVM’79. Zaterdag en zondag was
er in Utrecht een acrogymwedstrijd en in Amersfoort kwamen
de turnsters op zaterdag in actie. Voor de acrogymnasten was
dit hun derde wedstrijd en met
alle voorbereidingen de afgelopen week was iedereen er helemaal klaar voor. Er werden mooie
torens gebouwd en hoge sprongen gemaakt. Ook de dans was
bij de meeste teams ook vooruit gegaan. Echter de concurrentie heeft ook niet stil gezeten en
daarom bij de acrogym geen medailles voor GVM.

In Amersfoort ging het ook erg
goed. Bij de GVM-turnsters was
duidelijk dat zij de eerste wedstrijd hadden gebruikt om in te
komen, want deze wedstrijd ging
het bij de meesten een stuk beter. Vooral op sprong en brug
deed GVM’79 goede zaken. Uiteindelijk leverde het GVM’79 één
kampioen: Jaelynn! Ook de andere meiden behaalden prima
plaatsen, waarmee zij zich mogelijk nog voor de toestelfinales kunnen plaatsen. De komende maanden zijn wij nog hard opzoek naar nieuw turn- en acrogymtalent. Dus heb je interesse
in deze prachtige sporten meldt
je dan aan voor een proefles.

Klaverjassen de Merel

Aishinkai aikido
Mijdrecht bestaat 6 jaar
Mijdrecht - In maart bestond
Aishinkai Aikido Mijdrecht al
weer zes jaar. In 2013 startte Dennis Vorster met het geven van Aikidotrainingen in de dojoruimte van WLC trainingen. Sinds een
paar jaar zijn de Aikido lessen ook
uitgebreid naar Uithoorn.
In Mijdrecht wordt wekelijks getraind op de dinsdagavond en
daarnaast organiseert Aishinkai
Aikido regelmatig seminars met
gastleraren.
Zo komt op vrijdag 12 april a.s.
Léo Tamaki sensei uit Parijs voor
zijn jaarlijkse Aikidoseminar weer
naar Mijdrecht. Een echte beleve-

Lang wedstrijdweekend
voor GVM’79

sterk speelde, zondag was het
onze Mijdrechtse vriend Hans
Bras die de winnaar van de laatste twee jaar Ad Wolf uitschakelde verder naar de finale Maarten
Dulmus, Richard van Kolck, die
Edwin van de Schaft uit de finale
stootte en Ray Kramer die ook prima op dreef was.
Deze 8 spelers staan dus aankoment weekend in de finale aan
de biljart-tafels in Café Biljart de
Merel, Arkenpark MUR no 43,
Vinkeveen. Aanvang beide dagen 13.00 uur, waarna de voorzitter van B.J.C. D.I.O. de prijzen

(hoofdsponsor Restaurant de Haven Herenweg 276, 3645 DX Vinkeveen) op zondag uit zal reiken.
Ook kunnen wij nog enkele biljarters of biljartsters plaatsen voor
de nieuwe competitie of De Ronde Venen competitie opgeven
in ons clubhuis, zowel voor de
dinsdagavond club, B.J.C. de Merel als de donderdagavond club
B.J.C.D.I.O. Ook dames uiteraard
van harte welkom. Dit alles in Café de Merel, tel. 0297-263562 of/
en 0647944950, Arkenpark Mur
43, 3645 EH Vinkeveen, e-mail
thcw@xs4all.nl.

Hier volgen de datums voor
de
prijsklaverjascompetitie
2018/2019.Voor 2019: 12 en 26
april, 10 en 24 mei, 7 en 21 juni en
5 juli. Alle datums onder voorbehoud .
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1. Peter van Kerkwijk 7637 pnt
2. Gerry Ruimschoot 6847 pnt
3. Herman v.d.Waa
6786 pnt
4. Pleun Vis
6713 pnt
5. Jan v. Kouwen
6473 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Ida Rass met 4651 punten.

Spannende strijd met
nipt verlies HVM M6E1
Mijdrecht - Op zaterdagochtend 6 april moesten de meiden
van HVM M6E1 tegen Westerpark
uit Amsterdam. Nadat de doelen
en de pionnen klaar stonden en
de beide teams lekker warm gedraaid waren startte de scheidsrechter de wedstrijd.
De gastenspelers uit Amsterdam
namen het gelijk het voortouw
en brachten de bal al snel voor
het doel. Waren de Mijdrechtse
meiden nog niet wakker?!
Gelukkig was de Mijdrechtse keeper wel wakker en wist de bal uit
het doel te houden. De spelers
uit Amsterdam wisten échter niet
van ophouden en presteerden
het om de bal in de 1e helft 4x in
het het Mijdrechts doel te krijgen.
Met 0-4 achterstand gingen de
meiden naar de rust. Na een gezellige onderonsje van de meiden
en wat lekker fruit tijdens de rust
werd de 2e helft gestart.
Vol gas
Vol gas gingen de meiden richting het doel van de tegenstanders en er werd binnen enke-

le minuten al gescoord door het
thuisspelende HVM. 1-4
Was het dan toch mogelijk om
tegen deze lastige tegenstander
te scoren? Door een paar goede
passes en de aanmoedigingen
van de vaste supportersgroep
werd er weer aan gescoord! 2-4.
Het kan. En weer gaan de meiden door, een aanval over de linkerflank resulteerde weer in een
punt aan onze zijde. 3-4
Na een paar goede wissels en
strakke passes over de rechterkant volgde dan ook de gelijkmaker, 4-4. Westerpark komt langszij
en scoort helaas ook. 4-5
Wat een spanning, de Mijdrechtse meiden gaan er vol voor en
maken weer een gelijkmaker
5-5. Met nog 1 minuut te spelen
breekt de hoofdaanvalster van
Westerpark door de verdediging
van HVM en scoort. 5-6.
De scheidsrechter fluit af en HVM
verliest nipt met 5-6. Alles bij elkaar weer een spannende wedstrijd, de spelers hebben allemaal
lekker gespeeld en de toeschouwers hebben genoten.
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Derde editie De Hafkamp
Groenewegen Ronde Venen Marathon
Regio - In de gemeente De Ronde Venen bruist het van sportieve
activiteiten in de maand november. Op de eerste zondag staat de
Zilveren Turfloop op de agenda.
De derde zondag is gereserveerd
voor de “De Hafkamp Groenewegen Ronde Venen Marathon ”.
Na een uitvoerige evaluatie van
de 2e editie door het bestuur en
belanghebbenden werd het duidelijk dat dit evenement niet
meer is weg te denken in de ge-

meente De Ronde Venen. Deelnemers genoten 42 km van het
prachtige parcours en stimuleerden het bestuur om door te gaan.
Versterking van het bestuur was
nodig om de continuïteit te waarborgen. Nieuwe bestuursleden
en vrijwilligers stapten in en committeerden zich om de 3e editie
op de hardloopkalender te plaatsen.
Wanneer? Zondag 17 november
2019 slingert een lint van ruim

800 lopers zich door de 8 kernen
van onze gemeente met start en
finish in Abcoude. Aangemoedigd door een enthousiast publiek zorgt ervoor dat de deelnemers zich welkom voelen in De
Ronde Venen. Noteer de datum
alvast in de agenda en ga genieten van het voorbijtrekkend lint
en stimuleer de deelnemers.
Ook dit jaar een mix van lopers
die een complete marathon lopen en lopers die een duo-mara-

thon lopen. Bij de duo-marathon
wisselen lopers elkaar af en beiden volbrengen tesamen het gehele traject.
Nu u dit leest kunnen wij ons
voorstellen dat 42 km te ver is om
mee te beginnen. Geen nood in
het programma is ook een 10 km
loop opgenomen. AV De Veenlopers organiseert ook dit jaar weer
een aantal clinics waarbij de aspirant loper zich kan voorbereiden
op een van de afstanden.

Contra-intuïtief bieden
bij Sans Rancune

UWTC bij Hel van Groesbeek
Regio - De 4e wedstrijd van
de landelijke jeugdcompetitie
mountainbike (LJC) was op zaterdag 6 april in Groesbeek. De
hel van Groesbeek! Morgan Hartveldt (jeugd cat 2) had een slechte loting en moest nagenoeg
achteraan starten. Gelukkig ging
het eerste deel van het technische parcours over een motorcrossbaan en kon hij van de 25ste
naar de circa 15e plaats opschuiven. Na een ronde kwam hij door
in groepje dat voor de 5e plaats
reed en uiteindelijk finishte hij als
7e.
Een gedeelte van het UWTCX
team reed in Groesbeek de marathon van 70 km op de mtb, een
echte Hel... Bas de Bruin reed hier
erg sterk maar kreeg te maken
met materiaalpech, een shifterbout was losgetrild. Na de montage van een nieuwe bout kon Bas
weer door en hij werd alsnog 7e
bij de 30+. Tommy reed de wedstrijd niet uit. Bij de dames (30+)
werd Elleke 11e en Rebecca 17e.
Judith werd 2e bij de dames 40+.

zich als 4e te klasseren en Leen
Blom als 8e. De wedstrijd van de
60+ had een rustig verloop en er
was niemand die een ontsnapping kon opzetten en een massa sprint moest de winnaar brengen. De wedstrijd werd overtuigend gewonnen door Ron Paffen
uit Milsbeek voor Arie Blomberg
uit Keldichem. John Tromp spurtte zich naar een 4e plaats.
Jeugdfestijn Hoorn
Voor de jeugdwielrenners uit
Noord-Holland stond zondag 7
april de eerste NK selectiewedstrijd op het programma. Bij de
jeugd cat 4 werd Emilie Fransen
13e, zij komt nog wat wedstrijdritme en ervaring tekort. Maar
knap dat ze heeft meegedaan.
Bij de jeugd cat 7 waren er geen
succesvolle ontsnappingen en in
de eindsprint werd Mike Derogee 6e en Lars 7e. Beide mochten
bij de prijsuitreiking een beker in
ontvangst nemen. Rens Grömmel
finishte als 14e.

Veteranen
Zaterdag 6 april waren de UWTCers Leen Blom, John Tromp en
Guus Zantingh naar het oosten
van Nederland gereisd om daar
te starten in veteranen wedstrijden in Eibergen. Bij de 70+ Veteranen werd er vanaf de start hard
gekoerst en even voor de helft
van de wedstrijd ontstond er
een kopgroep van 8 renners met
daarbij Leen Blom en Guus Zantingh. De groep werkte goed samen. Op drie kwart van de koers
ontstond er een nieuwe kopgroep van drie renners. De wedstrijd werd gewonnen door de regionale favoriet Fred de Kinkelder
uit Groenlo. Guus Zantingh wist

UWTC bij Topcompetitie
BMX in Venlo
Regio - Na de successen in de
BMX West competitie van vorige
week was er dit weekend de eerste Top Competitie BMX van 2019
in het Limburgse Venlo.
Voor de meesten vanuit de omgeving Uithoorn bijna 2 uur rijden om zaterdag eerst te kunnen trainen en in de buurt overnachten dus ook van de begeleidende ouders het nodige wordt
gevergd, maar dat hoort bij deze topsport! In bijna elke klasse
was de top van Nederland vertegenwoordigd, dus het zou er hard
aan toe gaan. Een zonovergoten
Venlo waarbij de temperaturen
aardig opliepen, maar dat kwam
ook door de spannende races
waar op t scherpst van de snede
gestreden werd. 28 UWTC-ers deden mee. Mooi om te zien dat er
van de jongste rijders een aantal
het al aandurfden om met deze
landelijke wedstrijd mee te doen,
want het is wel een heel stuk groter dan een Noord Holland Cup
of een BMX West, maar door deze grote wedstrijden ook te rijden
leer je veel en zo wordt je beter!
Dus Jorian vd Weele streed dapper en wist toch nog een mannetje achter zich te houden 7-6-7 in
de manches. En ook Bouke Trienes stampte goed door en werd
7-6-6. Sem Kroon deed ook voor
t eerst mee aan een TC en kwam
zelf meteen door naar de volgende ronde, de halve finale waar hij
netje 6e werd. Een mooie start!
Bijzonder en heel speciaal was
het ook dat UWTC voor t eerst
in jaren weer een elite-men rijder aan de start had : Joey Nap!
De eerste rijder die op onze thuisbaan de uitdaging aandurfde om
de berm-jump te springen maakt
nu na 2 jaar junior-men de stap
naar de eliterijders. Klasse! Tussen

de landelijke toprijders was het
nog even wennen, en met zelfs
een Rus erbij in deze C1 wedstrijd werd hij 7-5-5. Mooie Finale
plekken waren er voor Thijs Pronk
(7e boys 10) , Maddox v Deen(2e
boys 12), Jessy Soede(5e boys 14),
Max de Beij ( 3e Cruiser 13-16),
Roy Kater (1e! boys 16-spektaculair -op de streep!) Michiel Jansen
(4e Cruiser 35-44), Arjan vd Weele 8e Cruisers 35-44). Top gedaan
allemaal! Ook Roberto Blom
ging van start als grote kanshebber voor de eindzege in de cruiser 17-14 klasse, maar kwam lelijk
ten val in de eerste bocht en werd
helaas per ambulance afgevoerd.
Wij wensen hem sterkte met zijn
herstel!.
Andere uitslagen:
Gino Soede 5e in 1/2 finale boys 9
Jens Lang 6-5-7 boys 9, Mitch v.d .
Steegt 5e in ¼ finale boys 10, Ruben de Kuiper 8-6-6 boys 10, Sophie Mastenbroek 5-5-5
Girls 11-12, Jur de Beij 8e in ½ finale boys 13, Mika Lang 5e in ½
finale.
Boys 13, een zinderend eind maar
de baan bleek net 10 m te lang,
Alec v.d. Mast 6e in ½ finale boys
14, Daan Corts 8e in ½ finale boys
14, pechvogel met 2 valpartijen,
Dario v. Dijk 6e in ½ finale boys15,
Max de Beij 7e in ½ finale boys 16,
Jochem v.d. Wijngaard 4-5-5 boys
16, Sven Wiebes 5-5-6 cruiser 1724, Roberto Blom 8e in ½ finale sportklasse, Maarten v.d. Mast
6-7-6 sportklasse, Arjan v. Bodegraven 5e in ¼ finale sportklasse, Kevin Boomkens 5e in ¼ finale sportklasse, Thomas v.d. wijngaard 7e in ¼ finale sportklasse.
Volgende week is de 2e TC in
Baarn.

Tweede Paas Bridge

Bingo

fie/thee zijn gratis. Ze beginnen
om 20.00 uur en de zaal gaat om
Regio - Zaterdag 13 april is er 19.00 uur open. Tot dan in Buurtin Amstelhoek weer een bingo- huis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a
avond. Ze spelen 10 rondes en er Amstelhoek. Dit is alweer de laatzijn mooie prijzen te winnen. De ste bingoavond van het seizoen
toegang en het eerste kopje kof- 2018-2019.

Regio - Geen zin om naar de
meubels te kijken? En wil je liever je hersens gebruiken dan
urenlang te lopen? Bij ons kan je
ook elk half uur een andere tafel
en stoel uitzoeken en kom je ook
nog andere gezellige bridgers tegen. Doe dus mee met de Tweede Paas Bridge Drive op maandag
22 april om 13:30 in het dorpshuis De Quakel Kerklaan 16 in De
Kwakel voor gezelligheidsbridgers. Aan de “bridgedrive” meedoen kost 7 euro per paar voor
NBB-leden. Geen NBB-LID? Dan
betaal je 0,50 eurocent meer!
En wil je na afloop blijven eten?
Laat dat dan bij inschrijving even
weten (a 12 Euro per persoon).
Geef bij je eerste inschrijving zelf

even aan welke letter bij je past!
A=”Gevorderde Bridger”, B=”Club
Bridger” , C=”Thuis Bridger zonder club ervaring” en jullie NBBnummers. Meld je aan bij Hans
via e-mail naar leerkomgabridgen@gmail.com of via 0654 108
456. Blijf je eten dan willen we
dat al weten op donderdagmiddag en opgeven om te komen
bridgen kan tot uiterlijk zaterdag
12:00 ’s middags. Kan je nog niet
bridgen maar wil je het wel leren?
Direct meespelen zal dan niet
gaan maar informeer dan eens
naar een gratis proefles.. en krijg
je de smaak dan te pakken dan
kan je meedoen met een bridgecursus om de beginselen van het
bridgen te leren.

Regio - Zoals eerder krijgen we
vandaag vooral kleine spellen
voor de kiezen. Maar wel met allerlei haken en ogen, die te maken hebben met de vraag of het
kleine contractje van de tegenpartij er in zit, of dat er misschien
voor de eigen partij een net iets
hoger contractje mogelijk is.
Vaak zijn de verschillen minimaal,
en lastig in te schatten. Ook enig
geluk bij de uitkomst wil wel eens
helpen. Daarbij zijn spelers die al
te wetenschappelijk uitbieden in
het nadeel, omdat de tegenpartij daardoor meer van hun kaart
te weten komt, wat de kans op
een goede uitkomst verhoogt.
Als dan ook nog de verdeling
een statistisch gezien kleine kans
heeft, kunnen ze wel inpakken.
Dit vraagt om goede bridgers die
vooral recht voor zijn raap spelen,
met zo min mogelijk theoretische

overwegingen. We zien dan ook
andere paren komen bovendrijven, maar zeker niet minder overtuigend. Gedeeld eerste worden Mayke en Riet, en Ad en Gerard met de geweldige score van
61,25%, ruim voor promovendae
Yolanda en Thea met 52,08%. Ga
vooral zo door. Geen slems.
In de B-lijn een veel meer normaal patroon, met enkele opmerkelijke verstoringen, ongeveer
vergelijkbaar met vorige week.
De spellen nodigen uit tot strijd:
het is vaak gunstiger zelf te spelen. Ook hier geen slems. Wel
een afgetekende winnaar: To en
Wim blijven met 63,01% iedereen de baas. Leny en Ria zijn beste van de rest met 57,81%.
Wie de krachten met deze matadoren wil meten kan informatie inwinnen bij Lijnie Timmer,
(0297)561126.

Bridgevereniging Uithoorn
Regio - Maandag 8 april 2019
werd met 34 paren de 2e ronde
van de 6e parencompetitie van
Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van sporthal
De Scheg. In deze 2e ronde ging
in de A-lijn de 1e plaats met de
hoogste score van de avond naar
Tineke v/d Sluis & Henk v/d Schinkel met 65,10% op de 2e plaats
werd beslag gelegd door Riet &
Wim Beijer met 55,73% en op de
3e plaats eindigde Nel Bakker &
Lia Guijt met 53,75%
In de B-lijn ging de 1e plaats
naar Marjan & Ben v/d Broek met
58.33% op de 2e plaats eindigde
Ans Breggeman & Henk v. Dijke
met 56,25% op de 3e plaats werd
beslag gelegd door Doina v Ettikhoven & Ans Voogel met 55,42%
In de C-lijn ging de 1e plaats naar
Corry v Tol & Kees Geerlings met

59,40% op de 2e plaats eindigde
Jacqueline Beukers & An Volkers
met 56,77% en op de 3e plaats
eindigde Anja Baars & Marja Calis
met 56,04%
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 02975-21190 of via de mail:
w.gloudemans@caiway.nl

Epische roeitocht van
start komend weekend
Regio - Na twee jaar voorbereiding gaat het komend weekend
eindelijk gebeuren. Honderden
sporters en sponsors in Nederland slaan voor KiKaRoW de handen ineen om kinderkanker de
wereld uit te roeien. Startend bij
het Uithoornse Michiel de Ruyter,
zal er een totaal van 1.400 kilometer worden afgelegd. En dat gaat
gepaard met verschillende festiviteiten. Nog voordat roeiboot
The Vin zaterdagochtend zijn eerste etappe richting Den Haag aflegt, belooft de speciale proloog
op de avond ervoor al een spektakel te worden. De KiKaRoWboot wordt op vrijdagavond vanaf de Wilhelminakade richting
het startpunt begeleid door een
vloot van maar liefst 30 roeiboten, 70 kano’s en de volgboot van
het Reddingsmuseum. De Kwakelse steelband Tavenu zorgt
daarbij voor muzikaal vermaak.
Daarnaast wordt bekendgemaakt
hoeveel sponsorgeld MdR in aanloop naar de aftrap heeft opgehaald. Dankzij het enthousiasme van bewoners uit Uithoorn

en omstreken, leverde de grote
nieuwjaarsduik begin januari al
bijna €10.000 op. Door uiteenlopende acties is dat bedrag inmiddels zelfs al hoger opgelopen,
kon een ingewijde vast verklappen. Het sponsorgeld zal worden
overhandigd aan professor Marry van den Heuvel-Eibrink, hoofd
van de Late effecten-poli bij het
Utrechtse Prinses Máxima Centrum.
Op zaterdagochtend worden alle deelnemers onthaald met een
speciaal ontbijt, waarbij bekende
Uithoornaar Cindy Pieterse (Comedytrain, Dit was het nieuws)
een motiverende speech zal houden. Iedereen is van harte welkom om The Vin uit te zwaaien
om 8:00 uur. Na het startschot
van burgemeester Pieter Heiliegers, begint er een ongekend
grote roeitocht door het hele
land. Als het eindpunt op 14 juli
in Utrecht is bereikt, moet er een
totaal van €500.000 zijn opgehaald. Voor meer informatie over
het roeitraject en sponsormogelijkheden: www.kikarow.nl
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Clubkampioenschappen
Judoschool Blaauw

Argon krijgt bij AFC lesje
in effectiviteit

Wilnis – Afgelopen zondag zijn
bij Judoschool Blaauw het eerste weekend van de clubkampioenschappen gehouden. Dit jaar
deden ook de leerlingen uit Uithoorn mee. De wedstrijden zijn
verdeeld over twee weekenden.
De kinderen waren verdeeld op
leeftijd, gewicht en kleur band in
poules. Ook voor degene die net
op judo zitten waren er aparte
poules gemaakt. De jongste leerlingen van Judoschool Blaauw
hebben gestreden voor wat ze

Mijdrecht - Argon begon in Amsterdam goed tegen de koploper, binnen twee minuten scoorde Ian Refos de 0-1. Een vrije trap
werd door Bas boelhouwer weer
ingebracht waarna Refos kon uithalen. Een minuut later moest Argondoelman Romero Antonioli alles uit de kast halen om een
vrije trap van AFC onschadelijk te
maken. Maar in minuut vier werd
het toch alweer gelijk. Een door
scheidsrechter Rembrand Duindam gemakkelijke gegeven strafschop, duwen of trekken, werd
door Floris Dokkum feilloos ingeschoten 1-1. Daarna zagen we
pogingen van Argon, een vrije
trap van Rachad Madi scheerde over de kruising en even later
ging een kopbal van Patrick Lokken net naast de verkeerde kant
van de paal. Een schot van Bas
Boelhouwer werd fraai gestopt
door doelman Gijs van Zetten
van AFC. De laatste twintig minuten voor rust kwam Argon eigenlijk niet meer in het spel voor, AFC
kreeg volop de gelegenheid om
het spel naar zich toe te trekken.
Mauritsio Helstone schoot naast
en na een hoekschop kopte Oscar Cardoze ook naast. Nadat Antonioli goed ingreep bij schot van
opnieuw Helstone en Cardoze na
een hoekschop op de lat kopte
stond Argon wel erg onder druk.
Maar na weer twee hoekschoppen tegen bezweek Argon, Gijs
Niehe zag zijn schot door Antonioli nog gekeerd worden maar
na weer een hoekschop sloeg
AFC toch weer toe met een doelpunt van Milja van den Steenhoven 2-1. Na de thee kwam Argon
behoorlijk uit de startblokken en
kreeg gelijk een prachtige kans,

waard waren en er waren veel
spannende partijen. Na deze leuke en gezellige eerste dag waarbij
elke judoka een prijs in ontvangst
mocht nemen mogen de volgende leden zich clubkampioen van
2019 noemen: Beau Schreiber,
Björn van Kesteren, Conrad Hoving, Daniel Duijn, Luc Godfried,
Mark van der Eijk, Mathieu Antonis, Mecx Burg, Noah Hofstede,
Ruben Meijer. Op zondag 14 april
zijn de meisjes aan de beurt, de
oudere jeugd en de senioren.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 1 april werd
de tweede ronde van de lentecompetitie gespeeld. De A-lijn
werd overklast door team Dick
Elenbaas met 59,23%. Team Ans
Bruggeman verzette zich stevig
met 54,76% gevolgd op korte afstand door team Marja Hartmann
met 53,45%. Team Ans de Ruiter
haalde een 6SA contract met een
mooie up slag. Team Paul kenter
wist een gedoubleerd 4schoppen
contract binnen te halen. In de Blijn deed team Richard van Heese
goede zaken door 64,38% te scoren. Ook team Richard Morssink
weerde zich goed met 62,64%
met daarna team Jopie de Jong
met 55,90%. Team Joop Janszen
speelde een gedoubleerd 4harten spel met succes. Team hen
van der Laan ging met een mooi

6SA contract aan de haal. Donderdag 4 april ging de eerste ronde van de nieuwe Lentecompetitie van start. In de A-lijn was
team Jan Bunnik veruit de beste
met 74,92%. Tot nu toe de hoogste score ooit. (zie trots team foto). Team van der reep werd tweede met 58,42% en team Kiki Lutz
55,22%. In de B-lijn ging het ietsje rustiger. Team Bart Groenvelt scoorde 64,17%, gevolgd
door team Annie van Onna met
57,50% en team Tineke Venhuizen met 55,83%. In de C-lijn ging
team Ineke Hollaardt er met de
winst vandoor 65,76% met daar
achter team Jenny Silver met
59,42% en team Bram van Klaveren met 56,83%. Speel eens mee.
Zie voor informatie de website
van Bridgevereniging Mijdrecht.
het clubhuis worden films en foto’s van de afgelopen 50 jaar getoond.

Tennisvereniging VLTV
viert 50-jarig bestaan

Vinkeveen - Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni viert de VLTV op het
tennispark in Vinkeveen haar lustrum. Samen met leden, oud-leden en genodigden zal feestelijk
worden teruggeblikt op 50 jaar

Witte lustrumkleding
De VLTV heeft speciaal voor het
lustrum een volledig wit met
goudgele kledinglijn ontworpen.
tennis en gezelligheid. Het be- Programma vrijdag
Polo’s, t-shirts, sweaters, caps en
looft een gevarieerd 2-daags feest Op 14 juni opent de voorzitter om handdoekjes met het lustrumlote worden met veel sportieve eve- 19.30 uur het lustrum. Om 20.00 go kunnen op www.vltvwebshop.
nementen, een flitsende veiling, uur zien de gasten demonstra- nl worden besteld. Iedereen die
funactiviteiten en muziek voor tie tennispartijen. Om 21.30 uur de VLTV een warm hart toedraagt
volgt de loterij en veiling. De vei- is van harte welkom om in het
jong en oud.
lingitems worden eerdaags op clubhuis het 50-jarig bestaan van
www.vltv.nl bekendgemaakt. Het de VLTV mee te vieren. De VLTV
geheel wordt omlijst door een hoopt ook veel oud-leden te mofeestelijke borrel en muziek. In gen begroeten.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht – maandag is de eerste ronde van de nieuwe lentecompetitie gespeeld. Vanaf nu
gaat het spel in tweelijnen. De Alijn werd gedomineerd door team
Petra Meijnders met 59,94 % met
team Johan Voskamp als goede
tweede met 56,85% en team Gerda Ruigrok met 52,98%. Een opmerkelijk spel werd gemaakt door
team Corine Cooke, een 4ruitenspel gedoubleerd gehaald. Daarna ook nog een 4harten spel gedoubleerd binnen geharkt. Team
Cees Verweij bood een 4schoppen contract en haalde dat met
2up slagen. Verrassend was wel
het aantal gedoubleerde spellen.
Donderdag
Werd de laatste en zevende ronde van de Lentecompetitie gespeeld. Met de laatste kansen om
degradatie te vermijden en promotie te halen. In de A-lijn ging
team Ben Ockhuizen uit zijn dak
met 62,50% en op gepaste afstand team Pieter Koopmans
met 57,39% op de hielen gevolgd door team Jan Bunnik met
56,25%. Op een spel ging ieder
team 2down (4 harten of 3 sans).
Paula Kooijman’s team maakte
een prima contra met 3sans,plus
1. Team Rene de Jong toverde er

Programma zaterdag
Op 15 juni om 15.00 uur start het
funtoernooi met tennis, games
en veel lol. De organisatie stelt
de teams samen, waarin alle leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn. Tot 9 juni kunnen alle
sportliefhebbers uit de regio zich
opgeven op: www.vltv.nl. Vanaf 17.00 uur speelt een dixieland
band en begint het food festijn.
’s Avonds start om 20.30 uur het
feest met een DJ en diverse liveartiesten. De volledige line-up
wordt later op de website en op
facebook bekendgemaakt.

een 6sans gedoubleerd uit de hoge hoed en maakte het. Team jan
Bunnik speelde een mooi 4schoppen contract plus3. In de B-lijn lagen de teams dichtbij elkaar. Bovenaan team Greet Lodder, met
55,21% met daar vlak achter team
Diny de Haas met 53,65% en team
Bram van Klaveren met 53,13%.
Team Diny de Haas speelde een
mooi 3sans contract met een up
slag waar de overige teams in ruiten te recht kwamen. Team Greet
lodder pakte uit met een prima
3harten contract met 2 up slagen. De klapper was van team Jan
Elenbaas dat 7schoppen bood en
maakte.
In de C-lijn lagen de team ook
weer wat verder uit elkaar.
Team Simon Rijser pakte uit met
69,27% met team Ria Versteeg
met 58,33% en team Julia Meijering met 53,65%.Team Simon Rijser maakte een mooi 4schoppen
contract. Julia Meyering’s team
haalde een 5klaveren contract
probleemloos binnen. Team Lenny van Diemen deed dat met een
mooi 3sans contract met 3 up slagen te halen. Een mooie middag
met verrassende uitslagen. Speel
eens mee. Zie voor informatie de
website van Bridgevereniging
Mijdrecht.

Welke teams spelen de
i art ekerfina e
De Ronde Venen - De bekercompetitie is op 1 wedstrijd na afgerond. De eerste divisie teams hebben 9 wedstrijden gespeeld en
de tweede divisie teams 8 wedstrijden. De teams uit de eerste
en tweede divisie die de hoogste
ranking hebben spelen uiteindelijk de bekerfinale tegen elkaar op
29 april. De finalist vanuit de eerste divisie is bekend: Lutis Ventilatietechniek/Springbok. De finalist
vanuit de tweede divisie nog niet.
Daarbij is het wachten op het resultaat van de laatste wedstrijd
tussen De Kromme Mijdrecht 1
en De Merel/Heerenlux 3.

zal hoogstwaarschijnlijk hun uiterste best doen om een team uit
hun eigen gelederen te helpen.
Op het moment van publicatie is
die wedstrijd al gespeeld. U kunt
de uitslag terugvinden op www.
biljartpoint.nl (competitie KNBB De Ronde Venen - Beker Competitie seizoen 2018-2019).

Uitslagen 9e bekerronde
Bar Adelhof 1 – CenS
39-42
De Merel/Heerenlux 3 –
ASM
24-48
De Springbok 1 –
The Peanut Bar 1
34-41
DIO –
De Merel/Heerenlux 2
32-44
Lutis terechte finalist
Lutis Ventilatietechniek –
Lutis Ventilatietechniek heeft 396 De Kromme Mijdrecht 1
43-39
punten behaald in 9 wedstrijden, Stieva/De Kuiper 1 –
een gemiddelde van 44 punten De Springbok 2
44-36
per wedstrijdavond. Dat is een De Kromme Mijdrecht 2 –
fantastisch resultaat en ze zijn De Biljartmakers
39-40
dan ook terecht bekerfinalist. Bar Stieva/De Kuiper 2 –
Adelhof 1 en De Merel/Heerenlux De Merel/Heerenlux 1
42-40
1 volgen met respectievelijk 369
(gemiddeld 41) en 359 punten Stand bekercompetitie
(gemiddeld 38,8). Zoals aangege- tweede divisie teams
ven is de finalist vanuit de twee- De Merel/Heerenlux 2
301
de divisie nog niet bekend. De Bar Adelhof 2
299
Merel/Heerenlux 2 is uitgespeeld De Kromme Mijdrecht 1*
262
en heeft 301 punten (gemiddeld *een wedstrijd minder gespeeld
37,6). De Kromme Mijdrecht 1
staat thans op 262 punten met Opmerkelijke prestaties
nog 1 wedstrijd te gaan tegen De In deze bekerronde werden opMerel/Heerenlux 3. Halen ze 40 merkelijke persoonlijke prestapunten of meer dan zijn zij fina- ties geleverd door Ruud Breyaen
list. Halen ze 39 punten komen ze (Stieva/De Kuiper 2, hoogste serie
gelijk met De Merel/Heerenlux 2 31,03%) en Edwin van der Schaft
en zorgt nagenoeg zeker het ca- (Bar Adelhof 1, kortste partij in 19
rambole percentage ervoor dat beurten). De maximale score van
De Merel/Heerenlux 2 mag aan- 48 punten door ASM tegen De
treden in de finale. Het derde Merel/Heerenlux 3 is ook zeker
heeft te weinig wedstrijden mee team van De Merel/Heerenlux het vermelden waard.
gedaan om kans te maken op de
finale maar wilde natuurlijk wel
hun allerbeste optreden ooit ge- vielen vlak voor de proefwerk- waren geworden, toen ging het
ven. En dat hebben ze gedaan week en uiteraard vinden wij dak eraf. Ook zij hebben hiermee
want zij wonnen de 3e prijs! Ver- school veel belangrijker dan een een plekje weten te bemachtigen
volgens was het de beurt aan de finaleplaats. Als laatste waren on- in de finale op 26 mei. Dus deze
DSS Army (14-16 jaar). Zij kre- ze kleine dames aan de beurt. De wedstrijd leverde de dansstugen lovende kritieken over hun DSS Girls (t/m 10 jaar) maakte dio 2 bekers en 2 finaleplaatsen
optreden en eindigden op een nog wèl kans op een finale plaats. op! Het was een geweldige dag
prachtige 5e plaats. Ook deze Maar zij hadden hele goede con- en de docenten zijn trots op alle
groep had een wedstrijd minder currentie, dus de meiden waren dansers. De finale vind plaats op
mee gedaan dus maakte geen super zenuwachtig voor de uit- 26 mei in het Kennemer Theater
kans op de finale, de wedstrijden slag. Toen ze hoorden dat ze 2e in Beverwijk.

Dansstudio Sietske naar
ande i ke fina e
Regio - Afgelopen weekend was
er een allesbeslissende wedstrijd
voor 2 teams van Dansstudio
Sietske. Als het goed zou gaan
dan mochten zij naar de landelijke finale op zondag 26 mei. Het
eerste team dat het podium op
mocht was de DSS Ladies (16 jaar
en ouder). Na een nette uitvoering van hun dans werden zij 4e
en was het wachten op de uiteindelijke ranking voor de wedstrijd.
Daarna waren de DSS Beats (1113 jaar) aan de beurt, deze groep

een schot van Dylan Bergkamp
werd door de keeper gepareerd,
Bas Boelhouwer schoot gelijk
weer in maar de bal werd van de
doellijn gehaald. Een kopbal even
later van Patrick lokken werd ook
door de prima keeper Van Zetten
gepakt. Toch kwam AFC na tien
minuten via een uitbraak op een
riante voorsprong 3-1 door Daryl
Gerritsen. Coach Van Boksel zetten met nog een half uur te gaan
twee verse krachten in, Kraemer
en Zorn vervingen Madi en Coenradi en even later moest Wouter Winters geblesseerd afhaken,
Dennis Filippo nam zijn plaats in.
Argon ging wel door, het spel was
duidelijk beter als in de eerste
helft maar er werd wel erg slordig met de kansen omgesprongen. Op aangeven van Boelhouwer schoot Dylan Bergkamp op
de keeper en na vrije trap kopt
Refos in handen van de doelman.
Daarna zagen we weer een poging van Refos maar ook nu kon
doelman Van Zetten in tweede instantie de bal klemmen. Ook een
slim lobje van Refos en een kopbal van Lokken gingen naast. En
zoals dat meestal gaat was AFC
nog één maal effectief. Helstone en Van den Steenhove lieten
Argon nog even bungelen door
naast te schieten maar drie minuten voor het eindsignaal bepaalde invaller Thierry van de
Kooye de eindstand op 4-1. Yannick van Doorn haalde het einde
niet meer, hij liep ongelukkig tegen zijn tweede gele kaart op en
kon vertrekken.
Zaterdag speelt Argon een thuiswedstrijd tegen concurrent BOL
uit Broek op Langedijk.
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Twee nieuwe exposities
in Ziekenhuis Amstelland

Gratis koffieconcert door
Brassband Concordia

Regio – Van april tot en met juni
2019 hangen twee nieuwe tijdelijke exposities in de gangen van
Ziekenhuis Amstelland. De olieverfschilderijen van Justyna Gaja
zijn te zien in de gang bij de afde-

De Ronde Venen - Brassband
Concordia nodigt u van harte uit
voor een gratis koffieconcert op
13 april vanaf 11.00 uur in de Boei
in Vinkeveen. Concordia bestond
vorig jaar 120 jaar: in 1898 opgericht als fanfare en in 1966 omgevormd tot brassband. Sinds 2016
staat de band onder leiding van
Thomas Eveleens. Om ons jubileum te vieren, hebben we een
groots jubileumconcert gehad
en daarnaast een geslaagde Playin en reünie met oud-leden. Voor
iedereen die dat heeft gemist, en
voor iedereen die nogmaals van
ons wil genieten, houden wij op
13 april een koffieconcert. Op deze ochtend kunt u een afwisselend
programma verwachten. Zo kunt

ling Fysiotherapie. De schilderijen
van Ben Kleyn Molekamp hangen
in gang B van het ziekenhuis. Beide kunstenaars hebben een geheel eigen stijl.
Justyna Gaja
De expositie van Justyna Gaja bestaat uit olieverfschilderijen van
het Hollandse landschap in moderne vorm. Haar kunst is een
persoonlijke mix tussen klassieke en abstracte schilderijen. Zij
schildert met paletmessen in alla prima techniek op een donkergekleurde ondergrond. Voor deze
serie van havengezichten en boten heeft ze een klein scala aan
kleuren gekozen. Het samenspel
met de ondergrond zorgt goed

voor de veelheid aan tooneffecten, zodat aangebrachte kleuren
op elkaar inwerken.
Ben Kleyn Molekamp
Enige jaren geleden, tijdens een
bezoek aan een galerie in de
buurt van zijn woonplaats Nuenen, werd Ben Kleyn Molekamp
zo geraakt door de kunst die hij
zag, dat hij diezelfde dag een bos
penselen, tubes verf, een ezel en

een doek kocht. Onder begeleiding van de galerie eigenaar ging
hij aan de slag. Tot dusverre kenmerkt zijn werk zich voornamelijk
door een figuratieve inslag met
af en toe een uitstapje naar een
wat meer impressionistische stijl.
Soms dienen bestaande werken
waaraan hij een eigen interpretatie geeft tot voorbeeld, soms zijn
dat foto’s of laat hij zijn fantasie
de vrije loop.

u onder andere luisteren naar bekende nummers als “Colors of the
Wind”, “Pirates of the Carribean” en
“I know him so well”, typisch brassbandrepertoire als “Ross Roy” en
een medley van bekende nummers van Glenn Miller. Daarnaast
zullen de leerlingen zich presenteren die hebben meegedaan
aan het scholenproject. Ze zullen
tijdens het concert enkele stukjes spelen die ze hebben ingestudeerd en nodigen hun vriendjes/
vriendinnetjes en familie uit om
naar hen te komen luisteren. Het
koffieconcert begint om 11.00 uur
en de toegang is gratis. We hopen
u te mogen begroeten en we hopen dat u net zo geniet van onze
muziek als wij zelf!

OPENBARE BASISSCHOOL

De Eendracht

OBS De Eendracht is schoolvoetbalkampioen
van De Ronde Venen!

Mijdrecht - Groep 8 van OBS De
Eendracht is op woensdagmiddag 3 april voetbalkampioen van
De Ronde Venen geworden! Wedstrijd na wedstrijd werd gewon-

nen door bevlogen en virtuoos
samenspel: dat was volop genieten voor het enthousiaste publiek
aan de zijlijn. Felle hagelbuien en
harde slagregens trotseerden zij

en werden kleddernat. Het kon
het stoere elftal absoluut niet deren en het aanstekelijke enthousiasme van de jongens hield henzelf, maar ook het kleumende pu-

bliek lekker warm! De finale werd
gespeeld tegen RKBS De Hofland
en ook deze wedstrijd werd door
OBS De Eendracht gewonnen! In
triomf beklommen zij de trappen

van het clubgebouw van SV Hertha en mochten zij de felbegeerde beker vasthouden! Reken maar
dat er toen een uitbundig en zeer
gezellig feestje losbarstte! En het

bleef nog lang onrustig in De Ronde Venen…met name op de locatie van OBS De Eendracht galmden de juichkreten van groep 8
door het hele gebouw!

