
Mijdrecht - Jaarlijks wordt op 4 
mei om 20.00 uur een moment 
stil gestaan bij alle die ons ont-
vallen zijn tijdens de 1e en 2e we-
reldoorlog maar ook alle gesneu-
velden van naoorlogse missies. 
Veteranen de Ronde Venen no-
digt alle Veteranen van de Ron-
de Venen van harte uit om sa-
men met hen een krans te leg-
gen bij het monument ter nage-
dachtenis van de gesneuvelden. 
Tevens zal er een bloemstuk ge-
legd worden namens de BMNO. 
Aanmelden graag middels e mail: 
veteranen.rondevenen@gmail.

com verder informatie ontvangt 
u dan per mail. Ook niet vetera-
nen zijn natuurlijk van harte wel-
kom. De herdenking vindt plaats 
bij het herdenkingsmonument 
tegen (voorheen) Avondlicht.
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Schiphollen of stilstaan?

Op woensdag 10 april, tijdens een 
raadsinformatieavond over Schip-
hol zette wethouder Kiki Hagen 
de standpunten van de gemeente 
De Ronde Venen over de uitbrei-
ding van de luchthaven uiteen. 
Menno Waalewijn van de Omge-
vingsdienst West-Holland gaf er 
een inhoudelijke toelichting op. 

Afspraken
De gemeente vindt het een goede 
zaak dat de minister nu eerst de 
huidige afspraken vastlegt in het 

Luchthavenverkeerbesluit (LVB), 
zodat de gedoogsituatie eindelijk 
wordt opgelost. Schiphol over-
treedt namelijk momenteel onder 
meer de afspraken over het maxi-
maal aantal vluchten (500.000). 
Dit werd gedoogd. De Bestuurlij-
ke Regie Schiphol (BRS) - een sa-
menwerkingsverband van over-
heden rond Schiphol - heeft ook 
namens de gemeente De Ron-
de Venen hierover onderhandeld. 
Met het nieuwe LVB ligt het aantal 
vluchtbewegingen tot 2021 vast 

(500.000 totaal, waarvan 32.000 in 
de nacht). 
De BRS onderhandelt ook verder 
over de toekomst van Schiphol. 
Belangrijke onderwerpen daar-
bij zijn veiligheid, geluidhinder, 
(ultra)fi jnstof, CO2-uitstoot, vei-
ligheid, geluidshinder en nacht-
vluchten. Over bepaalde thema’s 
is nog discussie, zoals de aanleg 
van een luchthaven in zee, de the-
matiek ‘berekenen of meten’ en 
het aantal nachtvluchten. Dit laat-
ste is een voor De Ronde Venen 
belangrijk agendapunt.
Menno Waalewijn geeft aan dat 
het in onze gemeente ongeveer 5 
tot 10 vluchten per nacht zijn.
Bewoners zijn op twee manieren 
bij de inspraak betrokken: in het 
Regioforum van de Omgevings-
raad Schiphol (ORS) en via verte-
genwoordiging van de BRS in het 
College van Advies ORS. De ge-
meente wordt goed via de BRS 
vertegenwoordigd. 

De Ronde Venen - De gemeente vindt dat Schiphol eerst extra 
maatregelen moet nemen tegen de huidige hinder voordat er 
gesproken kan worden over groei. De geluidhinder is in De Ron-
de Venen de laatste jaren fors toegenomen. Wethouder Hagen: 
“Nachtvluchten hebben een grote invloed op de gezondheid. 
Je bent je er niet bewust van, maar hard geluid haalt je uit jouw 
diepste slaap waardoor je niet goed rust. Het is goed als inwoners 
geluidshinder melden. Klachten worden namelijk gerapporteerd, 
geanalyseerd en gepresenteerd aan het hoogste adviesorgaan 
van het Ministerie. Inwoners kunnen klachten melden bij Bewo-
ners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) via www.bezoekbas.nl.” 
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Motorrijdster 
gewond

De Hoef – Zondag jl, eerste 
Paasdag is een vrouw ge-
wond geraakt toen zij met 
haar motor over de Oost-
zijde in De Hoef reed. De 
vrouw raakte na een bocht 
de macht over het stuur 
kwijt en maakte een fl inke 
schuiver. Na de glijpartij ein-
digde de motor in het wa-
ter. De vrouw zat met haar 
been klem onder de mo-
tor. Omstanders hebben di-
rect de motor van de vrouw 
afgehaald. De vrouw is met 
beenletsel overgebracht 
naar een ziekenhuis. 

CDA wil bewoners belonen 
voor goed afval scheiden
De Ronde Venen - Tijdens de 
raadsvergadering van 18 april jl. 
heeft Coos Brouwer namens het 
CDA een motie ingediend, die het 
mogelijk moet maken dat je als 
meerpersoonshuishouden een 
kleine restafvalbak kunt aanvra-

gen. De motie is aangenomen en 
de wethouder heeft toegezegd 
dat ze er mee aan de slag gaat. 
Veel huishoudens zijn druk met 
afval scheiden, door het apart 
verzamelen van plastic, groen en 
papier houden ze vaak nog maar 

weinig restafval over. Om dit te 
belonen zou het mogelijk moe-
ten zijn om een kleinere con-
tainer aan te vragen en dus ook 
minder te betalen. 

Aanmoedigen
“Het CDA wil nog meer inwoners 
aanmoedigen om goed afval te 
scheiden, het gaat al goed maar 
kan altijd beter” aldus Brouwer. 
Hij ziet bij zijn buren dat de con-
tainer steeds leger is. “Maar ze be-
talen nog steeds voor een meer-
persoons container dat is eigen-
lijk wel een beetje raar” zegt het 
raadslid. “We moeten duurzamer 
leven, veel mensen doen hun 
best daarvoor, dat kun je stimule-
ren door een beloning te geven.” 
Mensen hebben het idee dat ver-
duurzamen geld kost, voor het 
CDA is het belangrijk om te laten 
zien dat het je ook iets kan ople-
veren. In de portemonnee, maar 
vooral ook voor het land dat we 
door willen geven. 

Brouwer is blij dat wethouder 
Becker toezegde dat ze in juni 
eindelijk met het afvalplan komt 
waarop de raad al bijna een jaar 
wacht. Ze gaf aan ook met de be-
loning aan de slag te willen. Dat 
is goed nieuws voor de inwoners. 
Wanneer men een kleine contai-
ner kan aanvragen wist de wet-
houder echter nog niet.

Koningsdag: 
Kindervrijmarkt schuift 
een stukje op
Mijdrecht - Traditiegetrouw is er 
tijdens Koningsdag in het dorps-
centrum van Mijdrecht ’s ochtends 
een kindervrijmarkt. Deze begint 
in de vroege uurtjes en eindigt 
om 12 uur ’s middags. Gezien de 
komst van supermarkt Hoogvliet 
wordt de vrijmarkt iets opgescho-
ven. De vrijmarkt vindt plaats van-
af de Kerkvaart tot aan het einde 
van de Beatrixlaan. Na de opening 
van supermarkt Hoogvliet aan de 
Kerkvaart is een nieuwe situatie 
ontstaan met intensief (bevoorra-
dings)verkeer op het traject Dorps-
straat/Kerkvaart. In combinatie 
met de in het verleden ontstane si-
tuatie dat de kindervrijmarkt van 
de Dorpsstraat (thv voorheen dro-
gisterij Nap) “doorgroeide” tot aan 

de Bruggesloot, levert dit nu een 
ongewenste situatie op. Boven-
dien is de Van der Helmstraat in de-
ze situatie ook slecht bereikbaar 
voor hulpverleningsdiensten. Ge-
let hierop blijft de Dorpsstraat van-
af Bruggesloot tot de hoek Kerk-
vaart en de Kerkvaart zelf voor ver-
keer open. Hierdoor ontstaat min-
der ruimte voor de kindervrijmarkt. 
Ter compensatie wordt aan de an-
dere zijde van de Dorpsstraat de 
vrijmarkt verruimd: de Bozenho-
ven vanaf de Passage tot einde 
Beatrixlaan wordt bij het gebied 
betrokken. Dit gebied wordt tot 
12.00 uur afgesloten voor verkeer. 
Door middel van borden wordt van 
tevoren aangegeven waar de vrij-
markt begint en eindigt.

Brandje in vuilniswagen
Mijdrecht - 20 april zaterdag-
ochtend In een vuilniswagen die 
wordt gebruikt voor het ophalen 
van oud papier is door vermoe-
delijk kortsluiting brand ontstaan 

in het lading gedeelte. Brandweer 
Mijdrecht had het kleine vuur 
snel onder controle en heeft de 
brandende resten uit de vracht-
auto gehaald. Foto JW Uithol

Wilnis - De jaarlijkse collecteweek 
van de Hartstichting van 7 tot en 
met 13 april heeft dit jaar 3241.81,- 

euro een mooi geldbedrag, in Wil-
nis opgeleverd. De Hartstichting 
bedankt de collectanten en in-

Opbrengst collecte woners van harte voor de bijdra-
ge. Dankzij de giften werkt de 
Hartstichting aan concrete oplos-
singen om ieders hart zo gezond 
mogelijk te houden. Want een ge-
zond hart is niet vanzelfsprekend.

Het was weer gezellig 
op Mijdrechtse markt
Mijdrecht – Heerlijk kopje koffi  e, 
een overheerlijk stuk paasbrood en 
even verder een aardige jongedame 
die je zes eieren cadeau deed. En 
dit alles natuurlijk weer georgani-

seerd door de Markkooplieden van 
de Mijdrechtse donderdagmarkt. 
Bijna iedere maand hebben ze wel 
weer iets leuk, wat de markt steeds 
opnieuw meer gezelligheid brengt.

Lezing: 
Hoe maak je 

een stam-
boomboek?

De Ronde Venen - Het ge-
beurt regelmatig dat leden 
van de historische veren-
ging De Proosdijlanden de 
vraag krijgen of er interesse 
is in de genealogische nala-
tenschap van de pas overle-
den vader of grootvader. Zo 
niet, dan zou diens jarenlan-
ge zoektocht naar zijn voor-
ouders, gerecycled worden. 
Voor liefhebbers die zich 
hierin herkennen een doem-
scenario natuurlijk. Een 
stamboomboek maken kan 
een andere optie zijn. Maar, 
hoe dat u doet? Daarvoor 
heeft de werkgroep genea-
logie binnen De Proosdijlan-
den mevrouw Marian Kruijt 
uitgenodigd. Zij heeft veel 
kennis over en ervaring in 
het maken van een dergelijk 
boek en wat daar allemaal bij 
komt kijken. U bent welkom 
op donderdagavond 2 mei, 
in het verenigingsonderko-
men van de historische ver-
eniging aan de Croonstadt-
laan 4a in Mijdrecht. De aan-
vang is om 19.30 uur en de 
toegang is gratis. Historische 
Vereniging De Proosdijlan-
den, adres Croonstadtlaan 
4a te Mijdrecht. E-mail: in-
fo@proosdijlanden.nl Web-
site: www.proosdijlanden.nl

Kom en herdenk



Regio - Een bijzondere combi-
natie van natuur en cultuurhis-
torie op steenworp afstand van 
Amsterdam. Zo zou je Fort Wa-
ver-Amstel kunnen omschrijven. 
Op zondag 28 april om 14.00 uur 
krijgt u de kans om dit imposante 

fort, dat normaal gesloten is, van 
dichterbij te bekijken.

Uitstekend bewaard gebleven
Onder begeleiding van een er-
varen fortengids kunt u Fort Wa-
ver-Amstel ontdekken. U zult 

zien dat alle elementen van vroe-
ger uitstekend bewaard zijn ge-
bleven. In het gebouw ziet u ou-
de wasruimten, elektrakasten en 
een oude keuken. Ook het water-
reservoir, waterpomp en de sani-
taire voorzieningen liggen er nog 
precies zo bij als vroeger. Buiten 
heeft u een weids uitzicht over 
het vlakke polderlandschap. Als u 
goed kijkt, ziet u zelfs de skyline 
van Amsterdam.

Vleermuizen en zilverreigers
Fort Waver-Amstel ligt tegen 
de natuurgebieden Botshol en 
Waverhoek aan. Vanwege de-
ze mooie ligging zijn er, met een 
beetje geluk, ook verschillende 
dieren te zien. In de gracht langs 
het fort zoeken de ijsvogel en zil-
verreiger vaak hun eten. In de 
winter wordt een deel van het 
fort door vleermuizen gebruikt 
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

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

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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3641 CB Mijdrecht
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Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy
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Vermist
•	 1456618,	 20-4-2019,	 kat,	 Sol,	 poes,	 gesteriliseerd,	 europese	

korthaar	of	huiskat,	zwart	met	wit.	Zwart	met	wit.	Wit	rond	de	
ogen,	op	de	neus,	dun	streepje	op	het	voorhoofd,	het	puntje	
van	de	staart,	en	witte	voetjes.	Achter	de	Kerken,	Abcoude.

•	 1456195,	15-4-2019,	kat,	Jack,	kater,	ongecastreerd,	europese	
korthaar	of	huiskat,	cypers	grijszwart	(gestreept).	Cypers	grijs/
zwart	gestreept	met	bruin	gemeleerd.	Klein	wit	vlekje	op	de	
kin.	Jack	is	een	hele	grote	kater	die	graag	geaaid	wordt.	Hoofd-
weg,	Waverveen.	

•	 1454326,	 12-4-2019,	 Kat,	 Spike,	 kater,	 gecastreerd,	 europese	
korthaar	of	huiskat,	zwart.	Zwart	met	een	wit	vlekje	in	de	nek,	
op	de	bef,	en	op	de	achterpoten.	Amstelkade,	Amstelhoek.

•	 1455903,	 9-4-2019,	 kat	 ,	 Proet,	 kater,	 gecastreerd,	 	 europese	
korthaar	of	huiskat,	cypers	bruinzwart	(gestreept)	met	wit.	Wit	
op	de	kaaklijn,	en	kin.	Draagt	een	halsbandje	regenboog	met	
belletje,	speciaal	kenmerk	 is	de	korte	staart	van	10	cm.	Laat-
ste	zichtmelding	Stokkelaarsbrug	nabij	Abcoude.	Botshol	,	Ab-
coude.	

•	 1455556,	7-4-2019,	kat,	Replay,	kater,	ongecastreerd,	europe-
se	korthaar	of	huiskat,	cypersrood.	Cypers	rood	met	een	klein	
zwart	vlekje	op	lip.	Blauwezegge,	Wilnis.

•	 1454322,	28-3-2019,	kat,	Bobbie,	kater,	ongecastreerd,	europe-
se	korthaar	of	huiskat,	wit	met	grijs	cypers,	wit	op	het	voor-
hoofd,	neus,	snoet,	kin,	bef,	en	buik.	Witte	voor	en	achterpo-
ten.	Heeft	een	sneetje	in	zijn	rechteroor	en	een	stip	op	het	kus-
sentje	van	zijn	linker	voorpootje.		Groene	Wetering,	Abcoude.

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

          www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, 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.

Eik of linde, wilg of iep?
Regio - Vraag je je dat ook wel 
eens af, als je een fraaie boom 
of bomenrij ziet? Misschien vind 
je, dat alle bomen in de win-
ter en het vroege voorjaar op el-
kaar lijken. Maar als je goed kijkt, 
zijn veel soorten bomen goed te 
herkennen aan hun knoppen of 
bloeiwijze. Want ja, bloeien doen 
bomen ook, en veel soorten doen 
dat voordat ze in blad komen. In 
de dorpskernen van De Ronde 
Venen staan vele duizenden bo-
men, maar het aantal soorten is 
uiteraard veel kleiner. Wie het in-
teressant vindt om meer te we-
ten over bomen en boomsoor-
ten is op 28 april welkom in Wil-
nis. Dan vindt van 10.30-12.00 
uur een bomenwandeling plaats 
door de dorpskern van Wilnis on-
der leiding van een IVN natuur-
gids. Verzamelen onder de grote 
plataan voor het oude raadhuis 
van Wilnis op de hoek van Raad-
huislaan en Dorpsstraat om 10:30 
uur. Wil je daarnaast ook op eigen 
gelegenheid rondwandelen door 
de Rondeveense kernen en daar-

bij bomen leren herkennen, schaf 
dan het IVN Bomenboekje aan, 
dat beschrijvingen van 32 boom-
soorten bevat, met allerlei ken-
merken, gebruik door de mens, 
volksverhalen en nog veel meer. 

Het boekje is op 28 april voor EUR 
7,50 verkrijgbaar bij de IVN gids. 
De bomenwandeling zelf is gra-
tis; aanmelden is niet nodig. In-
formatie bij Chiel Bakkeren, tel. 
241509.

Nachtegalen in concert 
in de duinen!
Regio - Op Koningsdag, zater-
dag 27 april, organiseert de vo-
gelwerkgroep van IVN De Ronde 
Venen en Uithoorn een nachte-
galenexcursie in de Amsterdam-
se Waterleidingduinen.Halverwe-
ge april arriveert de nachtegaal 

uit Afrika en laat zijn zang uitbun-
dig horen. De mannetjes komen 
als eerste, om zich van het broed-
gebied van vorig jaar te verzeke-
ren. Daarna zingen zij de vrouw-
tjes, die later komen, zogezegd 
uit de lucht. Ze gaan ook ande-

ieder jaar een belevenis. In de wa-
terzuiverings-kanalen zijn allerlei 
watervogels aanwezig, waaron-
der vele eendensoorten. Ook de 
kleinste fuut, de Dodaars, komt 
er voor. Tijdens de wandeling kan 
ook de zandhagedis zich laten 
zien. Natuurlijk krijgen we  dam-
herten, reeën of mogelijk een vos 
in de kijker. Vertrek: gezamen-
lijk met eigen auto’s om 06.30 
uur vanaf de parkeerplaats bij 
de Nieuwe Begraafplaats aan de 
Ir. Enschedeweg  in Wilnis. Mee-
rijders zijn welkom. Tussen 13.00 

en 14.00 uur zijn we terug. De ex-
cursie start om 07.15 uur bij de 
ingang van de Waterleidingdui-
nen, bij Pannenkoekhuis ’t Pan-
neland, Vogelenzangseduinweg 
4, in Vogelenzang. Parkeren Eu-
ro 2,00 per auto. Toegangskaart 
Euro 1,50 (alleeen pinnen moge-
lijk) Vergoeding benzinekosten in 
overleg met de bestuurder.
Neem kijker, brood en iets te drin-
ken mee. Kleed je zo nodig warm 
aan. Excursieleider: Roy de dood, 
06-23559528   Zie ook: ivn.nl/af-
deling/de-ronde-venen-uithoorn

re zangvogels zoeken en op zang 
proberen te localiseren.
De Gekraagde Roodstaart bij-
voorbeeld, mooi gekleurd, omdat 
hij als holenbroeder geen schut-
kleur nodig heeft. Hij komt juist 
in de duinen veel voor. Ande-
re te verwachten waarnemingen 
zijn: Boomleeuwerik, Tuinfluiter, 
Braamsluiper, Bonte Specht, en 
niet te vergeten de Sprinkhaan-
zanger. Deze laatste vogel, met 
zijn mysterieuze krekelachtige 
zang wordt jaarlijks gehoord. 
De balts van de Boompieper, die 
als een parapluutje uit een hoge 
boomtop naar beneden zeilt, is 

Op ontdekkingstocht op 
Fort Waver-Amstel

als slaapplek. Je ziet ze niet, maar 
ze zijn er wel. 

Fort Waver-Amstel is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam; 
de 135 kilometer lange verdedi-
gingslinie rond de hoofdstad. Dat 
deze waterlinie uniek in de we-
reld is, blijkt wel uit het feit dat 
de Stelling van Amsterdam Unes-
co Werelderfgoed is. Tussen 1886 
en 1911 is Fort Waver-Amstel ge-
bouwd. Het fort was de enige ver-
hoging in het open, vlakke pol-
derlandschap. En wanneer u van-
uit de polder naar het fort kijkt, 
ziet u dat er in 100 jaar niets is 
veranderd.

Ga mee op ontdekkingstocht!
Op zondag 28 april om 14.00 uur 
kun je dit bijzondere fort ontdek-
ken. Bestel toegangskaarten via 
www.natuurmonumenten.nl/
fortwaveramstel. Lid van Natuur-
monumenten? Dan betalen vol-
wassenen €5,- en kinderen (ook 
OERRR-leden) €4,-.  Niet-leden 
betalen €8,- en kinderen €7,-. 

Zes jubilarissen bij Amicitia
Regio - Afgelopen maandag wer-
den er 6 jubilarissen in het zonne-
tje gezet. C.O.V.Amicitia bestaat 
63 jaar, waar van Nel van der Neut 
al 60 jaar lid is. Ina Ruppert 50 jaar 
en Edda de Boer 40 jaar. Ze kre-
gen gouden speld, sculpturen, 
oorkonde van de KCZB en bloe-
men. Ans Heikens en Ebba Hoog-
enraad zijn beiden 25 jaar lid. Wil 
van de Water 42 jaar lid waarvan 
25 jaar in het bestuur. Allen een 
mooi bos bloemen. Greet Bijlsma 
nam ook afscheid als geweldige 

secretaris. Samen met voorzitter 
Peter Lucas.
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Plannen voor 2020

Investeren in o.a. groen, zitbanken, 
speelvoorzieningenen veiligheid
De Ronde Venen - Het college 
van Burgemeester en Wethou-
ders stelt de gemeenteraad voor 
in 2020 meer te investeren in de 
openbare ruimte (onder andere 
in het groen, zitbanken en speel-
voorzieningen) en veiligheid. Dat 
staat in de Kadernota 2020 die 
de gemeenteraad vandaag heeft 
ontvangen. Gezondheid, eco-
nomie, wonen, cultuurhistorie 
en het verbeteren van fietsvoor-
zieningen is een aantal andere 
speerpunten.
De gemeenteraad behandelt de 
Kadernota in mei.  De Kadernota 
is de voorloper van de begroting. 
De nota schetst op hoofdlijnen 
waar de gemeente komend jaar 
extra aandacht aan wil besteden. 
In de begroting, die de raad in het 
najaar behandelt, zijn de hoofdlij-
nen uitgewerkt en concreet ge-
maakt. ,,We hebben als college 
veel ambities en dat vind je te-
rug in deze Kadernota,’’ zegt wet-
houder Alberta Schuurs (Financi-
en). ,,De financiën zijn op orde en 
we zijn in staat die investeringen 
te doen. De woonlasten houden 
we op het huidige lage niveau. 

Dat is goed nieuws voor inwoners 
en bedrijven.’’  
 
Bewegen en genieten
Investeringen in groen en de 
openbare ruimte vormen een be-
langrijke speerpunt in de Kader-
nota. Groen draagt volgens het 
college in belangrijke mate bij 
aan een prettige leefomgeving. 
Groen geeft de mogelijkheid om 
te bewegen, te sporten en te re-
creëren en draagt bij aan een ge-
zonde leefomgeving. ‘Daarnaast 
geeft ons groen ruimte om elkaar 
te ontmoeten, om op bankjes van 
het uitzicht te genieten, te lezen 
en uit te rusten’, schrijven B en W 
in de nota. Het college stelt voor 
op verschillende manieren te in-
vesteren in het groen waardoor 
meer kleur in de wijken komt en 
biodiversiteit toeneemt. Om aan-
genaam in het groen te verblij-
ven wordt meer geld uitgetrok-
ken voor zitbanken en speeltoe-
stellen. 

Extra impuls
Een extra impuls wil het college 
geven op het gebied van hand-

rische waarden in de gemeente. 
Extra aandacht is er komend jaar 
voor kwetsbare jongeren.

Behandeling Kadernota
De gemeenteraad heeft twee 
avonden uitgetrokken voor de 
bespreking van de Kaderno-
ta 2020, 27 en 28 mei. Onder-
deel van de besprekingen zijn 
de algemene beschouwingen 
van de fracties in de gemeente-
raad. Daarin geven de fracties op 
hoofdlijnen aan hoe ze tegen het 
gemeentelijk beleid aankijken. 
Voorafgaand aan de raadsverga-
dering wordt de Kadernota 2020 
in de commissies en de Informa-
tieronde van mei besproken. Al-
le bijeenkomsten zijn in het ge-
meentehuis en openbaar.
De Kadernota 2020 is te vinden 
op www.derondevenen.nl onder 
Bestuur > Gemeentelijk beleid en 
regelgeving > Begroting.

Vrolijk Pasen op de 
Antoniusschool
De Hoef - Op donderdag 18 april 
vierden de kinderen van de Anto-
niusschool in De Hoef het paas-
feest met elkaar. ‘s Ochtends kwa-
men de groepen eerst bijeen om 
met elkaar te knutselen aan al-
lerlei kunstzinnige eieren, paas-
hazen en kippen. Daarna gin-
gen de kinderen in tweetallen op 
zoek naar de paaseieren die bui-
ten verstopt waren. Door goed 
samen te werken lukte het de 
kinderen goed om alle eitjes te 
vinden. Tussen de middag was 
er door enkele hulpouders een 
heerlijke lunch voorbereid met 

allerlei hapjes, die de kinderen 
zelf hadden meegenomen. Voor 
er gegeten kon worden, moest 
echter nog bekend worden wie 
de kampioen eiertikken van dit 
jaar zou worden. Na wat intensief 
tikwerk bleek Quinten uit groep 6 
de ware kampioen te zijn. Een ge-
zellige paaslunch volgde, waar-
na er nog even buiten gespeeld 
kon worden. Het paasfeest werd 
afgesloten met een viering in de 
kerk. Daar was aandacht voor het 
paasverhaal en ook het Kwetter-
nest liet goed van zich horen bij 
de bijbehorende liedjes.

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

Huismussen en wij men-
sen hebben een warme re-
latie. Wij zorgen voor voed-
sel en beschutting. Zij ma-
ken ons blij met hun gekwet-
ter en hun grappige hippen. 
Met hun vertederende wat ge-
drongen voorkomen is het als-
of ze op hun hurken zitten. Nu 
het volop lente is kwebbelen 
en tsjilpen ze dat het een lie-
ve lust is. Ook de vrouwtjes 
tsjilpen zachtjes hun partij-
tje mee. Dat kan ontaarden in 
een soort ‘koorzang’. De echte 
sexueel getinte zang is echter 
voorbehouden aan de manne-
tjes. Die zang is niet veel an-
ders dan een meer gestructu-
reerde vorm van getsjilp, waar-
bij de performance minstens 
zo belangrijk is, een mooie po-
se met opgezette borst en veel 
aanstellerij. 
Het tjilpen gaat natuurlijk over 
de “liefde”. De vrouwtjes wil-
len allemaal een man die zorgt 
voor een sterk nageslacht, een 
man met de beste genen. Zij 
weten instinctief allang welke 
mannen dat zijn. De man met 
de grootste zwarte bef en de 
dikste zwarte snavel; die is do-
minant. Immers, hoe groter de 
bef, hoe groter ook de testi-
kels en hoe beter het sperma. 
Garantie voor een sterk nage-
slacht, want daar gaat het in de 
vogelwereld tenslotte om. De 
dominante mannen weten dat 
ook; pompen hun borst nog 
eens extra op en verleiden stie-
kem nog andere vrouwtjes. Al-
hoewel een mussenrelatie er 
een voor het leven is, maken ze 
allebei uitstapjes. Maar merkt 
een mussenman dat zijn vrouw 
in het broedseizoen wat vaak 

afwezig is, dan beschouwt hij 
dat als overspel; hij zal dan 
minder voedsel zoeken voor de 
jongen. Een trouwe vrouw kan 
rekenen op zijn onvoorwaar-
delijke zorg. In een gemiddeld 
mussennest tref je, door haar 
uitstapjes, jongen van diverse 
pluimage aan. 
Aan hun kegelvormige snavel 
kun je aflezen dat het zaadeters 
zijn. Ze voelen zich thuis in een 
rommelige tuin met schuurtjes 
en struiken. Ook hun nesten 
zijn vaak een rommeltje. Het 
zijn echte gezelschapsdieren, 
die graag in groepjes leven. 
Helaas gaan ze sterk in aan-
tal achteruit door gebrek aan 
voedsel voor de jongen.
Jongen worden gevoerd met 
insecten. Pincetsnaveltjes heb-
ben de huismussen niet. Meer 
ze zijn wel vindingrijk en be-
hendig. Ze schudden insecten 
van klimopbladeren, stelen ze 
van andere vogels en pikken 
ze uit de lucht. Een ware kunst 
is het plunderen van spinnen-
webben. De insecten worden 
eruit gepulkt en tenslotte grij-
pen ze ook de spin nog. 
Laten wij  ervoor zorgen dat 
onze gevederde vriendjes niet 
uitsterven, door ze een bloem-
rijke tuin aan te bieden met 
daarin veel insecten.

Gerda Veth, IVN-natuurgids

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

Gekwetter en getjilp 
in de struiken
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Het weerHet weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante 
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik 
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande 
het weer. Reacties zijn welkom.

Paul Dekkers

Afwisselend koud en 
warm in april  
Perioden van koud weer ko-
men vrijwel elk voorjaar voor. 
Dit jaar vormt daarop geen 
uitzondering. Soms komt de 
kou nog laat, waardoor de-
ze veel schade kan toebren-
gen aan gewassen. Toch kan 
de temperatuur in de gras-
maand ook al oplopen naar 
waarden ruim boven de twin-
tig graden. De hoogste tem-
peratuur in de grasmaand is 
in Mijdrecht gemeten op 15 
april 2007 en bedroeg 30,7 
graden Op 3 april 2009 kon 
door de temperatuur (maxi-
mum 24,7 graden) en wei-
nig wind met recht gespro-
ken worden van een heer-
lijke voorjaarsdag. Echter, ‘s 
avonds trad een � inke afkoe-
ling op , doordat de wind, 
die noordwest werd, van-
af de koude zee ging waaien 
en nevel met zich meevoer-
de. Er trad een temperatuur-
daling op naar 10 graden. De 
volgende dag werd het ook 
niet warmer meer dan 13,2 
graden.
Aan het einde van de eerste 
aprildecade van dit jaar raak-
ten we de lente temperaturen 
kwijt, die in onze regio op de 
7e en 8e rond de 23 graden 
kwamen te liggen. We moes-
ten op thermisch gebied be-
hoorlijk inleveren. Het droge 
en zonnige weer werd wel-
iswaar geprolongeerd, maar 
we kregen nu te maken met 
een koud Noord-Europees 
hogedrukgebied, met aan de 
zuid� ank depressies. Met zo’n 
weerkaart die een oost stro-
ming inhoudt van Russische 
lucht zouden wij in de winter 
met strenge vorst te maken 
hebben gehad. In de weers-
verwachting werd dan ook al 
tijdelijk gewag gemaakt van 
de kans op wat lichte sneeuw. 
Nu is sneeuw in april eigenlijk 
niets bijzonders, maar toch el-
ke keer weer opvallend. In het 
verleden heeft het nog wel la-
ter gesneeuwd, in mei. Maar 
dat is een zeldzaamheid. De 
meest sprekende voorbeel-
den van sneeuw in mei zijn 
te vinden in 1957 en 1979. Op 
5 mei 1957 viel er plaatselijk 
in Zuid-Limburg 5 tot 12 cm 
sneeuw. Op 2 mei 1979 bleef 
de sneeuwhoogte beperkt tot 
een cm, maar het landschap 
oogde wel winters.
Het voorjaar is ook de tijd, 
waarin soms grote verschil-
len voorkomen tussen de 
hoogste en laagste tempera-
tuur van één etmaal, de zo-
geheten dagelijkse gang of 
temperatuuramplitude. Deze 
kan bij rustig helder weer in 
een droge continentale lucht-
soort wel 15 à 20 graden be-
dragen. Dat het daarbij on-

bewolkt moet zijn is logisch, 
want dan heb je ´s nachts de 
maximale uitstraling en over-
dag de maximale instraling. 
In Mijdrecht was recentelijk 
nog sprake van een grote da-
gelijkse gang van de tempe-
ratuur. Op 26 februari jl. be-
droeg de laagste tempera-
tuur ´s ochtends vroeg rond 
zonsopkomst in de weerhut 
1,9 graden . Vervolgens be-
gon de temperatuur aan een 
opmars overdag die eindig-
de halverwege de middag , 
waarbij als hoogste stand op 
de thermometer 20,7 graden 
werd afgelezen, een dage-
lijkse gang van bijna 19 gra-
den. Maar meestal is wel be-
wolking aanwezig en liggen 
de dag- en nachttemperatuur 
dicht(er) bij elkaar, zoals bij-
voorbeeld in Mijdrecht op de 
zonloze 20e november 2018 
waarbij het kwik die dag nau-
welijks omhoog ging, van 3,2 
nar 4,1 graad, nog geen graad 
verschil. 
Tijdens het weekend van 
13 en 14 april heeft het in 
Mijdrecht niet alleen aan de 
grond, maar ook op normale 
waarnemingshoogte van an-
derhalve meter in de weer-
hut gevroren. Op zaterdag 
werd -0,2 en zondag -0,3 gra-
den geregistreerd. Zondag 
was de koudste dag met een 
maximum van 10,4 graden. 
De aanloop naar Pasen zag er 
hoopvol uit.
Doordat de wind meer voor-
keur kreeg uit het zuidoosten 
te gaan waaien zat een stij-
ging naar vóór in de twintig 
graden er dik in. Maar om Pa-
sen 1949 de loef af te steken 
moest Pasen anno 2019 van 
wel heel goede huize komen. 
Toen was Pasen (op 17 april) 
met temperaturen van 25 tot 
30 graden niet alleen zomers 
warm, maar met 12 uur zon in 
De Bilt ook zeer zonnig. Pasen 
2019 deed daar nauwelijks 
voor onder. Kijkt u maar. Wit-
te Donderdag: 23,5 graden, 
Goede Vrijdag: 26,1 graden, 
Paaszaterdag: 26,4 graden en 
Eerste Paasdag : 24,9 graden. 
En bij volop zon. Wel de kant-
tekening dat het weerstation 
Mijdrecht zich middenin het 
dorp bevindt, beschut ligt en 
te maken heeft met stralings-
invloeden door bebouwing. 
De Bilt en Schiphol registreer-
den gemiddeld twee graden 
lagere maximum tempera-
turen. Wat de neerslag aan-
gaat is april in De Ronde Ve-
nen nog steeds erg droog, Tot 
net voor de Pasen een derde 
(18 mm) van de normale hoe-
veelheid.
De volksweerkunde is hier 
niet zo blij mee, want die 
zegt: “Aprilse regen is in de 
tuin veel aan gelegen”. 

having. Dat is onder andere nodig 
om overtredingen in het bestem-
mingsplan Buitengebied-West en 
illegale bebouwing in het plas-
sengebied te kunnen aanpakken. 
Ook wordt voorgesteld geld uit te 
trekken om het fietsen in de ge-
meente aantrekkelijker te maken. 
Dat gebeurt door de belangrijk-
ste fietsroutes herkenbaarder te 
maken en de fietser voorrang te 
geven, te investeren in fietsen-
stallingen en het promoten van 
leen- en deelfietsen. Er wordt vol 
ingezet op het verbeteren van 
het ondernemersklimaat in de 
gemeente. Het streven is om bin-
nen enkele jaren de MKB-vriende-
lijkste gemeente van Nederland 
te worden. Aandacht in de Kader-
nota ook voor het beschermen 
en behouden van het cultureel 
erfgoed. Het college wil dat meer
inwoners en bezoekers in aanra-
king komen met de cultuurhisto-
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In deze vaste column van gezondheids-
centrum GezondWilnis stellen de gebrui-
kers zich voor. 

Deze week maken we kennis met
Peter Egbers, Ruud Verbeek en
Esther de Vries van MTC. 

MTC. Naast haar vestiging aan 
de Stadhouderlaan en de Ont-
spanningsweg in Mijdrecht 
heeft het Medisch Trainings-
centrum een derde vestiging in 
gezondheidscentrum Gezond-
Wilnis.
Het team van fysiotherapeuten 
van MTC heeft zich niet alleen 
gespecialiseerd in de veelvoor-
komende klachten en pijn van 
het houdings- en bewegings-
apparaat maar bieden ook pro-
fessionele ondersteuning in re-
validatie na een operatie of 
ziekte.
“Bewegen is een mooie tool’’, 
begint Peter Egbers zijn ver-
haal. “Dat is wel anders dan 
toen ik dertig jaar geleden be-
gon; toen behandelden we al-
leen rugpijn, nu kijken we naar 
alle facetten die daarbij komen 
kijken.
Stress en emoties zijn bijvoor-
beeld heel belangrijke factoren. 
Coaching is dus ook een heel 
belangrijke factor in het herstel-
proces en dus een belangrijk as-
pect van ons vak.’’ 

MTC wil een laagdrempelige 
plek zijn, waar verantwoord be-
wegen centraal staat. “Dat on-
derscheidt ons ook van een 
sportschool’’, vult Ruud Verbeek 
zijn collega aan. “Hier wordt ge-

traind in kleine groepjes, on-
der onze begeleiding. Zo kun 
je verantwoord werken aan je 
herstel.’’
Zelfmanagement staat in de 
praktijk centraal. “De patiënt 
heeft zelf een groot aandeel in 
het herstel’’, legt de fysiothera-
peut uit.
“Dan heeft de behandeling ook 
effect op de langere termijn.’’ 

Peter, Ruud en Esther verdelen 
hun uren over de drie vestigin-
gen.
Esther maakt de meeste uren in 
het Wilnisse gezondheidscen-
trum.
“Mijn specialisme richt zich op 
sportblessures en orthopedi-
sche klachten bij kinderen en 

jongeren’’, legt zij uit. “Daar-
naast weet ik veel van chroni-
sche ziekten als COPD en diabe-
tes.’’ Voor deze specifieke doel-
groepen werkt Esther aan het 
opzetten van doelgroeptrainin-
gen.
“Mensen met kanker, COPD of 
diabetes kunnen dan met el-
kaar bewegen, in kleine groep-
jes, onder onze professionele 
begeleiding. Deze groepjes zijn 
nog in ontwikkeling.

Wie zich hiervoor wil aanmel-
den is bij ons van harte wel-
kom.’’ 

Nieuwsgierig naar alle
mogelijkheden binnen MTC?
Wandel gerust eens binnen. 

GezondWilnis

Wagenmaker 99-c

3648 KV Wilnis

www.gezondwilnis.nl

Een lange maar geen 
doodlopende weg
Toen wij begonnen aan onze 
zoektocht om een inwonersbe-
weging in De Ronde Venen neer 
te zetten wisten wij dat het een 
lange weg zou gaan worden 
met veel obstakels. We beloof-
den onszelf dat we vol moesten 
houden en ons niet uit het veld 
moesten laten slaan. Het mocht 
geen doodlopende weg wor-
den. Waar het allemaal uitein-
delijk toe zal leiden weten we 
niet. We zijn gestart in de hoop 
dat er steeds meer belangheb-
bende gaan aanhaken en mee-
helpen. Zodat we samen de 
juiste weg vinden om de inwo-
nersparticipatie in De Ronde ve-
nen echt vorm te geven.

Allemaal een beetje vaag
We begonnen met een naam en 
dat werd het InwonersCollec-
tief DRV. Dan komen er al gauw 
vragen over wat je nou precies 
wil bereiken en of we een mis-
sie, visie ed hebben. Onze be-
doeling is dat we inwoners van 
De Ronde venen willen infor-
meren, met elkaar willen ver-
binden en een podium willen 
geven om mooie inwoners ini-
tiatieven met elkaar te delen. 
Een kanteling in gang zetten 
waar de inwoner centraal komt 
te staan en er een ander soort 
democratie ontstaat. Als je dat 
zo opschrijft in een paar zin-
nen met wat steekwoorden ge-
ven we onmiddellijk toe dat het 
misschien allemaal een beetje 
vaag overkomt. Als we het aan 
mensen face tot face vertelde 
wat onze bedoeling was kwam 
de boodschap wel aan en werd 
men enthousiast. Maar mensen 
bereiken dat is nog niet zo een-
voudig. Om een groot publiek 
te bereiken hebben we een po-
dium nodig.

Met dank aan de 
Nieuwe Meerbode
Media is natuurlijk een mooi 
middel om veel mensen te be-
reiken. Social media is in deze 
tijd een voor de hand liggend 
medium zoals een website, 
facebook, Instagram en twit-
ter lagen dan ook voor de hand 
om in te zetten. Ook denken we 
aan een vlogger en zelfs RTV 
Ronde Venen hebben we mee 
gesproken. Maar deze media 
moet je wel goed inzetten want 
vaak heb je maar één kans an-
ders haakt men snel af. Boven-
dien heb je daar mensen, tijd en 
geld voor nodig. Dat zijn juist 
de zaken waar we nog naar op 
zoek zijn en goed kunnen ge-
bruiken. Dus besloten we de lo-
kale weekbladen op te zoeken. 
De Nieuwe Meerbode gaf ons 
de ruimte om een column te 
plaatsen namens het Inwoners-
Collectief DRV. Ze gaven onze 
column zelfs een herkenbaar 
blauw kleurtje en zo kregen 
wij een podium om onze bood-
schap te gaan uitdragen aan de 
inwoners. Met dank dus aan de 
Nieuwe Meerbode. 

Zo veel te vertellen
De volgende uitdaging was om 
in deze column met zo min mo-
gelijk woorden zoveel mogelijk 
uit te leggen. Ga daar maar eens 
aan staan als je zoveel hebt te 
vertellen om het wekelijks in 
een paar woorden uit te leggen. 
Dus ondanks dat we dit mooie 
podium kregen van de Nieuwe 
Meerbode was het nog een he-
le uitdaging om lezers te gaan 
binden aan onze column. Eén 
van de speerpunten in onze be-
weging is vooral om niet al te 

lang stil te staan bij allerlei ob-
stakels maar gewoon te gaan 
doen. We zijn dus gewoon de 
column wekelijks gaan schrij-
ven. Dat is misschien wel de re-
den dat het voor veel lezers nog 
allemaal een beetje langdradig 
en vaag is. Dat kan! Maar beter 
iets dan niets. En we staan ze-
ker open voor feedback en hulp 
hierbij zou helemaal geweldig 
zijn. 

De kracht van de herhaling 
Een bekende marketingregel is 
als je aandacht van mensen wilt 
je ze gemiddeld zeven keer met 
jouw boodschap in aanraking 
moet laten komen. Pas dan wint 
je boodschap aan overtuigings-
kracht. De kracht van de bood-
schap zit dus in de herhaling. 
Dat is dan ook de reden dat we 
elke week onze boodschap over 
de noodzakelijke inwonerspar-
ticipatie, en het opzetten van 
een inwonersbeweging in de-
ze column proberen te laten 
binnen komen bij de inwoners. 
Met resultaat want steeds meer 
inwoners haken aan en komen 
op de ko�e. Ze steunen ons ge-
dachtengoed en/of gaan mee-
doen. Ook zien we bij de lokale 
overheid onder de radar zijn en 
krijgen we daar ook wat meer 
begrip voor onze beweging. 
De column wordt gelezen en 
er wordt over ons gepraat. Nu 
moeten we nog met zijn allen 
gaan samenwerken dan komt 
de participatie en sociale cohe-
sie pas echt van de grond. 

Pijlers onder de 
inwonersparticipatie
Tot op heden was de column 
ons enige media middel wat we 
hebben ingezet om naar bui-
ten te treden. We zijn daarom 
wellicht nog niet zo bekend on-
der de inwoners van De Ronde 
Venen. Het is wel een bewus-
te keus geweest om eerst ach-
ter de schermen de zaken goed 
op een rijtje te hebben en niet 
zomaar wat in het wild te gaan 
raaskallen. Het gaat wat ons be-
treft over een hele belangrijke 
ontwikkeling in de samenleving 
en dat moet gedegen worden 
aangepakt. Inwonersparticipa-
tie is voor de toekomst een he-
le belangrijke tool om heel wat 
grote problemen in onze maat-
schappij op te gaan lossen. Het 
systeem is een beetje aan het 
vastlopen en van bovenaf weet 
men het vaak niet meer op te 
kunnen lossen. Daarom moe-
ten we vanaf onderaf veel meer 
met oplossingen komen en het 
samen gaan oplossen. Daar wil-
len we nog veel meer over gaan 
vertellen. Ook willen we alle 
mooie inwonersinitiatieven die 
er al zijn en/of die inwoners wil-
len opstarten in onze gemeen-
te veel meer onder de aandacht 
brengen en een podium geven. 
Deze verdienen wat ons betreft 
veel meer steun en lof. Dit zijn 
de pijlers van de inwonersparti-
cipatie. 

Column te klein om alles 
te vertellen
Kortom het zal u duidelijk zijn 
dat wij nog heel veel te vertel-
len hebben. Daarnaast zijn er 
zoveel inwonersinitiatieven die 
in de schijnwerpers gezet mo-
gen worden.
Tel daarbij nog eens bij op al-
lerlei zaken die onze welzijn en 
maatschappelijke partners alle-
maal te bieden hebben dan zult 
u begrijpen dat deze column 
veel te klein is om alles te ver-
tellen.
Met steun van de lokale over-

Column van het Inwonerscollectief DRV

Deze column is veel te klein 
Tot ons genoegen horen we dat deze column door steeds meer 
inwoners en andere belangstellende wekelijks gelezen wordt. 
We krijgen leuke reacties en men gelooft in de beweging. Een 
andere feedback die we krijgen is dat de column veel te lang 
is en er veel herhalingen in voorkomen. Dat gaan we niet ont-
kennen en het klopt. Maar we hebben daar een goede reden 
voor en dat willen we u graag uitleggen in deze weer veel te 
lange column.

heid gaan we daarom binnen-
kort met een website komen. 
De website zal onder de naam 
IVI (Inwoners Voor Inwoners) 
worden gelanceerd en alle initi-
atieven in De Ronde Venen krij-
gen daar een podium om zich-
zelf te laten zien en te promo-
ten. We streven er naar dat uit-
eindelijk alles wat van belang is 
voor inwoners om te weten op 
deze IVI-website is te vinden.
Dus ook een link naar de ge-
meentegids en de lokale on-
dernemers en middenstand 
nemen we mee.
Noem het een sociale kaart of 
wegwijzer het maakt ons niet 
uit als de inwoner maar duide-
lijkheid krijgt wat er allemaal 
te vinden en te verkrijgen is in 
binnen onze gemeentegren-
zen. 

Media uitingen onder 
de naam IVI 
Naast de website gaan wij nog 
meer naar buiten treden met 
allerlei (social)media uitingen. 
Zo staat hoog op ons verlang-
lijstje een IVI-inwonersmaga-
zine met mooie lokale verhalen 
van inwoners.
Daar zijn we achter de scher-
men al druk mee aan de slag. 
Hiervoor willen we graag de sa-
menwerking aan gaan met de 
lokale ondernemers. Steun uit 
die hoek kunnen we goed ge-
bruiken en de hulp uit de inwo-
ners is natuurlijk meer dan wel-
kom.
Dus wordt je hier enthousi-
ast van neem contact met ons 
op! Verder gaan we aan de slag 
met Facebook en Instagram en 
dromen we van lokale IVI-vlog-
gers en een samenwerking met 
RTV Ronde Venen.
Mooie uitdagingen genoeg 
dus, maar we hebben natuur-
lijk wel steun nodig. Soms is dat 
hulp in euro’s, maar nog vaker 
hebben we menskracht (lees 
inwonerskracht) nodig.
Dus als je ons denkt te kunnen 
helpen bij het neerzetten van 
al deze mooie media-uitingen 
onder de naam IVI of heb je leu-
ke ideeën voor de inwonersbe-
weging laat het ons weten en 
doe mee!
Wij zijn samen de inwonersbe-
weging die voor de kanteling 
moeten gaan zorgen. 

Nieuwe Meerbode de 
inwonerskrant
We verheugen ons er op dat we 
binnen niet al te lange tijd in-
woners gaan bestoken met al-
lerlei (media) activiteiten.
Toch willen wij even gebruik 
maken van de gelegenheid om 
de Nieuwe Meerbode hierbij te 
bedanken voor de mogelijk-
heid die zijn ons bieden om de-
ze column te mogen schrijven. 
We willen de samenwerking 
met deze krant dan ook zeker 
nog heel lang voortzetten.
De Nieuwe Meerbode is het lo-
kale weekblad van en voor de 
inwoners en helpt de inwo-
nersparticipatie daarbij enorm. 
Wat ons betreft wordt de be-
richtgeving in deze krant over 
het InwonersCollectief DRV en 
IVI-uitingen dus zeker niet min-
der maar wordt dit alleen nog 
maar veel meer. 

Bent u geïnteresseerd geraakt 
in het InwonersCollectief, wilt 
u ons steunen of helpen? Kom 
gerust eens bij ons op de ko�e 
of stuur een email voor meer 
informatie naar: drv@inwo-
nerscollectief.nl

Spetterend jubileum concert United
Regio - Interkerkelijk koor Uni-
ted o.l.v. dirigent/ pianist Rob 
van Dijk heeft .voor een spette-
rend 35 jarig Jubileum concert 
verzorgd m.m.v. The Young Cra-
cow Philharmonic Jeugdorkest 
uit Polen en gast sopraan Gree-
tje de Haan uit Mijdrecht. Het uit-
verkochte concert vond plaats in 
Kerkgebouw De Schutse te Uit-
hoorn.
Het koor opende de avond met 
het indrukwekkende nummer 
“ Music was my �rst love “ bege-
leid door dirigent Rob van Dijk en 
het getalenteerde jeugdorkest 

uit Cracow. Dit werd beloond met 
een daverend applaus van het 
publiek! Het koor liet ook andere 
prachtige nummers horen zoals “ 
Conquest of Paradise” van Vange-
lis en swingende gospels.

Opzwepend
Het orkest o.l.v. dirigent Tomasz 
Chmiel op zijn beurt speelde 
prachtige en opzwepende �lm-
muziek zoals “ Orawa” van de 
Poolse componist Wojciech Kilar 
en “ Pirates of the Caribbean” bij 
Klaus Badelt en een daverend ap-
plaus en staande ovatie van het 

enthousiaste publiek was het ge-
volgd. Na de pauze, werd het koor 
verrast met een kado cheque van 
€350,- van Burgermeester Pieter 
Heiliegers. Ook werd het orkest 
in het Pools toegesproken door 
de vertegenwoordigster van de 
Poolse Ambassade uit Den Haag. 
Nederland en Polen vieren samen 
100 jaar Cultuur!
Het koor samen met Greetje de 
Haan, het orkest o.l.v. Tomasz 
Chmiel en Rob van Dijk aan de 
vleugel, eindigde dit geweldige 
concert met het nummer “Finale” 
van St. Francis van Assisi.

Paaspakketten
Regio - De Ronde Venen - De Ri-
ki Stichting organiseert jaarlijks 
landelijke acties in de zomer-
maanden, de herfstperiode en 
met Kerst en Pasen. Wij zijn er-
van overtuigd dat herhaalde 
persoonlijke aandacht structu-
reel bijdraagt aan het verbeteren 
van het welbevinden van oude-
ren. Afgelopen week hebben de 
vrijwilligers van de Zonnebloem 
en scholieren van de  basisscho-

len de paaspakketten van de Ri-
kistichting rond gebracht. Dat is 
elk jaar weer een gezellig gebeu-
ren. Een telefoontje, even langs-
gaan of iemand uitnodigen sa-
men iets te gaan doen; het zijn 
kleine gebaren die voor ouderen 
van grote waarde zijn. Welke ou-
dere uit uw omgeving gaat u wat 
extra aandacht geven? Een beet-
je aandacht voor elkaar doet zo-
veel goed!
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WILNIS
VRIJDAG 26 APRIL, 19.3021.00 U: 
PENALTYSCHIETEN BIJ CSW 
Elk jaar weer een groot succes, iedereen vanaf 16 jaar mag strij-
den om de prachtige G. Brouwer Bokaal. Keepers dit jaar zijn: Re-
gie Snel en Don Priem. Gerrit Brouwer zal de aftrap nemen en het 
commentaar wordt verzorgd door Peter van Leeuwen. Inschrij-
ven kan vanaf 19.00 uur in de CSW-kantine. 
 
08.30 UUR: MUZIKALE RONDGANG EN OPTOCHT 
VERSIERDE FIETSEN, VOOR KINDEREN TOT 12 JAAR 
Zodra je de muziek hoort van Muziekkorps Triviant kan je met je 
versierde fi ets aansluiten. Alle deelnemers komen uiteindelijk sa-
men op het plein bij het voormalig gemeentehuis, waar de offi  ci-
ele opening is. Na afl oop ontvangen de fi etsers een leuke atten-
tie, mede mogelijk gemaakt door Nant Hartel. Dus maak je fi ets 
heel mooi, dan zorgen we samen voor een bonte optocht. Van-
af de Marktschipper vertrekt de optocht samen met Muziekkorps 

Triviant. Vervolgens gaan de versierde fi etsen richting de Veen-
weg, Vossestaart, Johannes Hospitium (hier wordt even halt ge-
houden voor een mini-aubade) en de Pieter Joostenlaan richting 
de Dorpsstraat naar het voormalig gemeentehuis. 
 
09.15 UUR: OFFICIËLE OPENING KONINGSDAG 2019
Bij het voormalige gemeentehuis zal de offi  ciële opening van de 
feestelijkheden in Wilnis worden verricht door wethouder Alber-
ta Schuurs en kinderburgemeester Dorinthe van der Kraats. On-
der muzikale begeleiding van Viribus Unitis wordt gezamenlijk 
het Wilhelmus gezongen.
 
10.0012.00 UUR: 
KINDERVRIJMARKT, WILNISDORP 
Ook dit jaar is er weer een kindervrijmarkt in en rond de Dorps-
straat (Dorpsstraat, Eendracht, Zuwe en Stationsweg). Ga maar 
alvast je kamer of zolder opruimen en neem je oude spullen mee 
om te verkopen. Kindermuzikanten zijn natuurlijk ook van harte 
welkom! Op deze markt mogen alleen kinderen hun spullen ver-
kopen. Graag vanaf 8.00 uur je spullen uitstallen. 

 10.0012.00 UUR: 
SENIORENOCHTEND, ORANJEBORREL IN DE SCHAKEL 
Alle senioren worden hierbij uitgenodigd voor een kopje koffi  e 
en een gezellige borrel in de Schakel. U kunt van 10 tot 12 uur 
vrijblijvend binnenlopen, u hoeft zich hiervoor niet op te geven. 
Hans Versterink zorgt voor de vrolijke noot en Monique zet zich 
weer in voor de hapjes en drankjes. De drankjes worden verzorgd 
door Paul Reurings Beheer BV 
 
12.00 TOT 20.00 UUR: 
KONINGSFEEST IN SPEELWOUD 
Vanaf 12.00 uur wordt Wilnis Speelwoud omgetoverd tot een 
waar feestterrein. Spektakel voor jong en oud. Zoals elk jaar kin-
derspelletjes en dit jaar weer nieuwe attracties. Een eet- en drink-
plein met voor ieder wat wils. Live-muziek en live artiesten, onder 
wie zangeres Pearl. Kortom, aan iedereen wordt dit jaar gedacht! 
Dus kom gezellig naar het Speelwoud om Koningsdag 2019 te 
vieren. Alle 18+ krijgen een polsbandje, neem je ID mee! De spel-
letjes en attracties zijn open van 14.00 tot 18.00 uur. 

MIJDRECHT
Net als elk jaar is op vrijdag 26 april, aan de vooravond van Konings-
dag, de sfeervolle en gezellige lampionnenoptocht. Als je zelf voor het 
stokje met batterij en het lampje zorgt, krijg je van de Oranjevereniging 
een mooie lampion. Show- & Marchingband VIOS neemt om 21:00 uur 
de lichtjes vanaf het Raadhuisplein mee richting het Sportpark aan de 
Hoofdweg.

WIN EEN PRIJS
Er zijn twee leuke prijzen te winnen voor die jongen en dat meisje die 
het origineelst verkleed zijn én die vanaf het begin tot het eind heb-
ben meegelopen. Op het sportpark is er een woordje van de voorzitter 
van de Oranjevereniging en de burgemeester, is de prijsuitreiking van 
de lampionnenoptocht, zingen we gezamenlijk op muziek van VIOS het 
Wilhelmus waarna met een groots vuurwerk het Oranjefeest zal losbar-
sten. De locatie is dit jaar verplaatst naar de weilanden tussen de Hoofd-
weg en de Oosterlandweg

DE ROUTE
De route loopt van het Raadhuisplein via een klein stukje Dorpsstraat 
door de Raadhuislaan, Koningin Julianalaan, Prinses Wilhelminalaan, 
Prins Bernhardlaan, Midrethstraat, Steven van Rumelaerstraat, Gijsbert 
van Stoutenborchstraat, Bisschop Koenraadstraat, Proostdijstraat en 
dan vanaf de hockeyvereniging via het park en het Kermisterrein naar 
de opening van het Koningsfeest op het veld van Argon. Ga je op vrij-
dag 26 april vanaf negen uur ook mee met je lampion achter de mu-
ziek aan? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Laten we er weer één gro-
te verlichte optocht en een mooie opening van het Oranjefeest van ma-
ken!

ORANJE PARADE
Ook dit jaar organiseert Show- & Marchingband VIOS de Oranje para-
de. De optocht waarmee op zaterdag 27 april om 11 uur vanaf de Raad-
huislaan de Koningsdag 2019 muzikaal wordt ondersteund. De optocht 
is voor alle leeftijden. Dus opa’s en oma’s, vaders en moeders, broers, 
zussen, vriendjes en vriendinnetjes haak aan en zet je beste beentje of 
wieltjes voor. En natuurlijk is het kledingadvies voor mens, dier, fi ets en 
kar: “ROOD, WIT, BLAUW en ORANJE”. Er wordt om 11:00 uur achter VI-
OS in de Raadhuislaan gestart. Aan kop van de optocht een mooie au-
to van Toyota van Ekris, één van de sponsoren van Show- & Marching-
band VIOS.

MOOIE PRIJS
Voor de origineelst uitgedoste deelnemer, versierde fi ets of kar die de 
hele route meegaat, wacht er bij het eindpunt een mooie prijs. Dus doe 
je best! Maak het de jury maar moeilijk... Ben ook jij op zaterdag 27 april 
van de partij? Want het feest is niet compleet als je niet bij de Oranjepa-
rade bent geweest!

NIEUWE ROUTE
De route loopt dit jaar vanaf de Raadhuislaan rechtdoor de Zr. den Her-
toglaan af. Dan rechtsaf de Prinses Margrietlaan in en vervolgens links-
af de Heemraadsingel op. Via de Gouwenstraat en de Johan van Renes-
sestraat gaat de parade linksaf de Dr. J. van der Haarlaan op en Twist-
vlied in. Hier gaan we via de Karekiet, de Taling en de Roerdomp naar 
de Hoofdweg en vanaf daar via de kermis naar het feestterrein aan de 
Windmolen.

ROMMELMARKT
Het centrum van Mijdrecht (Dorpsstraat tot aan de Helmstraat, het plein 
bij De Lindeboom, het fi etspad langs het Burg. Haitsmaplein en het 
Raadhuisplein, en het plein bij ingang van de Passage) zal vanaf 08.00 
uur (opbouw vindt plaats vanaf 05.00 uur voor een goede plek) plaats 
bieden aan kinderen (en ouders) voor het aanbieden van allerlei spulle-
tjes. Het is niet de bedoeling dat er handelaren/goede doelen en derge-
lijken aan deze rommelmarkt deelnemen. Om 13.00 uur einde rommel-
markt. De deelnemers wordt verzocht om hun restanten op een goede 
manier mee te nemen of naar de Kringkoop te brengen.

SPORT EN SPEL
Van 12.00 uur tot 18.00 uur worden er diverse sport- en spelinstuifac-
tiviteiten gehouden op het speelterrein en op het water aan de Wind-
molen. Een greep uit de activiteiten : schminkstand, rodeostier, kiep-
auto, klimglijbaan en diverse luchtkussens. Ook de aquabubbles ont-
breken dit jaar niet. Voor de kleintjes is de kinderboerderij met diver-
se dieren er. De kinderen kunnen zich de gehele middag uitleven met 
allerlei spelletjes. Bij deze activiteiten is EHBO aanwezig, zal een disco-
theek passende muziek verzorgen en zal er catering aanwezig zijn voor 
de verkoop van een hapje en een drankje.

VINKEVEEN
Zaterdag 27 april zal Vinkeveen er weer (oranje) gekleurd opstaan. Door 
samenwerking van de Lions Vinkeveen en Waverveen en het Oranje Co-
mité Vinkeveen, zal de Kerklaan, het Boeiplein en het Dorpshuis weer 
in het teken staan van een groots Oranjefeest met de vrijmarkt, diver-
se kinderattracties, 65+hap&snap brunch en live muziek. De activitei-
ten van Koningsdag zullen zich ook dit jaar hoofdzakelijk richten op de 
Kerklaan en in en rondom het Dorpshuis, waaronder het Boeiplein. Het 
Boeiplein, evenemententerrein achter het Dorpshuis, met diverse kin-
derattracties, eetstraat, een bar met toebehoren en een groot podium.

VRIJMARKT MET KRAMEN VOOR KINDEREN
Vanaf 07.00 uur, Koningsdag, zal er weer de (kinder)vrijmarkt wor-
den gehouden op de Kerklaan, Tuinderslaantje en het Boeiplein. In sa-
menwerking met Makelaardij Witte zullen er ook dit jaar besloten om 
weer 40 kramen neer worden gezet op de Kerklaan, speciaal bedoeld 
voor de (Vinkeveense) kinderen. Deze actie loopt al even maar moch-
ten er nog kramen over zijn, meld je dan snel aan via de website van 
het Oranje Comité; www.oranjecomitevinkeveen.nl. Verder kunnen al-
le deelnemer(tje)s aan deze vrijmarkt, tussen de kramen plaatsnemen 
op de welbekende, dit op aanwijzingen van de organisatie. Het Comité 
zal ervoor zorgen dat iedereen een mooie en bovenal veilige plek krijgt 
toegewezen. Op de vrijmarkt is ook de roze caravan weer aanwezig met 
koffi  e en thee en zullen ook Scouting Eliboe Vinkeveen en de voetbal-
vereniging Hertha ook aanwezig zijn.

BOEIPLEIN EN HAAR ACTIVITEITEN
Op het Boeiplein zullen diverse activiteiten plaatsvinden. Voor de jeug-
digen zal er een Bungee-Jump worden opgebouwd, de Jumbo draaibus 
en natuurlijk ook weer een springkussen. Tattoo Lounge Vinkeveen zal 
wederom aan Koningsdag deelnemen. In de tent van de Lions kunnen 
de kinderen ‘hengelen’ naar gratis prijsjes.
Daarnaast zal DJ Nick gedurende de dag het Boeiplein op perfecte wij-
ze muzikaal ondersteunen, zoals Henny V. dit op de Kerklaan zal doen. 

PONY RIJDEN
Ook dit jaar zijn weer 4 Pony’s beschikbaar zijn om rondjes te rijden, 
houd wel rekening met wachttijden vanwege de noodzakelijke rustmo-
menten van deze kleine paardjes.

65+ HAP SNAP BRUNCH
Vanaf 11 uur zal, in samenwerking met AH Vinkeveen en de Lions, weer 
een 65+Hap en Snap (uitgebreide koffi  e en soep) worden georgani-
seerd. In de grote zaal van het Dorpshuis worden 65 plussers uitgeno-
digd om hier gratis aan deel te nemen. Zorg wel dat u zich nog tijdigs 
aanmeldt bij de Albert Heijn in Vinkeveen, aangezien het aantal plaat-
sen beperkt is. Tijdens deze brunch en de gehele dag zullen oude Vin-
keveense fi lmpjes worden getoond op LED-projectieschermen. Om 12 
uur zal Brassband Concordia, aansluitend een aubade in de grote zaal 
ten gehore geven.

SHANTYKOOR
Natuurlijk mag ook het Shantykoor De Turfschippers niet ontbreken tij-
dens Koningsdag. Ook zij zullen weer hun opwachting maken met hun 
bekende meezing- en zeemansliederen.

DANSSTUDIO SIETSKE
Vanwege het overweldigend succes zal ook dansstudio Sietske haar 
medewerking weer verlenen. Alle kinderen, óók die nog niet op dansles 
zitten, kunnen en zullen om half 11 een dansje leren tijdens de warming 
up. Met de kinderen van haar dansstudio zullen om 2 uur ’s-middags di-
verse pasjes en uitvoeringen aan het grote publiek worden getoond.

MUZIKALE AFSLUITING
Koningsdag 2019 in Vinkeveen zal muzikaal worden afgesloten met een 
optredens van Franky Stardust, Ramon Sandbergen, Michael Nobbe en 
Mark Fledderman.

PROGRAMMA KONINGSDAG 2019
07.00-14.00 uur Vrijmarkt op de Kerklaan
09.00-15.00 uur DJ Nick’s muzikale omlijsting op het Boeiplein
10.00-18.00 uur Diverse kinderattracties op het Boeiplein
11.00-15.00 uur  65+ koffi  e brunch (hap&snap) in Dorpshuis de Boei
11.30-11.00 uur Warming up dansstudio Sietske op het Boeiplein
12.00-13.00 uur Aubade Concordia in Dorpshuis de Boei
13.00-14.00 uur Optreden Shantykoor op het Boeiplein
14.00-15.00 uur Optreden dansstudio Sietske op het Boeiplein
15.30-20.00 uur Optredens van Franky Stardust, Michael Nobbe, 
 Ramon Sandbergen en Mark Fledderman op 
 het Boeiplein

Programma Koningsdag Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen
Natuurlijk wordt er zoals ieder jaar in de diverse 
kernen van gemeente De Ronde Venen Konings-
dagfestiviteiten georganiseerd, door (helaas) nog 
steeds verschillende Oranjeverenigingen. Nog 
steeds lukt het niet om voor 1 grote gemeente 
met diverse kernen een gezamenlijke of minstens 
in overleg met elkaar, iets moois te organiseren- 
Ook lukte het dit jaar weer niet om alle plaatse-
lijke weekbladen op tijd de programma’s te stu-
ren. Ook hebben ze geen sites, dus ook daar viel 
niet veel van af te halen. Maar met veel kunst en 
vliegwerk van onze redactie is het weer gelukt om 
voor u, onze lezers, (bijna) alle programma bijeen 
te schrappen. 
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Paaseieren zoeken voor Argon jeugd
Mijdrecht - Zondag was weer het 
jaarlijks terugkerende paaseieren 
zoeken voor de JO-7, JO-8 en JO-
9.
Rond de klok van 10 uur werd ie-
dereen verwacht bij Argon. Met 
een groep van ongeveer 50 kin-
deren werd er uitbundig gezocht 

naar de paaseieren die de paas-
hazen hadden uitgestrooid over 
het voetbalveld.
Daaronder hadden de hazen ook 
nog eens 10 gouden eieren ver-
stopt. Er kon een leuke prijs wor-
den gewonnen als er een gouden 
ei werd gevonden, dit was een ca-

JuudsDanceCentre
Scoort hoog op NK 
DanceCompetitions
Mijdrecht - Afgelopen zondag, 
eerste Paasdag, werden de Ne-
derlandse Kampioenschappen 
van Dance Competitions gehou-
den in de studio’s van Aalsmeer. 
De teams X-Treme Spicey en De-
�nition van JuudsDanceCentre 
hadden zich na verschillende zeer 
geslaagde voorrondes geplaatst 
voor dit NK. De beste teams 
mochten zich nog een keer me-
ten met elkaar in de verschillen-
de leeftijdscategorieën om te la-
ten zien wie er daadwerkelijk het 
beste is van Nederland in deze 
competitie. X-Treme Spicey kon 
niet wachten tot ze aan de beurt 

waren, zij gebruikten het podi-
um heel goed, dansten vol over-
gave en met de juiste uitstraling 
en dat heeft de jury beloond met 
een beker voor de derde plaats. 
De�nition moest in hun categorie 
als eerste aantreden, dat is altijd 
spannend. Vastberaden om hun 
nummer van dat podium af te la-
ten knallen gingen zij het podi-
um op, met een superstrak mys-
terieus begin overgaand in een 
vrolijk gezellige maar goed afge-
werkte choreo dansten zij hun 
mix met de juiste energie. Dit 
heeft de jury beloond met een 
beker voor de tweede plaats.

Ongewijzigde indeling 
biljartdivisies

De Ronde Venen - In De Ronde 
Venen biljartcompetitie zijn de 
promotie-/degradatiewedstrij-
den gespeeld. Hieraan deden vier 
teams mee; twee uit de eerste di-
visie en twee uit de tweede divi-
sie. Na twee speelavonden is be-
kend welke teams komend sei-
zoen in beide divisies uit zullen 
komen.

CenS en Springbok 2 
redden het niet
Vanuit de tweede divisie maak-

ten CenS en Springbok 2 kans 
om via de promotie-/degradatie-
wedstrijden te promoveren naar 
de eerste divisie. Op maandag-
avond speelde CenS tegen De Bil-
jartmakers en Springbok 2 tegen 
De Merel/Heerenlux 1. Hoezeer 
de heren van CenS en Springbok 
2 ook hun best deden, de eerste 
divisie teams haalden relatief ge-
makkelijk de meeste punten bin-
nen. Relatief gemakkelijk, want 
Evert Driehuis van CenS kwam 
tegen Nick van de Veerdonk 

Tweede plaats meisjes 
groep 4 Willespoort!
Wilnis – Eindelijk was het dan ein-
delijk zo ver, meiden van groep 4a 
van de Willespoort mochten ein-
delijk schoolvoetballen.
Wat hadden ze er zin in! Na een 
mooie 1e wedstrijd die met 2-0 
gewonnen werd kregen ze de 
smaak snel te pakken. De tweede 
wedstrijd was een �inke overwin-
ning met 5-0. Door alle goede re-
sultaten in de poulefase mochten 
ze door naar de halve �nale. Ook 

hier werden ze aangemoedigd 
door veel enthousiaste ouders, 
opa’s/oma’s en leerkrachten. Na 
een spannend spel werd er met 
2-0 gewonnen. In de zinderen-
de �nale tegen Vlinderbos wis-
ten beide teams niet te scoren, 
dus moesten er drie penalty’s ge-
nomen worden. De penalty’s wer-
den verloren, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Wat een pres-
tatie meiden!

Golfclub Veldzijde
Leo Versleijen 
Super Caddie 2019
Wilnis - Tijdens de Algemene Le-
den Vergadering van Golfclub 
Veldzijde is Leo Versleijen uit Wil-
nis uitgeroepen tot Super Cad-
die. Dick Westerveld, voorzitter 
van Golfclub Veldzijde, lichtte toe 
waarom deze trofee juist aan Leo 
Versleijen overhandigd moest 
worden. 
Jaarlijks benoemt het bestuur 
van Golfclub Veldzijde een Su-
per Caddie. Voorwaarde is de to-
meloze inzet van de Super Cad-

die voor diens bijzondere, lang-
durige en onbezoldigde bijdrage 
aan de golfvereniging. Met zo’n 
tachtig vrijwilligers die allemaal 
hun steentje bijdragen moet de 
kandidaat voor de trofee van de 
Super Caddie er echt met kop en 
schouders bovenuit steken. 

13 jaar
Deze eer komt Leo toe omdat hij 
13 jaar het Veldzijde Jeugd Open 
heeft georganiseerd (onder-

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 26 april 2019 om fraaie 
prijzen in Café de Merel, Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen, Er 
worden vier ronden van zestien 
gi�es gespeeld en dan worden 
de punten bij elkaar opgeteld 
en is de winnaar of winnares be-
kend, aanvang 20.00 uur, aanwe-
zig zijn voor de inschrijving 19.45 
uur. Ook zal er een tombola ge-
houden worden met schitteren-
de prijzen. Tel. van Café de Me-
rel is 0297-263562. E.mail: thcw@
xs4all.nl. Hier volgen de datums 

voor de prijsklaverjascompetitie 
2018/2019.Voor 2019: 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 Frans v.d. Berg 6831 pnt
2 Ida Rass 6828 pnt 
3 J. Bunschoten 6670 pnt
4 Gerry Ruimschoot 6483 pnt
5 Cock Meijer 6416 pnt
En de poedelprijs was deze avond 
voor Sonja v.d.Waa met 5049 
punten.

Leo Versleijen uit Wilnis met de Su-
per Caddie Trofee van Golfclub 
Veldzijde en boeket

slechts 1 carambole tekort. John 
Oldersma van CenS was de eni-
ge van de tweede divisie teams 
die wist te winnen; tegenstander 
Jacques de Leeuw van De Biljart-
makers moest nog 2 carambo-
les maken. De Merel/Heerenlux 
1 haalde zelfs de maximale score 
van 48 wedstrijdpunten. Zij had-
den dan ook de leiding in de tus-
senstand na maandagavond. De 
Biljartmakers volgde met 45 pun-
ten, CenS had er 34 en Springbok 
2 slechts 27. Op de tweede speel-

avond traden op De Merel/Hee-
renlux 1 na de teams in gewijzig-
de samenstelling aan. Op beide 
tafels werden de eerste twee par-
tijen verrassend gewonnen door 
de tweede divisie teams. Com-
petitieleider Piet Best was ijverig 
aan het rekenen of het mogelijk 
was dat CenS of Springbok 2 toch 
nog zouden kunnen promoveren. 
Toen Jack Baak namens Spring-
bok 2 en John Oldersma namens 
CenS hun partijen verloren tegen 
respectievelijk Bart Dirks van De 
Biljartmakers en Kees Gri�oen 
van De Merel/Heerenlux 1, kon-
den de rekenmachines opgebor-
gen worden. Het zat er niet meer 
in. De allerlaatste partijen deden 
er niet meer toe, ze werden wel 
professioneel afgerond door de 
ervaren Bert Fokker en Jan Zwie-
tering.

De Biljartmakers en De 
Merel/Heerenlux 1
Er verandert dus nagenoeg niets 
aan de samenstelling van de eer-
ste en tweede divisie. De Kromme 
Mijdrecht 1 promoveert door het 
kampioenschap van de tweede 
naar de eerste divisie. Er is geen 
degradant, aangezien tijdens het 
seizoen het team van The Peanut 
Bar 2 zich teruggetrokken heeft 
uit de eerste divisie. Komend sei-
zoen komen 9 teams uit in de eer-
ste divisie en 8 teams in de twee-
de divisie. Naast de en uit- en 
thuiswedstrijden van de regulie-
re competitie zal er ook een be-
kercompetitie gespeeld worden, 
waarbij de teams uit de eerste di-
visie éénmalig uitkomen tegen 
de teams van de tweede divisie.

Eindstand na 8 gespeelde 
wedstrijden:
De Merel/Heerenlux 1 86 punten
De Biljartmakers 83 punten
CenS 69 punten
De Springbok 2 67 punten

Op de foto’s De Merel/Heerenlux 
1 en De Biljartmakers (samenstel-
ling eerste speelavond)
Wat thans nog op de agenda 
staat is de beker�nale tussen 
Lutis Ventilatietechniek en De 
Kromme Mijdrecht 1. Deze wordt 
gespeeld op maandag 29 april bij 
De Kromme Mijdrecht.

deaubon/ bakje van de    IJssalon 
uit Mijdrecht. 
Er was ook een prijs te winnen 
voor wie de meeste paaseitjes op 
het veld had gevonden. Na een 
korte pauze werd er nog een ge-
mixt voetbaltoernooitje op het 
hoofdveld gespeeld. Na een leu-

ke ochtend ging iedereen met 
een gevuld zakje eitjes naar huis. 

De prijsuitslag van de meest 
gevonden eieren is als volgt
JO-7 Twan Brouwer met  45 eitjes, 
JO-8 Else Rieke Gerrits    48 eitjes 
en JO-9 Sam Lee�ang 40 eitjes.

steund door dochter Kim), meer 
dan 10 jaar penningmeester van 
de Jeugdcommissie was, in de 
websitecommissie zitting heeft 
en de website van Golfclub Veld-
zijde beheert, actueel houdt en 
vele naar hem gezonden berich-
ten met een onovertro�en snel-
heid plaatst.
Leo regelt ook al meer dan 10 jaar 
de inkoop voor de vereniging, zo-
als ballen en bekers. Kortom, Leo 
staat altijd klaar voor onze club 
als je een beroep om hem doet. 
Golfen dat doet hij eigenlijk niet 
meer. Een verenigingsmens in 
hart en nieren. Bestuur en de aan-
wezige leden feliciteerden Leo 
van harte en hopen dat hij ge-
niet van de eer en de welverdien-
de trofee.
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Mijdrecht - Een beetje frisjes, 
maar zonovergoten…zo be-
gint de feestelijke morgen die 
de leerlingen van OBS De Een-
dracht met elkaar vieren. Een 
‘vorstelijke’ morgen die start 
met het verzorgen van de in-
wendige mens!
Een gezellig ontbijtje in de klas 
hoort daar natuurlijk traditi-
oneel bij! Nog even het dans-
je oefenen voor de opening 
op het schoolplein. De oudste 
en de jongste leerling van de 
school hangen de vlaggen uit 
en directeur Gerko Kuiper no-

digt iedereen van harte uit om 
het liedje ‘Pasapas’ mee te zin-
gen en te dansen! Daarna be-
ginnen allerlei sportieve acti-
viteiten dankzij de medewer-
king van Horangi Taekwondo 
– Bas Bokkes, Bowlingcentrum 
De Kegel, Kimberley Streetdan-
ce, korfbalvereniging Atlantis 
en de bootcamp van WLC trai-
ningen. Allemaal stuk voor stuk 
zeer enthousiaste en bevlogen 
sportinstructeurs die deze edi-
tie van de Koningsspelen op-
nieuw weer onvergetelijk ma-
ken!

De Eendracht viert de 
Koningsspelen van 2019!
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Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag jl was de 
Paasdrive bij bridgeclub Amstel 
Bridge Club. Maar nu de paas-
drive zelf, dat is een moeilijk on-
derwerp voor uw literaire 
De wedstrijdleiding had weer 
voor een verrassing gezorgd. Al-
le paren werden door elkaar ge-
schud, dus geen A- of B-lijn, maar 
gezellig met en tegen elkaar. Er 
werd op negen tafels gebridged, 
helaas was er een stilzit paar. Er 
was op elke tafel een blad aan-
wezig waarop met kon zien hoe-
veel punten men had, bijvoor-
beeld als de uitslag 1 klaver was, 
70 punten, was voor het spelen-
de paar 52 punten en het ander 
paar 48 punten. Ook moest na el-
ke ronde opnieuw geschud wor-
den, ik heb nog nooit zo veel ge-
schud, ik bedoel natuurlijk de 
kaarten. Ook waren er mooie prij-

zen, waar vooral Madelon voor 
gezorgd had, twee prachtig be-
werkte schorten een voor Ad-
die die altijd veel werk verzet en 
een voor de winnaar. Ook wa-
ren er nog 4 prachtige bewerkte 
playmates voor bij het bridgen, 
met noord oost zuid en west er-
op geborduurd, voor de tweede 
plaats. Het bestuur had ook nog 
voor een fles geestrijk vocht ge-
zorgd en ook voor een ieder een 
prachtige plant en natuurlijk vol-
doende paaseitjes en krenten-
brood. Al met al een zeer geslaag-
de paasdrive. Als u interesse heeft 
in bridge, kom dan eens langs in 
de Scheg om kennis te maken 
met het zo edele maar moeilijke 
spel. Zij spelen elke donderdag 
van 9.00 tot 12.30 uur, dus u heeft 
de hele middag nog om voor u 
zelf in te vullen.

Dijkenlopers op de bres 
voor de bij
Regio - In het kader van het nud-
geproject, de voedselbank voor 
bijen, deelde kunstenares Fem-
ke Kempkes in het atelier op 
haar Beeldeneiland bloemenza-
den uit aan de passerende wan-
delaars. Het betrof hier de deel-
nemers aan de Kwakelse Dijken-
tocht die ook over haar erf liep. 
De opdracht die de verraste wan-
delaars meekregen was om het 
wilde bloemenmengsel, beschik-
baar gesteld door de gemeente 
Uithoorn, te verspreiden over de 
route. Met dit initiatief wil men de 
diversiteit van (wilde) bloemen-
soorten stimuleren en daarmee 
de teloorgang van de bijenpopu-
latie in ons land een halt toeroe-
pen. De tweede Dijkentocht van 
Tweede Paasdag vond, in schril 
contrast met de editie van vorig 
jaar, plaats in zonovergoten om-
standigheden. 

Paasdrive bij Bridgeclub 
De Legmeer
Regio - De wedstrijd commissie 
had voor dit traditionele gebeu-
ren een bijzondere variant be-
dacht. Met als onderliggende ge-
dachte dat men elkaar eens beter 
moest leren kennen, werden de 
vier lijnen door elkaar gehusseld. 
Het werd echter niet top integraal 
gespeeld maar per lijn, met als re-
sultaat een enigszins elitaire uit-
slag. In alle lijnen gingen zo de A 
– lijn spelers dubbel met de winst 
aan de haal, het geen met de-
ze opzet natuurlijk voor de hand 
lag. In de A- lijn waren dat Joop 
van Delft & Frans Kaandorp met 
67,08% en Jaap Kenter & Gerda 
Schavemaker met 55,42%, welk 
percentage ze deelden met Rens-
ke & Kees Visser. In de B- lijn schit-
terden Lijnie Timmer & Marcel 
Dekker met 67,50% en volgden 
Arnold Heuzen & Theo Klijn met 
58,75%. Ook de C- lijn liet dit pa-
troon zien met als nummer één 

Johan Le Febre & Wim Slijkoord 
met 68,23% en op twee André 
van Herel & Cora de Vroom die 
op 59,9% uitkwamen. De D- lijn 
tenslotte werd een prooi voor 
Geke Ludwig & Margo Zuidema 
met maar liefst 72,92% met daar 
achter Marika Romeijn & Gijs de 
Ruiter die 58,33% scoorden. Dat 
werd dus een leuke Pasen voor de 
A met een dominantie van negen 
paren. Volgende keer wellicht wat 
meer compassie met de mindere 
goden commissie?
Op 24 april start de laatste ron-
de parenbridge van dit seizoen. 
Wilt u hier wat meer over aan de 
weet komen, steek dan uw licht 
op bij het secretariaat. Telefoon 
06-83371540, e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl. Bridgeclub De 
Legmeer speelt elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op de dinsdagmiddag 
voor Pasen wordt traditiegetrouw 
de paasdrive gespeeld. De wed-
strijdleiding had weer haar uiter-
ste best gedaan om er een leuke 
en gezellige middag van te ma-
ken. Wat doen al die vrijwilligers 
in een club toch belangrijk werk! 
Zonder hen zouden we geen be-
staansrecht hebben.
Maar zonder al deze vrijwilli-
gers te kort te doen is een groot 
compliment op zijn plaats voor 
de drijvende kracht in onze club: 
voorzitter Marja van Holst Pelle-
kaan. Dat mag ook wel eens een 
keer in de krant! Voor deze keer 
speelden we een top-integraal 
drive. Dezelfde spellen in A- en in 
de B-lijn met voor iedereen even-
veel kans om goed te scoren. Dat 
betekent echter niet alleen dat 
het organisatieteam 24 spellen 
moest schudden en delen, maar 
dat deze spellen ook gedupli-
ceerd moesten worden. Best wel 
een klusje!

Geschud
Als een soortdisclaimer begon 
Marja met te zeggen dat de spel-
len goed geschud doch niet ge-
stoken waren, maar dat er deson-
danks wel een paar verrassende 
kaartverdelingen bij zaten, juist 
leuk toch? Beter dan al die vlak-
ke handen. Voor paar nummer 
één en voor het paar dat als laat-
ste eindigde was er een prijsje en 
voor iedereen was er een zakje 
paaseitjes. Cisca, Ina, Jetty en Tru-
dy vielen in de prijzen en gingen 
met een leuke plant naar huis. 
Omdat geel de traditionele paas-
kleur is werd er namens de club 
naar wens een advocaatje, desge-
wenst met slagroom of een verse 
jus geserveerd. En jegens die en-
keling die vond dat witte wijn ei-
genlijk ook lichtgeel is werd cou-
lance betracht. Al met al een pri-
ma start van de paasweek! Vol-
gende week weer business as 
usual: het vervolg van de paren-
competitie.

Paastoernooi petangue
Regio - Traditioneel organiseert 
Boule Union Thamen voor haar 
leden op Tweede Paasdag een 
clubtoernooi. De clubtoernooien 
worden bijna allemaal gespeeld 
als mêleetoernooi.
Dat betekent dat je elke speelron-
de met en tegen andere clubge-
noten speelt. In principe wordt er 
doubletten, twee tegen twee, ge-
speeld, maar bij een aantal deel-
nemers, dat niet een veelvoud 
van vier is, kunnen tot drie triplet-
ten (drietallen) meespelen. Dat 
gebeurde deze Tweede Paasdag 
ook, want er waren “slechts” vijf-
tien deelnemers, hoewel dat toch 
nog een kwart van het ledental 
is. Met vijftien deelnemers zijn 
er drie tripletten, Twee spelen te-
gen elkaar en de derde speelt te-
gen een doublette. Dat kan zon-
der problemen, want in een dou-
blette speelt elke speler met drie 
boule en bij een triplette hebben 
de drie spelers elk twee boules. 
Dus is het altijd zes boules tegen 
zes boules.
Onder welhaast Mediterrane 
weersomstandigheden werd het 
toernooi in drie speelronden ge-
speelt.
Na de derde speelronde werd de 
individuele eindstand berekent 
op basis van het aantal gewon-
nen partijen en eventueel het 
puntensaldo. De kersverse club-
kampioen enkelspel, Henk van 
Rekum, was de enige met drie ge-
wonnen partijen. Op de tweede 

plaats kwamen Joan van Rekum 
en Ina Hoekstra, die beide twee-
maal wonnen en een gelijk sal-
do hadden. De organisator had 
negen prijzen beschikbaar en de 
negende prijs ging naar de laat-
ste speler met tweemaal winst.

De prijswinnaars waren:
1 Henk van Rekum  3 - 24
2 Joan van Rekum  2 - 10
 Ina Hoekstra  2  - 10
4 Günther Jacobs  2 - 9
5 Hans van der Wal 2 - 6
6 Paul Hamstra 2 - 4
7 Nel Bloemers 2 - 2
8 Els Gasseling 2 - -2
9 Jannie van Kooten 2 - - 4

De volgende activiteit is het Moe-
derdagtoernooi op zondag 12 
mei. Op de zaterdag voor Pasen 
nam een team van Boule Union 
Thamen deel aan de tweede edi-
tie van de ZaterdagMiddagcom-
petitie. Deze competitie wordt 
gespeeld door teams van vier 
spelers.
Er worden drie ronden gespeeld. 
In de eerste en de derde speel-
ronde wordt een triplettenpartij 
en een tête-à-tête gespeeld. In de 
tweede speelronde zijn het twee 
doublettenpartijen. Het team van 
BUT speelde in Gouda tegen De 
Goede Worp uit Den Haag.
Helaas werd de ontmoeting met 
4-2 verloren. De volgende speel-
dag is op 4 mei in Lekkerkerk met 
Nieuwerkerk als tegenstander.

Even een foutje rechttrekken
Stieva-de Kuiper 1 
algemeen kampioen
Regio - Hoewel wij vorige week, 
onder de kop ‘Eindstand biljart-
competitie bekend’, een fraaie fo-
to van niet minder fraaie groep 
jonge turnsters stond.
Dekte die kop toch de lading niet. 

Daarom bijgaande de foto van 
het team van Stieva-de Kuiper 1, 
dat dit jaar echt algemeen kampi-
oen van Biljartfederatie DRV werd 
en daarmee de eindstand bepaal-
de.

De nationale zwem4-
daagse in DRV
Regio - Op maandag 13 mei aan-
staande gaat de inmiddels tradi-
tionele zwem4daagse georga-
niseerd door zwem- en polover-
eniging De Amstel van start, de 
7e editie alweer. De nationale 
zwem4daagse bestaat dit jaar 50 
en viert daarmee een gouden ju-
bileum. De 7e versie zal dan ook, 
evenals voorgaande jaren, weer 
een “spetterend” succes worden.
Groot of klein, dik of dun, jong of 
oud iedereen die meedoet aan 
de zwem4daagse, is in de gele-
genheid een zwemprestatie neer 
te zetten die je bij je past. Je kunt 
kiezen welke afstand het beste bij 
je past: 250, 500 of 1000 meter
(cq 10, 20 of 40 banen in het wed-
strijdbad van zwembad Het Veen-
weidebad te Mijdrecht) en wel op 
4 (van de 5) avonden.
Waarom je dat gaat doen? Ge-
woon, omdat het superleuk, su-
pergezellig en supergezond is.

Baantjes
Zwem- en polovereniging De 
Amstel organiseert de zwem-
4daagse met het doel mensen 
sportief aan het zwemmen te krij-
gen. Gewoon ondervinden hoe 
leuk het kan zijn van tijd tot tijd 
je baantjes te trekken of gewoon 
ontspannen in het water rond te 
spartelen. Dat kan op je eigen 
niveau, je hoeft dan ook beslist 
geen geoefend zwemmer te zijn. 
Meedoen aan de zwem4daag-
se is bovendien een unieke kans 
met het gezin sportief op pad te 
gaan. Als je als vader en/of moe-
der wat langer wilt zwemmen 
dan je kroost, hoef je je geen zor-
gen te maken. De kinderen kun-

nen zich weer met heel veel rand-
activiteiten in en om het bad ver-
maken, terwijl je zelf je afstand 
zwemt.
Er zal zijn: cupcakes versieren, 
“lotuswonden” maken, schaken, 
kleurwedstrijd, grabbelton, limo, 
snoepkraam, schminken, poffer-
tjes eten, onderwaterhockey, su-
pergroot springkussen, steltlo-
pen, springstokken, skippyballen, 
1 wielerfietsen, paardrijden, ka-
novaren, waterpoloclinic, zwem-
clinic en natuurlijk weer de oer-
gezellige afsluitende zwemdisco 
en niet te vergeten de uitreiking 
van de medailles. 

Verloting
Ook zal er op vrijdag weer een 
verloting van prachtige prijzen 
plaatsvinden. De opening op 
maandag 29 mei zal worden ge-
daan door niemand minder dan 
de Ronde Veense kinderburge-
meesters. De hele week tot en 
met vrijdag 17 mei is er gelegen-
heid om te zwemmen en met al-
le activiteiten mee te doen en 
dat voor het super lage tarief van 
maar 7.50 euro. Dankzij de spon-
soring van inmiddels tientallen 
ondernemers uit de regio kan de 
organisatie zoveel voor zo weinig 
bieden. Let wel de inschrijving 
tegen het gereduceerde tarief 
sluit op zondag ervoor te voren. 
Daarna kan alleen nog tegen het 
duurdere tarief van 12 euro wor-
den ingeschreven aan de specia-
le inschrijfbalie in het zwembad. 
Kortom, wil je het niet missen???? 
Schrijf je dan nu al direct in. Dat 
kan op onze speciale website 
www.deamstel.zwem4daagse.nl

Op de foto van links naar rechts: Martien Heijman, Michael de Kuiper, Toi-
ne Doezé, Nico Koster en Kees de Zwart. Het zesde teamlid, Lenette Engel, 
ontbreekt helaas op de foto.  

340 deelnemers
De 340 deelnemers kregen on-
dermeer toegang tot normaliter 
afgesloten dijken met een prach-
tig uitzicht over De Banken.
Zeer verrassend was het slot: een 
(particuliere) doorsteek tussen de 
Vuurlijn en de Boterdijk. 

Het natuurterrein van VBCVerde 
(zie op de website http://vbcver-
de.blogspot.com) lijkt een land-
schap weggewandeld uit een ver 
verleden, met als parel een van 
de laatste stukken moerasbos in 
de gemeente. 

‘Een heerlijke wandeltocht langs 
plekken waarvan ik geen weet 
had dat ze bestonden,’ aldus 
Brenda, een van de verraste wan-
delaars.
Theetuin Bamboelabyrint Het 
Nirwana, dat nog tot half juli ge-
sloten is, had voor deze dag zijn 
(bamboe) poorten geopend en 
kreeg veel lof toegezwaaid.
Terug bij Poldersport werden de 
vrijwilligers in het zonnetje gezet 
en de dag gezellig afgesloten. 

Volgend jaar Tweede Paasdag 
staat de derde editie gepland!
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Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 15 april 
wat het weer zover. De traditio-
nele Paasdrive stond op het pro-
gramma. Alle lijnen speelden de-
zelfde spellen. De wedstrijdlei-
ding besloot de uitslag op te split-
sen in noord-zuid spelers en oost-
west spelers. In de noord-zuid 
lij was team Marja Hartman het 
beste met 57,50% gevolgd door 
team Paul Kenter 56,94% en team 
Dick Elenbaas met 55,14%. De 
oost-west lijn werd gedomineerd 
door team Henny van Nieuwkerk 
met 60,56%, met vlak daar achter 
team Rene de Jong met 58,47% 
en team Ina van Rossum met 

57,64%. Donderdag 18 april werd 
ook de Paasdrive gespeeld met al-
le spelers in een lijn. Het top-team 
van de dag was team Julia Mij-
ering/van Onna met 64,75% en 
met miniem verschil op de twee-
de plaats team Anita Berrevoets/
de Vries 64,07% en team Rene de 
Jong/Schreurs op de derde plaats 
met 61,99%. De wedstrijdcom-
missies hadden mooie prijzen 
voor de winnaars en ander geluk-
kigen die met hun scores op een 
“geprikte” plaatsing waren terecht 
gekomen. Speel eens mee. Zie 
voor informatie de website van 
Bridgevereniging Mijdrecht.

Argon overvleugeld 
Zwaluwen’30
Mijdrecht - Op bezoek in Hoorn 
werkte Argon een snelle ach-
terstand in de eerste helft weg. 
Na rust zette Argon het laatste 
half uur de puntjes op i en zorg-
de voor een regelmatige over-
winning met 1-4 als eindstand. 
Coach Aart Jan van Boksel was 
met een gemotiveerde groep uit 
Mijdrecht vertrokken met als re-
sultaat dat door deze winstpartij 
Argon zich definitief veilig heeft 
gespeeld, het heeft tien punten 
voorsprong op de clubs die op de 
nacompetitie plaatsen staan.

Nog niet wakker
Eén van de teammanagers had 
blijkbaar vergeten de wekker op 
half drie te zetten want binnen 
drie minuten hadden de gasthe-
ren een riante voorsprong kun-
nen hebben. Al in de eerste mi-
nuut kreeg Jan Jaap Schaper een 
pracht kans maar de bal ging 
dankzij storend werk van Chris 
Daal via de lat over. Maar een mi-
nuut later was het wel raak, na 
een vrije trap ging de bal via Gani 
Meholi over de doellijn. 1-0. Nog 
geen minuut later kreeg dezelf-
de speler weer een mogelijkheid 
maar nu greep Romero Antonio-
li tijdig in. Daarna werd Argon wel 
wakker en ging het op jacht naar 
de gelijkmaker, maar dat duurde 
nog twintig minuten. We zagen 
een combinatie tussen Jasper 
Werkhoven en Ilias Latif waaruit 
wel werd gescoord maar buiten-
spel geconstateerd, schoot Bas 
Boelhouwer te zacht in en mikte 
Latif in kansrijke positie te hoog 
en even later greep de doelman 
in ook bij een inzet van Latif. Na-
dat Thomas Schaap van Zwalu-
wen van dichtbij de voorsprong 
kon uitbreiden greep Antonioli in. 
Een vrije trap van Jasper Werkho-
ven (van 28 meter) bracht Argon 
de gelijkmaker, de bal verdween 
laag en hard via handen en be-
nen van keeper Tim Elmers over 
de doellijn 1-1. Daarna nog mo-
gelijkheden voor beide teams, bij 
een uitbraak van handenbinder-
tje Mukthar Suleiman schoot de-
ze speler voorlangs en Joep Rive 
schrok zodanig dat hij opeens al-

leen voor Antonioli stond dat hij 
over het doel schoot. Argon pro-
beerde het nog met een afstands-
schot van Ilias Latif, een vrije trap 
van Dylan Bergkamp en een kop-
bal van Dennis Filippo maar het 
was allemaal net niet.

Nog drie doelpunten
Argon begon ongewijzigd aan 
de tweede helft maar de gasthe-
ren gaven zich nog niet gewon-
nen, zo begonnen met een po-
ging van de snelle Suleiman die 
Antonioli tot hoekschop kon ver-
werken en een vrije trap die ook 
door de Argondoelman gepa-
reerd werd.
Met nog een half uur te gaan 
moest Chris Daal zich laten ver-
vangen door Wouter Winters 
en bij het eerste balcontact zet-
te Winters Ilias Latif alleen voor 
doelman Elmers die de goalie 
vervolgens in de korte hoek kans-
loos liet 1-2. Vier minuten later 
scoorde Dylan Bergkamp de 1-3, 
hij profiteerde van het voorberei-
dend werk van Epi Kraemer die 
op de keeper stuitte waarbij de 
bal voor de voeten van Bergkamp 
terecht kwam en vervolgens zui-
ver uithaalde. Met nog een kwar-
tier te gaan kwam Rachad Ma-
di in het veld voor Ian Refos en in 
de slotfase mocht jeugdspeler El-
greenio Dorade nog minuten ma-
ken op de plaats van Bergkamp. 
Zwaluwen schoof een manne-
tje meer naar voren om nog een 
doelpunt te forceren, Ivo Rotti-
ne vond Antonioli op zijn weg, 
datzelfde lot onderging ook een 
poging van Suleiman. Vijf minu-
ten voor tijd viel het laatste doel-
punt voor Argon, op aangeven 
van Bergkamp schoot Epi Krae-
mer van dichtbij zo hard in dat 
de doelman blij mocht zijn dat 
hij niet in de baan van het schot 
stond 1-4. Zwaluwen scoorde 
daarna nog wel echter scheids-
rechter Westland had buitenspel 
geconstateerd.

Argon is twee weken vrij en krijgt 
op 11 mei de mogelijke toekom-
stige kampioen DHSC uit Utrecht 
op bezoek. 

Bridgevereniging Vinkeveen
Vinkeveen - Niet alleen de spel-
len waren boeiend op deze 16e 
april  ook de Paas-versnaperingen 
waren van een hoog niveau. De 
24 spellen leken complexer dan 
gemiddeld. Het dagklassement 
kende wellicht daarom geen uit-
schieters. De verschuivingen in 
het (eind)klassement dienten-

gevolge gering. Team Anneke 
en Ties won de paastrofee met 
56,77%.  Bep en Clemens za-
ten daar vlak achter met 53,65%. 
Vrijwel alle teams konden tevre-
den zijn met het behaalde resul-
taat. Met  nog 2 speelmiddagen 
te gaan wordt op 30 april het sei-
zoen ’18-’19 afgesloten.

De Kwakel - Na de nipte 1-2 
overwinning van vorige week in 
Gouda tegen ONA, trad KDO op 
Tweede Paasdag thuis aan te-
gen DOSR. De gasten uit Roelo-
farendsveen waren op voorhand 
koploper in de derde periode, 
terwijl KDO slechts op één punt 
van DOSR volgde. De belangen 
in De Kwakel waren deze middag 
dus groot en de winnaar kon uit-
stekende zaken doen in de strijd 
om een nacompetitieplaats. Trai-
ner Raymond de Jong kon in de-
ze streekderby slechts beperkt 
beschikken over Jesse Stange en 
Jim Klijn, terwijl Bart Hoving als 
verkapte rechtsbuiten werd op-
gesteld.
Onder grote publieke belangstel-
ling startte om 14:00 uur de veel-
besproken en beladen wedstrijd 
tussen de twee clubs uit De Kwa-
kel en Roelofarensveen. In de 9e 
minuut reageerde KDO zeer alert 
op een fout achterin bij DOSR. 
Thijs Plasmeijer onderschepte de 
bal namelijk en speelde Mathijs 
van Rijn in, die één op één met 
DOSR-doelman Van der Poel, op 
koelbloedige wijze de 1-0 aante-
kende voor KDO. 

Gelijk raak
Vijf minuten later was de eerste 
kans voor DOSR eveneens ge-
lijk raak. Na een voorzet vanaf de 
rechterkant, reageerde de Kwa-
kelse defensie niet adequaat ge-
noeg, waarna DOSR-midden-
velder Guido van der Meer van 

dichtbij de 1-1 wist te maken. Na 
deze gelijkmaker werd het vooral 
een fysiek duel, waarbij veelal de 
lange bal werd gehanteerd door 
beide ploegen. In de 37e minuut 
dacht KDO op voorsprong te ko-
men, maar redde de sluitpost van 
de gasten zeer fraai op een schot 
van onze aanvoerder Sven Vlas-
man (na een slimme steekbal van 
Mathijs van Rijn). Vlak voor rust 
leidde een corner van Joris Kor-
tenhorst tot veel tumult in het 
zestienmetergebied. Allereerst 
werd een kopbal van Sven Vlas-
man ternauwernood van de lijn 
gehaald. In de nastoot werd ver-
volgens een schot van Roy Verka-
ik door een verdediger van DOSR 
net voor de doellijn weggewerkt. 
Met een 1-1 stand werd even later 
de rust bereikt.

Niet verliezen
In de tweede helft wilde zowel 
KDO als DOSR vooral niet verlie-
zen. Het duurde dan ook tot de 
75e minuut totdat het tweede ge-
deelte tot leven kwam. Eerst anti-
cipeerde doelman Tobias Ravel-
li goed op een kopbal van DOSR, 
na een strakke corner vanaf de 
rechterkant. Vlak hierna mochten 
de Kwakelaars van geluk spreken, 
toen een volgende kopbal van 
de gasten op de bovenkant van 
de lat uiteenspatte. Gelukkig liet 
KDO zich hierna ook gelden en 
claimde invaller Jesse Stange een 
strafschop. Toen het duidelijk was 
dat de scheidsrechter hier niet 
aan toegaf, speelde Jesse Thomas 
Stevens in, zijn inzet werd helaas 
geblokt. In de slotfase stichtten 
de Kwakelaars het meeste gevaar, 
maar o.a. Roy Verkaik en Sven 
Vlasman hadden geen geluk in 
hun afronding. Na ruim negen-
tig minuten vond scheidsrechter 
Dogterom het genoeg en was de 
puntendeling een feit.

Uitgebleven
Kortom, de felbegeerde drie-
punter tegen DOSR is uitgeble-
ven, terwijl KDO toch wel de be-
tere kansen kreeg. Gelukkig zijn 
er nog volop kansen in de laatste 
drie wedstrijden om een nacom-
petitieplaats te bewerkstelligen. 
Op zondag 12 mei hervat KDO de 
competitie met een uitwedstrijd 
tegen nummer zeven Forehol-
te. In de laatste twee wedstrijden 
spelen we zowel tegen de num-
mer 13 Stompwijk’92 als nummer 
14 en tevens degradant GDA. 

Vermakelijke streekderby 
tussen KDO en DOSR

Stappen tellen met loopgroep SamenFit!
Uithoorn - Ruim 30 cliënten en 
hun begeleiders zijn, onder be-
zielende leiding van trainer Re-
né Noorbergen, al bijna 3 jaar aan 
het trainen op de atletiekbaan 
van Atletiek Klub Uithoorn (AKU). 
Ooit, in 2016, begonnen met zes 
G-lopers is deze groep vorig jaar 

zomer uitgebreid met een groep 
fanatieke racerunners. Samen 
werken zij aan een goede condi-
tie en een gezonde leefstijl.Van-
af 17:00 uur wordt er op de dins-
dagavonden getraind in 3 groe-
pen, een jongeren groep, een ra-
cerunners groep en een senio-

ren groep. In de groepen is ruim-
te voor nieuwe lopers maar voor-
al de racerunnersgroep is op zoek 
naar rollers (jong en oud) die het 
racerunnen willen ervaren (voor 
meer informatie kijk op www.
aku-uithoorn.nl of mail naar loop-
groep@onstweedethuis.nl.

Voor een impressie van race-
running verwijzen we je graag 
naar www.racerunning.nl

Belangeloos
Stichting Dag van je Leven (info 
www.dagvanjeleven.org) zet zich 
al tientallen jaren geheel belan-
geloos in voor mensen met een 
beperking in de regio Amstelland 
en kwam met het geweldige ini-
tiatief om Stappentellers beschik-
baar te stellen aan alle lopers van 
de Loopgroep. De verrassing voor 
de lopers was dan ook groot toen 
ze dinsdagavond 9 april na een 
korte toespraak van De heer Dirk 
Box (Penningmeester Stichting 
Dag van je Leven) een stappen-
teller ontvingen in het bijzijn van 
Wethouders Hazen en Zijlstra en 
Regiomanager Gert-Jan de Haas. 
Met deze teller wordt het nóg 
leuker om aan een gezonde leef-
stijl te werken.
De stappenteller komt ook zeker 
van pas wanneer de langste stap-
pentellerpolonaise wordt gelo-
pen tijdens het grote ‘Dag van 
je Leven feest’ in de feesttent op 
het Praamplein tijdens de feest-
week van Aalsmeer! Loopgroep 
SamenFit! is ontzettend blij met 
dit kado en bedankt Stichting 
Dag van je Leven voor dit mooie 
gebaar. Iedereen die eens wil kij-
ken hoe de trainingen verlopen, 
of zelf mee willen doen (als lo-
per of als begeleider) is van har-
te welkom!

Gezellige start van 1e 
paasdag op Qui Vive
De Kwakel - 1e paasdag was het 
weer feest op Qui Vive. In alle 
vroegte was de paashaas ook dit 
jaar voor alle stokstaartjes weer 
langs geweest om overal rond-
om veld 1 eitjes te verstoppen. 
De training begon dan ook na 
een gezamenlijke warming up 
met het zoeken van de eitjes. Er 
was 1 speciaal ei: een “gouden” ei. 
Degene die dit ei vond kreeg een 
heerlijke paashaas.
Er werd door iedereen overal 
druk gezocht. Marijn was uitein-
delijk de gelukkige die dit speci-

ale ei in het oefendoel vond. Na 
het zoeken werd er in verschil-
lende groepjes lekker getraind.  
Knotshockey, op doel slaan en 
verschillende parcourtjes zorg-
den voor ontzettend veel gezel-
ligheid.
De training werd afgesloten met 
het gezamenlijk drinken van li-
monade en het eten van de lek-
kere eitjes die overal gevonden 
waren. 
De stokstaartjes gaan nu even ge-
nieten van de vakantie en we zien 
iedereen weer op zondag 12 mei.

Klaverjassen
Uithoorn - Vrijdagavond 27 april 
is er dan de een na laatste maan-
delijkse klaverjasavond bij Leg-
meervogels. De laatste klaver-
jasavond is immers in mei 2019. 
Maar goed alvorens het zover is er 
dan eerst de op een na laatste kla-
verjasavond. Ook op deze avond 
worden er 4 rondes gespeeld. Di-
rect na de 4e ronde is er de prijs-
uitreiking. Het is geen competitie 
klaverjassen. Elke avond is er een. 
Ook niet onbelangrijk is dat u met 
uw vervoermiddel mag doorrij-

den tot aan het clubhuis. Nu mak-
kelijker kunnen wij het u niet ma-
ken. Of u nu beginnend klaverjas-
ser is of u bent een zogenaamde 
uitstekende klaverjasser u bent al-
lemaal van harte welkom bij Leg-
meervogels. Er is zoals gebruike-
lijk geen tombola. Mogen wij u 
verwelkomen op vrijdagavond 
27 april? Het klaverjassen, begint 
om 20.00 uur en bij binnenkomst 
staat er voor u een kopje koffie 
of thee gereed. Het clubhuis van 
Legmeervogels kunt u vinden 
op sportpark Randhoorn, Rand-
hoornweg 100 te Uithoorn.








