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Inhoudelijk hebben de formerende 
partijen de afgelopen weken onder 
andere gesproken over afval, duur-
zaamheid, veiligheid, wonen en 
�nanciën. Ook is het onderwerp 
inwonerparticipatie nadrukkelijk aan 
de orde geweest en de manier 
waarop het nieuwe gemeentebe-
stuur hier straks mee om wil gaan. De 
gesprekken verlopen voorspoedig en 
op de meeste punten is al overeen-
stemming bereikt. De komende 
weken komen de overige onder-
werpen aan bod. RVB, de VVD en D66 
hebben het voornemen om de 
komende vier jaar met een open 
houding het bestuur van onze 
gemeente vorm te geven. Zij zetten 

zich in voor een gemeentebestuur 
die samen met de hele gemeente-
raad tot goede plannen komt voor 
de hele gemeente. 

Goede ideeen
Partijleider van Ronde Venen Belang 
Maarten van der Greft: “We hadden 
er voor kunnen kiezen om met zijn 
drieeën de deuren te sluiten en aan 
het eind van de rit een coalitieak-
koord te presenteren. Wij hebben er 
bewust voor gekozen om halver-
wege het proces ook de andere 
partijen aan tafel te vragen om te 
bespreken wat zij graag anders 
zouden zien. Niet alleen de zetels die 
tellen, maar ook de goede ideeën”.

Bart Richter, fractievoorzitter VVD: 
“Het geeft veel positieve energie om 
op deze wijze toe te werken naar een 
coalitieakkoord voor de komende 
jaren. Ik ben er van overtuigd dat we 
met deze aanpak en de manier van 
samenwerken die we hebben afge-
sproken het beste doen voor alle 
inwoners, ondernemers en bezoekers 
van onze gemeente”.

Cees van Uden, D66: “Het was erg �jn 
om met alle partijen te kunnen 
spreken. Constructief en meeden-
kend, zo zou ik de gesprekken willen 
omschrijven. Veel goede ideeën 
gehoord die wij zeker kunnen 
gebruiken in het vervolg van het 
traject”.
De komende weken praten RVB, de 
VVD en D66 verder over een nieuw 
coalitieakkoord. Zodra het proces in 
de afrondende fase is zal dit worden 
gecommuniceerd. Dan weten de 
formerende partijen ook wanneer 
het coalitieakkoord af is en wanneer 
het nieuwe college kan worden 
gepresenteerd.

De Ronde Venen - De afgelopen weken hebben Ronde Venen Belang, de 
VVD en D66 meerdere inhoudelijke gesprekken gevoerd om toe te 
werken naar een nieuw coalitieakkoord. Afgelopen weekend spraken de 
beoogd coalitiepartijen met de overige partijen. Het CDA, de PvdA/
Groenlinks, de Seniorenpartij, CU/SGP en het Inwonerscollectief kwam 
om de beurt langs voor een gesprek. Er is met elkaar gesproken over 
zowel inhoudelijke onderwerpen als over de manier waarop men de 
komende vier jaar met elkaar wil samenwerken en onze gemeente samen 
wil besturen.

Formatie in volgende fase:
Alle partijen praten mee!

Huishoudens met een laag inkomen 
krijgen 800 euro energietoeslag
De Ronde Venen - Huishoudens met 
een laag inkomen krijgen een ener-
gietoeslag van 800 euro. Met deze 
toeslag kunnen zij een deel van de 
gestegen energiekosten betalen. 
Huishoudens met een laag inkomen 
die bekend zijn bij de gemeente 
krijgen het geld automatisch op hun 
bankrekening. Zij krijgen dit in 2 
delen. Zij krijgen hierover nog een 
brief. Andere huishoudens die 
moeten rondkomen van maximaal 

120% van het sociaal minimum 
hebben ook recht op deze toeslag. Zij 
kunnen vanaf 16 mei een aanvraag 
indienen via www.derondevenen.nl/
energietoeslag. De prijzen van 
energie zijn afgelopen maanden hard 
gestegen. Hierdoor zijn veel huishou-
dens honderden euro’s extra kwijt 
aan de energierekening. Het rijk 
verlaagt op 1 juli de belasting op 
elektriciteit en gas van 21% naar 9%. 
Dat ziet iedereen terug op de ener-

gierekening. Huishoudens met een 
laag inkomen krijgen een extra tege-
moetkoming: een energietoeslag van 
800 euro. De gemeente De Ronde 
Venen start in mei met het uitbetalen 
van deze toeslag.
Gemeente De Ronde Venen volgt de 
landelijke richtlijn van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. Dit betekent een inko-
mensgrens van maximaal 120% van 

het sociaal minimum en geen toets 
op het vermogen. De regeling is vast-

gelegd in de ‘Beleidsregels eenmalige 
energietoeslag De Ronde Venen 2022’.

Plantjes van de Scouts
De Ronde Venen - Dit jaar komen de 
Scouts op dinsdag 3, donderdag 5 en 
vrijdag 6 mei langs de deuren in 
Mijdrecht en Wilnis. De plantjes zijn 
gunstig geprijsd en worden door de 
Scouts netjes bij de deur gebracht. 
De Scouts verdienen hiermee een 
zakcentje om zo hun leuke activi-
teiten te kunnen blijven doen. Plantje 
to go. Door een beperkt aantal 
aanhangers en de korte tijd kunnen 
de Jan van Speykers niet overal 
komen. Daarom is naast de verkoop 
in de wijken elke actiedag verkoop 
bij de Scoutingboerderij aan de 
Oosterlandweg 2b te Mijdrecht. 
Iedereen is van harte welkom van 
13:00 tot 20:00 uur. Door het succes 
van vorig jaar zijn er ook dit jaar 

zorgvuldig samengestelde Moeder-
dagpakketten te koop. Online bestel-
lingen met bezorging in Mijdrecht, 
Wilnis, Amstelhoek, Waverveen en 
Vinkeveen zijn mogelijk via de 
website: www.janvanspeykgroep.nl

Dakbrand snel onder controle
Mijdrecht - Donderdag 21 april is 
omstreeks 15.30 uur een dakbrand 
aan de Maansteen in Mijdrecht uitge-
broken. Volgens de eerste berichten 
zou tijdens werkzaamheden aan het 
dak mogelijk brand zijn ontstaan. De 
brand was opgeschaald naar een 
‘middelbrand’. Daarbij wordt een 

tweede tankautospuit en o�cier van 
diensten opgeroepen. De brand 
verspreidde rap onder de 
dakpannen, maar was toch snel 
onder controle. Het snelle optreden 
door de brandweer kwam mede 
doordat zij net waren teruggekeerd 
na een brandmelding in Uithoorn.

 Foto Roos Uithol
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VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@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 of 
redactieuithoorn@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
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

134e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Regio - Wil jij van autorijden je 
beroep maken? Vind jij het leuk om 
leerlingen met de nodige aandacht 
van A naar B te brengen? En zou je 
willen werken bij een professionele 
organisatie in personenvervoer? Dan 
ben jij de collega die Munckhof 
zoekt. Binnen deze rol breng je 
kinderen op structurele basis naar 
school of de dagbesteding, en breng 
je ze ook weer naar huis. Je bent 
daarbij het gezicht van Munckhof 

naar de klant toe. In je handelen staat 
veiligheid van jezelf, je klanten en 
medeweggebruikers voorop! De 
werktijden zijn veelal in de vroege 
ochtenduren en middaguren. Om 
beroepsmatig personen te vervoeren 
heb je een chau�eurskaart taxi 
nodig. Heb je deze niet, dan 
vergoedt Munckhof de opleiding ter 
waarde van 1200 euro. Kijk voor meer 
informatie op http://werkenbij.
munckhof.nl en solliciteer direct! 

Chauffeurs gezocht voor 
leerlingenvervoer

Munckhof is op zoek naar chau�eurs voor leerlingenvervoer in meerdere regio’s. 
Foto: aangeleverd

Uithoorn - De Tuin Bram de Groote 
ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en is 
sinds 1994 als natuurgebied in 
beheer bij Landschap Noord-Holland. 
De tuin omvat onder meer een 
boomgaard, een bloemenweide, een 
moerasbos, een �ink aantal borders 
en een weide, waar in de zomer 
kal�es grazen. De werkgroep Tuin 
Bram de Groote is wekelijks bezig 
met het onderhoud van de tuin. Op 
de eerste zondag van april tot en met 
september is de tuin open voor 
bezoekers.

Lente in de tuin
Zondag 1 mei staan de vrijwilligers 
van de tuin klaar voor een nadere 

toelichting bij al het moois. Het is al 
volop lente in de tuin. De sneeuw-
klokjes en de krokussen, die er altijd 
als eerste bij zijn, hebben plaats 
gemaakt voor andere bollen zoals 
driekantig look, narcissen, sneeuw-
roem en wilde hyacinten. Verder 
bloeien bosanemonen, helle-
borussen, sleutelbloemen en speen-
kruid volop. Ook de magnolia, de 
stermagnolia en de fruitbomen 
bloeien nu heel mooi. Kortom, er valt 
weer veel te genieten. Een bezoek 
aan deze schitterende tuin vol 
bloeiers, die met zoveel liefde en 
kennis bijgehouden wordt, is zeer de 
moeite waard. Hoor het boeiende 
verhaal over Bram de Groote die zijn 
woonboot steeds iets verlegde om er 
een bijzondere tuin aan te leggen. 
De tuin ligt in Uithoorn op de hoek 
van de Boterdijk en Elzenlaan. De 
toegang is gratis. Wanneer? Zondag 
1 mei van 13.00 tot 16.00 uur. Ingang: 
via de zijingang van de tuin tegen-
over de werkschuur aan de Elzenlaan. 
Fietsen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. Verdere informatie 
via www.gaatumee.nl.

Open middag in natuurtuin 
Bram de Groote

De Ronde Venen - Van 25 april tot 24 
juni exposeren de cliënten van de 
schildergroep van Inloophuis het 
Anker bij het gezondheidscentrum 
aan de Croonstadtlaan (boven de 
grote Albert Heijn in Mijdrecht). Het 
schilderen biedt hen de ontspanning 
die ze nodig hebben. De lessen gaan 
dus met name om lekker ontspannen 
bezig zijn en minder om het resul-
taat, hoewel er een enorme ontwik-
keling in hun werk zichtbaar is. 
Aansluitend, van 24 juni tot 1 
september, exposeren de docenten 
Harry Opdam en Hetty Vermeulen 
enkele schilderijen. Alle werken 
worden tegen leuke prijzen te koop 

aangeboden en de opbrengst wordt 
gebruikt om schildermateriaal voor 
het nieuwe seizoen aan te scha�en. 
Deze expositie is zeker een bezoekje 
waard. U komt toch ook kijken? Zie 
ook de actuele informatie bij: 
www.croonstadt.nl/index.php?pag=1

Expositie Inloophuis het Anker

Rommel gezocht! 
Wilnis - Dit jaar is het eindelijk zover: 
de Wilnisse Rommelmarkt gaat weer 
door! Deze vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 21 mei, van 09.30 tot 15.00 
in Wilnis Dorp. De voorbereidingen 
voor de markt zijn al in volle gang, 
wekelijks worden er allerlei soorten 
spullen gesorteerd. Heeft u nog 
bruikbare spullen liggen die u kunt 
missen? Of overgebleven ‘rommel’ na 
a�oop van Koningsdag? Dan is het 
tot en met dinsdag 17 mei mogelijk 
om uw spullen langs te brengen aan 
de Mijdrechtse Dwarsweg 19 te 
Wilnis (elke dag, behalve op 
zondagen). Dit jaar wordt er bij wijze 
van uitzondering geen rommel 
opgehaald. Wilt u op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen 
rondom de rommelmarkt? Neem dan 
een kijkje op Facebook of bezoek de 
website: www.rommelmarktwilnis.nl.

Onder de noemer De schatten van Uithoorn/De Kwakel zal ik u via 
deze krant geregeld een ‘kunst en cultuur update’ geven. Nadat de 
gemeenteraad vorig jaar onze cultuurnota aangenomen heeft, staat 
er veel te gebeuren op dat gebied. Ik vind het belangrijk om u hier-
over op de hoogte te houden.

‘Grote schoonmaak’ kunstwerken
Ik zeg het vaker: kunst en cultuur moeten we koesteren. En we moeten er 
zuinig op zijn! Maar helaas is er de laatste jaren weinig tot niets gedaan 
aan het onderhoud van onze kunstwerken in de buitenruimte. Met het 
vaststellen van de cultuurnota is ook weer het beeldenplan in beeld 
gekomen. Naar aanleiding hiervan hebben we aan Kunstwacht gevraagd 
om een inventarisatie te maken van het onderhoud dat opgepakt moet 
worden aan onze kunstwerken in de buitenruimte. Kunstwacht is gespe-
cialiseerd in het onderhoud en restauratie van kunst van gemeenten. 
Inmiddels hebben ze opdracht gekregen een start te maken met het 
schoonmaken van veel van onze kunstwerken. Ik ben hier blij mee, want 
het is zeker nodig! 

Een plek om te herdenken
In 2004 kreeg de gemeente Uithoorn er een prachtig buitenbeeld bij, een 
‘schat’ bij het Stiltemonument. Pal voor de Thamerkerk. De ‘Stilteplek’ is 
een maanwitte schijf van natuursteen in de Amstel. Een plek ter herden-
king. Een drempel verbindt het monument met het terras voor de kerk. 
Kunstenares Karin Daan heeft het kunstwerk ontworpen. Haar misschien 
wel bekendste werk is het Homomonument in Amsterdam.
Op 4 mei aanstaande vindt bij het Stiltemonument bij de Thamerkerk ook 
weer onze lokale Dodenherdenking plaats waar ik traditiegetrouw een 
toespraak houd. Maar deze stilteplek is niet alleen bedoeld voor de 
herdenking van 4 mei. Iedereen kan daar naar toe om te herdenken of 
misschien wel troost te zoeken. Stilstaan bij een (ingrijpende) gebeur-
tenis, het monument is daar voor bedoeld en het is dus van ons allemaal. 
Het hele jaar door.

De geheime trap
En wist u dat niet veel verderop, zo’n vijftig meter van het kunstwerk van 
Karin Daan, ‘De geheime trap’ van de beroemde kunstenaar Armando te 
zien is? Gemaakt van natuursteen. Armando, geboren als Herman Dirk 
van Dodeweerd was niet alleen beeldhouwer, maar ook kunstschilder, 
dichter, schrijver, violist, acteur, journalist, �lm-, televisie- en theater-
maker. Hij heeft veel onderscheidingen ontvangen, waaronder de 
Gouden Ganzeveer in 1987, de VSB Poëzieprijs in 2009 en de Gouden 
Eremedaille voor Kunst en 
Wetenschap, die verbonden is 
aan de Huisorde van Oranje. Hij 
overleed in 2018 op 88-jarige 
leeftijd. Kortom, wat hebben we 
toch mooie ‘schatten’ in onze 
dorpen. Daar mogen we trots 
op zijn.

Pieter Heiliegers, 
burgemeester en 
portefeuillehouder Kunst, 
Cultuur en Erfgoed van 
de gemeente Uithoorn

De schatten van Uithoorn/De Kwakel

Voorjaarsschoonmaak

Het stilte monument
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Wilnis - Vrijdag 22 april vierden de 
kinderen van de Kon. Julianaschool in 
Wilnis de Koningsspelen. Deze dag 
stond in het teken van gezond eten en 
bewegen. De dag begon op het 
schoolplein met het hijsen van de vlag 
en het zingen van het volkslied. Er 
werd goed meegezongen en iedereen 
was feestelijk gekleed in het oranje of 
in het rood, wit, blauw. Daarna 
startten de leerlingen met een gezond 
en gezellig Koningsontbijt in de klas 
en daarna begonnen de Konings-
spelen. Op het plein is er met de hele 

Leerlingen Julianaschool vieren 
Koningsspelen

school gedanst op het nummer ‘Voel 
je �t’ van Kinderen voor Kinderen en 
daarna werden er allerlei sportactivi-
teiten gedaan in de gymzaal en op het 
voetbalveld bij CSW. Groep 4 heeft 
ook buiten in het zonnetje al bewe-
gend geleerd. Zij mochten woorden 
opzoeken op het plein, vervolgens 
opschrijven en tot slot opzoeken in 
een woordzoeker. Dit was helemaal in 
de stijl voor Koningsdag. De kleuters 
hebben op school sportieve spelletjes 
gedaan. Zo werd het voor alle leer-
lingen een gezellige en feestelijke dag.

Uithoorn - Zondagmiddag mochten 
de honkballers van Thamen op 
bezoek bij Vennep Flyers (te Nieuw-
Vennep). De eerste drie innings 
gingen gelijk op, mede daar de 
pitchers van beide teams de slag-
mensen maar ook honklopers 
behoorlijk onder controle hadden. In 
de 4e inning opent Thamen de score, 
Groen komt op de honken na een 
in�eldhit waarna M. Schouten een 
driehonkslag slaat en Groen kan 
scoren, 0-1. Op de honkslag van 
Rekum scoort Schouten en is de 
stand 0-2.  Vennep Flyers weet in de 
gelijkmakende inning 1 punt terug te 
pakken na een error en een honkslag. 
In de gelijkmakende vijfde inning 
pakt Vennep Flyers door en scoort 5 
punten, o.a. door drie honkslagen en 
een cruciale fout in de verdediging, 
6-2. In de zesde inning komt Wawoe 
op de honken voor Thamen met een 
2-honkslag, krijgt M. Schouten 4 wijd 
en slaat Van Rekum een opo�erings-
slag waardoor Wawoe kan scoren en 
Schouten het derde honk bereikt. 
Schouten scoort nadat op de hit van 
J. Vogelaar een fout wordt gemaakt 
door de kortestop van Vennep Flyers 
en langzaam komt Thamen terug in 
de wedstrijd 6-4. Inmiddels staat B. 
Blokker op de heuvel bij Vennep 
Flyers in het begin van de zevende 
inning en kan Thamen eindelijk weer 
de voorsprong pakken. Rikken komt 

op de honken met 4-wijd, Van Hoek 
met geraakt werper en Blonk legt 
een perfecte stootslag neer waar-
door alle drie de honken volstaan. De 
honkslag van Wawoe zorgt ervoor 
dat Rikken kan scoren en iedereen 
een honk opschuift. Groen slaat een 
opo�eringsslag waarop Van Hoek 
kan scoren. Schouten bereikt het 
honk op een vangfout en Van Rekum 
slaat een honkslag. Ook W. Schouten 
en Van Hoek slaan deze inning nog 
een honkslag en de stand komt op 
6-12. In de achtste inning weet 
Thamen nog twee keer te scoren, 
Wawoe komt op de honken met 
4-wijd en Groen slaat een driehonk-
slag waarop hij kan scoren, Groen 
kan scoren op de fout die gemaakt 
wordt op de geslagen bal van Van 
Rekum, 6-14.  Vennep Flyers weet in 
de achtste inning nog 1 punt te 
scoren en dat brengt de eindstand 
op 7-14. Komende vrijdag om 19.30 
uur speelt Thamen thuis om 19.30 
uur tegen Alcmaria Victrix H2 die op 
bezoek komen aan de Vuurlijn.

Uithoorn - Afgelopen zondag kregen 
de speelsters van Legmeervogels 
Handbal A1 en handbal D1 nieuwe 
trainingspakken uitgereikt van 
sponsor RSP Consultancy uit 
Uithoorn. RSP Consultancy is gespeci-
aliseerd in het adviseren, begeleiden 
en ondersteunen van management 
bij vraagstukken op het gebied van 
organisatie en verandermanagement. 
Daarnaast is het een enthousiast 
bedrijf in Uithoorn, dat bereid is om 
de sport te ondersteunen. De voor-
zitter van Legmeervogels handbal 

bedankte Frank den Butter zeer voor 
zijn donatie. Teams en trainers gaan 
met nog meer plezier aan het spel! 
Afgelopen zondag speelden alle 
jeugdteams van Legmeervogels op 
het complex de Randhoorn. Veel 
teams wisten hun wedstijd positief te 
eindigen. In het nieuw gestoken gold 
dat ook voor de A1, die met 20–15 
wist te winnen van Spartanen. In het 
zonnetje spelend was het ook voor 
de D1 en de andere teams van 
Legmeervogels Handbal een mooie 
dag. Vanaf 11 mei zal op diezelfde 

plek het schoolhandbaltoernooi van 
Uithoorn en De Kwakel worden 
gespeeld. Vele scholieren van groep 3 
tot en met 8 zullen het dan tegen de 
klassen van de andere scholen 
opnemen. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om te komen kijken!
Ook geïnteresseerd om een keer mee 
te spelen? Kom (gratis) meetrainen en 
speel tot de zomer mee als aspirant 
lid. Meld je aan via legmeervogels@
handbal.nl. Meer informatie bij Luuk 
Heijlman op 06-54236291 of kijk op: 
www.handbal.nl/proeftraining

Thamen honkballers winnen bij 
Vennep Flyers

RSP Consultancy doneert trainingspakken aan 
Legmeervogels Handbal
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UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368

Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur 
Nieuwsronde
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen: (onder voorbehoud): FC Abcoude 
en de plannen voor een nieuwe accommodatie, Vinkevener Michiel 
Panhuizen Nederlands kampioen padel, Lenterit Lionsclub en Nieuwe 
raadsleden over hun eerste raadsvergadering.

*(Vanaf mei kent RTV Ronde Venen een nieuw programmering: m.i.v. 4 mei 
zal Nieuwsronde ieder even uur te zien zijn. Elk oneven uur is een ander 
tv-programma te zien. De eerste week is dat het fashionprogramma Uit Je 
Kast.)

Overige TV-programma’s 
Donderdag 28-4 en zaterdag 30-4 12:30, 16:30 en 19:30:
Kookprogramma Verrukkelijke Venen met als gast Joris Kneppers 
Maandag t/m zaterdag 10.30, 11.30, 14.30, 15.30: 
BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 
In het weekend
Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream

Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00-22.00 Herrieschoppers
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Vrijdag 19.00-21.00 Echoes
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling) 

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens 
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. 
e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Op 4 mei vindt de Nationale Herdenking plaats. 
Nederland is dan om 20.00 uur twee minuten stil om 
de Nederlandse oorlogsslachto� ers te herdenken. 

Het programma in de gemeente De Ronde Venen 
ziet er uit als volgt:

MIJDRECHT 
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.45 uur Verzamelen voor gemeentehuis
19.45-19.57 uur Luiden van de kerkklokken 
19.50 uur Stille tocht naar monument 

Dorpsstraat
19.58 uur VIOS speelt Last Post
20.00-20.02 uur Twee minuten stilte
20.02 uur VIOS speelt het Wilhelmus
20.05 uur Bloem-/kranslegging door:

- gemeente
- Oranjevereniging
- veteranen
- Scouting 
- overigen

20.20 uur VIOS speelt koraalmuziek
Het ROM-koor zingt twee liederen

20.30 uur Stille tocht terug naar het gemeente-
huis. Bij de 3 monumenten op het 
Raadhuisplein worden bloemen 
gelegd. 

20.35 uur Einde herdenking

VINKEVEEN 
18.00 uur Vlaggen halfstok 
19.30 uur Leden van de Scouting Groep Vinke-

veen betrekken een erewacht bij het 
monument op de kruising Herenweg/
Heulweg

19.30 uur Brassband Concordia speelt koraalmu-
ziek. Zij staan opgesteld op het trottoir 
tegenover het monument. 

19.45 uur Vertrek stille tocht vanaf de rooms-
katholieke kerk aan de Kerklaan naar 
monument hoek Heulweg/Herenweg

19.45-19.59 uur Luiden van de kerkklokken 
20.00-20.02 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Brassband Concordia speelt het 

Wilhelmus
20.04 uur Bloem-/kranslegging door: 

- gemeente
- overigen

20.10 uur Lyône van Vliet vraagt 3 kinderen van 
basisscholen in Vinkeveen om hun 
gedicht voor te dragen

WILNIS  
18.00 uur Vlaggen halfstok
18.45-19.25 uur Concert in de Ontmoetingskerk door 

Viribus Unitis uit Wilnis
19.40 uur Verzamelen nabij de Koningin Juliana-

school, hoek Stationsweg en de 
Koningin Julianalaan

19.45-19.59 uur Luiden van de kerkklokken

19.45 uur Vertrek stille tocht
Na aankomst bij monument speelt 
Viribus Unitis koraalmuziek 

20.00-20.02 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Zingen en spelen van twee coupletten 

van het Wilhelmus
20.04 uur Bloem-/kranslegging door:

- gemeente
- Comité Herdenking Wilnis
- vrijwillige brandweer
- vertegenwoordigers van scholen
- Oranjevereniging
- ouderenbonden
- nabestaande verzetsstrijders
- inwoners van Wilnis

20.08 uur Vertrek naar het N.H. Kerkhof.
Op de begraafplaats speelt Viribus 
Unitis koraalmuziek, gevolgd door The 
Last Post

ca. 20.15 uur In stilte gelijktijdige bloemlegging 
namens het comité op de graven van 
de drie Canadese o�  ciervliegers
Tot slot wordt het Canadese volkslied 
gespeeld en gezongen.

ca. 20.20 uur Einde herdenking

BAAMBRUGGE 
18.00 uur Vlaggen halfstok
19.00 uur Herdenkingsdienst in de Dorpskerk
19.30 uur Luiden van de kerkklokken
19.30 uur Stille tocht langs het graf van Cees van 

der Lee, eindigend bij het monument
19.56 uur Aankomst bij het monument in de C.P. 

van der Leestraat
19.57 uur Kranslegging door gemeente
19.59 uur Trompet: The Last Post
20.00-20.02 uur Twee minuten stilte
20.02 Abcouder Harmonie speelt het 

Wilhelmus
20.04 Kranslegging door: 

- leerlingen Ichthus
- Oranjevereniging Baambrugge
- Stichting Feestelijkheden Abcoude
- ANBO/OBV
Na de kranslegging volgt het de� lé 
langs het monument
De vlaggen blijven tot zonsondergang 
halfstok hangen.

Programma Nationale Herdenking De Ronde Venen

Flessenactie basisschool 
De Schakel een succes
Vinkeveen - Sinds het begin van dit 
schooljaar buigt basisschool De 
Schakel in Vinkeveen zich over een 
nieuwe indeling van het schoolplein. 
De wens ligt er om een groenblauw 
schoolplein te creëren. Een groen-
blauw schoolplein maakt kinderen 
spelenderwijs bekend en vertrouwd 
met de natuur en bevordert de crea-
tiviteit. Er komt nogal wat kijken bij 
het ontwerpen van een nieuw plein 
en niet op de laatste plaats kost het 
veel geld! Daarom is de school 22 
november 2021 in samenwerking 
met Jumbo Vinkeveen een statie-
geld� essenactie gestart. Eind januari 
was er al ongeveer 340 euro opge-
haald, waarvan via de inzamelbakken 
voor bonnetjes bij Jumbo ongeveer 
150 euro! Het beviel zo goed dat 
men op school door is gegaan met 
inzamelen. Op 22 april heeft groep 3 
t/m 8 de schommelhang-challenge 

gedaan tijdens de Koningsspelen, 
waarbij sponsors geld kunnen geven 
voor de behaalde ‘hangtijd’ en 
intussen sparen we door met de 
� essen. In juni hopen ze ook nog met 
een actie te komen. Wanneer de 
schop in de grond gaat is helaas nog 
niet duidelijk omdat er nog veel 
geregeld moet worden.

De Ronde Venen - Onder deze titel 
verzorgde Kees Kentrop donderdag 
21 april jl. een boeiende lezing over 
de verveningsgeschiedenis in onze 
regio. Sinds de sluiting van het 
Museum ‘De Ronde Venen’ biedt 
Kentrop deze lezing aan voor scholen 
en instellingen, onder de noemer 
‘Museum on Tour’. Kees bouwde de 
lezing op samen met zijn dit voorjaar 
overleden ‘mentor’ Aales van 
Leeuwen. De lezing was aansluitend 
aan de ledenvergadering van de 

historische vereniging De Proosdij-
landen. De aanwezigen waren onder 
de indruk van alle arbeidsintensieve 
werkzaamheden die de veenarbei-
ders in vroeger eeuwen in onze 
omgeving hebben verricht. Na een 
korte toelichting op de ontstaansge-
schiedenis van het veenlandschap in 
de Ronde Venen ging Kentrop in op 
het zware werk: eerst nog met de 
baggerbeugel en later bij de veen-
trekmachine de nabewerking met 
diverse werktuigen. Die werktuigen 

Van verslikken naar stikken

had Kees allemaal bij zich. Zowel de 
greppelgraaf, de greep, de boezem-
schop als de lieslaarzen, de veenslik-
peilstok, de krukken en de tree-
borden, de knip, de klauw en het stik-
ijzer en natuurlijk ook de turfmand 
werden in woord, beeld en als object 
besproken. Kentrop vertelde duidelijk 
waar alle materialen voor werden 
gebruikt. Zijn verhaal onderstreepte 
hij met diverse � lmpjes, die in de tijd 
van het echte veenwerk gemaakt zijn. 
De nog altijd bestaande veentrekma-
chine ‘Op Hoop van Zegen’ is op dit 
moment in restauratie bij Pim Berke-
laar. Tijdens de open dagen waarop 
geïnteresseerd publiek deze lokaal zo 
historisch belangrijke machine met 
draaiende Bronsmotor kan zien, geeft 
Pim Berkelaar ook uitleg over de 
vorderingen van zijn herstelwerk-
zaamheden. De bezichtiggingsdagen 
worden bekend gemaakt in de media. 
Al met al een zeer gewaardeerd 
verhaal, gezien ook de enthousiaste 
waardering na a� oop door de 
aanwezigen. 
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Mijdrecht - Enthousiaste kinderen, 
sportclinics, een lekker ontbijt en 
zon, met deze ingrediënten kon de 
verjaardag van de Koning op de 
Ho�andschool worden gevierd 
tijdens de Koningsspelen. Uitgedost 
in rood-wit-blauw-oranje verschenen 
de kinderen op school. Samen met 
de Eendracht hebben zij de Konings-
spelen geopend met het lied en de 
dans Fit top 10! Na de opening stond 
er in iedere klas een gezond ontbijt 
klaar, want de Ho�andschool staat 
voor beweging en gezondheid. De 

rest van de dag is ingevuld met sport 
en spel. Iedere groep heeft een sport-
clinic gevolgd. Zo was daar voor de 
onderbouw Juuds Dance Centre voor 
het aanleren van de Fit top 10 dans, 
Ralphs Gym verzorgde een box clinic 
voor groep 7 en 8 en groep 5 en 6 
hebben een korfbal training gevolgd 
vanuit de korfbal vereniging Atlantis. 
De kleuters hebben zich vermaakt 
met oud-Hollandse spellen, een feest 
op het plein! De dag is afgesloten 
met een lekker ijsje waarna de 
welverdiende vakantie begon.

Koningsspelen bij de o andsc ool

De Ronde Venen - Zij werken aan een 
duurzame culturele infrastructuur in 
de gemeente De Ronde Venen. Dit 
doen ze door cultuureducatie en 
cultuurparticipatie te organiseren, te 
faciliteren, te verbinden, toegankelijk 
en zichtbaar te maken. Cultuurpunt 
Ronde Venen gelooft onvoorwaarde-
lijk in de kracht van kunst en cultuur. 
Kunst en cultuur verbindt, raakt en 
versterkt. Hun doel is om het lokale 

kunst- en cultuuraanbod zo breed 
mogelijk te ondersteunen, zodat 
kinderen, jongeren en volwassenen, 
kortom iedereen, in aanraking kan 
komen met kunst en cultuur. Cultuur-
punt is een stichting en wordt 
bestuurd door vier personen (voor-
zitter, vicevoorzitter, secretaris en 
penningmeester). Zij zijn gezamenlijk 
eindverantwoordelijk voor het inhou-
delijk en �nancieel beleid. Het bestuur 

Cultuurpunt Ronde Venen zoekt 
ent o siaste best rsleden

De Ronde Venen – Op velen 
plaatsen in De Ronde Venen zijn 
foto’s te bewonderen. De foto’s 
gemaakt door leden van de Foto-
workshop De Ronde Venen en deze 
worden weer volop geëxposeerd. In 
de loop van het seizoen maken de 
leden foto’s aan de hand van een 
vooraf vastgesteld thema. Het is vaak 
verrassend om te zien hoe eenzelfde 
onderwerp totaal verschillende foto’s 
op kan leveren. De volgende series 
zijn nu te zien: In het Gezondheids-
centrum aan de Croonstadtlaan 1 in 
Mijdrecht hangen foto’s die gemaakt 
zijn voor het thema In het blauwe 
uurtje. Het blauwe uurtje vindt plaats 
kort voor zonsopgang of na zonson-
dergang. Helaas duurt dit moment 
met prachtig licht geen uur, maar 
soms slechts 10-20 minuten en dan 
moet je dus behoorlijk snel zijn. In 

stedelijk gebied mengt het licht van 
de lucht zich perfect met de belich-
ting van de gebouwen. Maar als je te 
vroeg fotografeert, zal de lucht nog 
te licht zijn en zal de belichting van 
de gebouwen wegvallen. Wanneer je 
te laat fotografeert, zal de belichting 
van de gebouwen al snel over-
heersen en zal de lucht er bijna zwart 
uitzien. In landelijk gebied moet je 
het helemaal hebben van het 
weinige licht in de lucht, dat dus wel 
erg mooi kan zijn. Op de ingeleverde 
foto’s zijn beide situaties te zien.

Bieb Mijdrecht
Voor het thema Unicolor werden 
foto’s gemaakt, die voor minstens 
90% uit nuances van één kleur 
moesten bestaan. De kleur groen 
was populair, maar ook van groten-
deels wit bleek een mooie foto te 

Fotoworks op De onde Venen
In het blauwe uurtje © Willem Goverse

maken, of bruin, geel, blauw... Deze 
beelden zijn momenteel te zien in de 
bibliotheek in Mijdrecht.

Mondriaangebouw
In het Mondriaangebouw in 
Abcoude hangen foto’s met het 
thema Beweging.
Bewegende onderwerpen of 
bewegen met de camera leveren 
heel verschillende en soms verras-
sende beelden op. 

Medisch centrum
Daarnaast zijn er op de volgende 
plekken steeds wisselende series te 
zien met foto’s van één of twee 
leden; momenteel: in Mijdrecht bij 
het Ho�and Medisch Centrum, 
verrassende beelden van bankjes; bij 
De Huifkar foto’s van lentebloesem; 
in Wilnis bij Gezond Wilnis hangen 
ook lentebloemen en bij de Willisstee 
foto’s van Curaçao. Wilt u ook meer 
doen met fotogra�e? Kijk eens rond 
op onze website: www.fotoworksh-
opdrv.nl. Of mail hen als u vrijblij-
vend een clubavond bij wilt wonen: 
info@fotoworkshopdrv.nl 

Thema unicolor © Marrie den Braber

De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend was het zover. De onder-
handelende partijen hadden alle 
overige partijen uitgenodigd om aan 
te schuiven en inbreng te leveren 
voor het te maken coalitieakkoord.
Het CDA heeft deze kans met beide 
handen aangepakt. De inwoners 
hebben ons tenslotte mandaat 
gegeven met vijf zetels en we willen 
‘Doorbouwen aan De Ronde Venen’. 
We hebben als fractie gekozen voor 
concrete meetbare doelen, zodat we 
dit kunnen monitoren. Uitgangspunt 
hierbij is wat is belangrijk voor onze 
inwoners, ondernemers en de maat-
schappelijke organisaties” aldus frac-
tievoorzitter Rein Kroon.

We hebben voor de volgende 
punten gekozen:
1. De uitbreiding van 13 hectare 

bedrijventerrein o�cieel toege-
kend krijgen door provincie 
Utrecht;

2. In 2026 minimaal 20% minder 
mensen de in de bijstand in verge-
lijking tot 2021;

3. Bij bouwprojecten - vanaf 5 
woningen - realiseren van 30% 
betaalbare koopwoningen (tot 
€210.000), naast de vereiste 30% 
sociale huurwoningen;

4. In 2024 zijn er 40% meer zonnepa-
nelen in op de daken ten opzichte 
van 2022;

5. In juli 2023 geen wachtlijsten meer 
bij loket gemeente voor Wmo en 
jeugdhulp.

Het was een gemoedelijk gesprek. 
Het CDA blijft het proces volgen en 
bereid om bestuursverantwoordelijk-
heid te nemen indien dit gewenst is, 
in het belang van de inwoners.

et CDA brengt concrete wensen 
in bij onder andelende partijen

vergadert eens in de zes weken. Zij 
ontvangen geen vergoeding voor 
hun werkzaamheden. In verband met 
het komend vertrek van één van de 
bestuursleden zijn we op zoek naar 
nieuwe enthousiaste bestuursleden 
die zich willen inzetten om cultuur-
educatie en cultuurparticipatie in De 
Ronde Venen verder te ontwikkelen. 
Als je daar belangstelling voor hebt 
neem dan contact op met Aino Merits 
via info@cultuurpuntrondevenen.nl. 
Meer informatie over de stichting tref 
je aan op 
www.cultuurpuntrondevenen.nl.

De Ronde Venen - De stichting werd 
opgericht door vijf Nederlandse huis-
artsen die als Rotary Doctor naar Wajir 
werden uitgezonden. Geschrokken 
van de erbarmelijke toestand hebben 
zij de Stichting Welzijn Wajir (SWW) in 
het leven geroepen en de stichting 
heeft veel steun en donaties uit De 
Ronde Venen gekregen. In die 25 jaar 
heeft SWW Wajir zien veranderen van 
een rampzalig, troosteloos en geïso-
leerd gebied naar een stad en county 
(provincie) in ontwikkeling en met 
veel potentie; een county met een 
eigen overheid, eigen parlement en 

met middelen uit de centrale kas. Een 
gebied waar onderwijs toegankelijk is, 
ook voor meisjes, en waar de positie 
van vrouwen spectaculair is verbe-
terd. Zo lijkt de walgelijke vrouwenbe-
snijdenis in de stad Wajir verdwenen 
of sterk teruggedrongen te zijn. Gelei-
delijk zien zij de transitie van veeteelt 
naar kleinschalige biologische land-
bouw en van het nomaden leven en 
het wonen in mobiele hutten naar 
vestiging in stenen huizen. Het tragi-
sche is dat Oost-Afrika opnieuw is 
geteisterd door intense droogte waar-
door hongersnood ontstaat voor ruim 

De Stic ting Wel ijn Wajir 
bestaat  jaar

dertien miljoen mensen. De stichting 
vraagt hulp om in Wajir dieper water 
aan te boren en noodhulp te bieden. 
Omdat de stichting al die jaren in 
Wajir vrijwel de enige constante 
hulporganisatie was en veel ervaring 
heeft opgedaan en contacten heeft 
kunnen leggen is zij voor anderen 
inmiddels een aanspreekpunt 
geworden. In deze 25 jaar heeft zij 
het voorrecht gehad om tal van 
bijzondere en inspirerende mensen 
te mogen leren kennen, zowel hun 
leven en werken, zoals Annalena 
Tonelli, als in persoon, zoals Dekha 
Ibrahim, Zuster Teresanne, Abdi 
Billow, Habiba en vele anderen, 
prachtige mensen met indrukwek-
kende verhalen.

Wilnis - Woensdag 4 mei a.s. verleent 
muziekvereniging Viribus Unitis 
traditiegetrouw haar medewerking 
aan de Herdenkingsceremonie bij 

het monument en op de begraaf-
plaats in Wilnis. Voorafgaand aan de 
Stille Tocht door het dorp geeft de 
muziekvereniging een kort Herden-

kingsconcert in de PKN Ontmoe-
tingskerk, Dorpsstraat 20 in Wilnis. 
Op het programma staat ondermeer 
Schindler’s List, met soliste Fay Plet-
ting op viool. Viribus Unitis brengt 
een kort, gevarieerd programma. Het 
concert begint om 18:45 uur, 
toegang is gratis.

Muziekvereniging Viribus 
nitis erdenkt
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De Kwakel - Sportvereniging KDO 
kijkt terug op een zonnig en sportief 
WA Verlaantoernooi dat tijdens het 
paasweekend in De Kwakel plaats-
vond. Op paaszaterdag was de jeugd 
van de handbal en de voetbal actief 
op het sportpark van KDO aan de 
Vuurlijn. Maandag was het de beurt 
aan de turnafdeling van afdeling 
Dance Aerobics en Gym (DAG). 
De handbal- en de voetbaljeugd 
verwelkomden zaterdag in totaal 
meer dan 1000 deelnemers van vele 
handbal- en voetbalverenigingen uit 
de regio. In poules van vier teams 

werden wedstrijdjes gespeeld, 
waarbij sportplezier uiteraad voorop 
stond. De handbaljeugd van KDO 
deed mee in de leeftijdscategorieën 
C- t/m F-jeugd, de voetbal van trai-
ningsgroep t/m JO13. Ook de G-voet-
baljeugd was van de partij. Maandag, 
op tweede paasdag, was de turnwed-
strijd van de afdeling DAG. Het was 
een onderlinge wedstrijd waarbij de 
deelnemers werden ingedeeld op 
niveau.

Op de foto!
Voor elk deelnemende team op 

Zonnig en gezellig WA 
Verlaantoernooi bij KDO

zaterdag stond na de wedstrijden een 
beker klaar tijdens de prijsuitreiking. 
Ook ging elk team op de foto. Die 
kregen alle kinderen als aandenken 
mee naar huis. Gedurende de dag en 
ook zeker op maandag zijn er foto’s 
gemaakt van de wedstrijden en alle 
gezelligheid daaromheen. Kijk voor 
alle foto’s in het foto-album ‘WA 
Verlaan toernooi 2022’ op de face-
bookpagina van KDO handbal, www.
facebook.com/kdohandbal.

Yes, het mocht weer!
De toernooicommissie en het bestuur 
zijn blij dat het WA Verlaantoernooi 
na de pauze van twee coronajaren 
‘eindelijk’ weer op de agenda stond 
tijdens het seizoen bij KDO. Het wordt 

traditiegetrouw al ruim 30 jaar geor-
ganiseerd en is vernoemd naar een 
voormalig voorzitter van KDO. De 
toernooicommissie kijkt dan ook 
terug op een geslaagd toernooi met 
prachtig weer. Het weekend werd 
mede mogelijk gemaakt door 
sponsor AH Jos van den Berg. Vele 
vrijwilligers waren actief om de 
wedstrijden en alles daaromheen in 
goede banen te leiden. Met als resul-
taat ook veel tevreden verenigingen 
uit de regio, zo blijkt uit de reacties 
die de toernooicommissie heeft 
gekregen.

Ook sporten bij KDO?
KDO is een omnivereniging waarbij 
iedereen wel zijn of haar favoriete 

sport kan vinden. Op het sportpark 
hebben de leden de beschikking over 
een handbalveld, diverse voetbal-
velden, een grote en kleine sporthal 
en een gezellige kantine. Nog deze 
zomer komen daar enkele beach 
handball- en beach volleybalvelden 
bij! En, niet onbelangrijk, er is een 
grote groep vrijwilligers die diverse 
activiteiten organiseert.
Iedereen die een keer gratis wil proef-
trainen, is van harte welkom! Kijk op 
www.kdo.nl voor meer informatie en 
trainingstijden. De afdeling handbal 
organiseert op woensdag 24 en 
donderdag 25 mei een inlooptraining 
voor de jeugd. Zie voor meer infor-
matie ook hiervoor de website van 
KDO.

De Ronde Venen - Op zondag 24 
april jl. vond de 18-de Lions Lenterit 
plaats. Deze wordt jaarlijks georgani-
seerd door de Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis in samenwerking met Hotel 

Mijdrecht Marickenland. Wegens 
corona was de lenterit in 2020 afge-
last maar vond gelukkig wel plaats in 
2021, echter onder corona regels. Dit 
jaar was de lenterit weer in de traditi-

onele formule met gastvrije 
ontvangst in Hotel Mijdrecht Maric-
kenland als start en eindpunt. 
Onderweg kon men bij Hoeve 
Rijlaarsdam van een picknick 
genieten (indien besteld). Het weer 
werkte mee en de rit werd in een 
prima lente zonnetje volbracht. Er 
namen 60 auto’s deel. Er was een 
grote varieteit in deelnemende autos 
met natuurlijk veel van de bekende 
merken maar een aantal bijzondere 
zoals een Zimmer Golden Spirit, een 
Opel Speedster, een Ford Mustang uit 
1966, een Buick Invicta uit 1960 en 
door het mooie weer ook veel 
cabrio’s. Het goede doel was dit jaar 
het Ronald McDonaldhuis in Utrecht 
waar jaarlijks families uit de Ronde 
Venen ondersteund worden. De route 
werd aangegeven met het bolletjes 
– pijltjes systeem. Onderweg waren 

Opbrengst Lions Lenterit 4750,- 
voor Ronald McDonaldhuis

controle posten en moesten vragen 
beantwoord worden. De fraaie route 
van 107 km voerde o.a. langs Ter Aar, 
Vrouwenakker en Nieuwkoop. Na 
a�oop berekende de jury aan de 
hand van de gereden afstand, gemid-
delde snelheid, bezochte controle-
posten en antwoorden op de vragen 
de behaalde punten. De prijswinnaars 
werden Leo Droog (1ste prijs een 
overnachting met ontbijt van GiftFo-
rYou) en Merel van Groningen (2de 
prijs een dinerbon voor 2 personen 
bij Restaurant Meesters) en familie 
Grobben (3de prijs, een vlag naar 
keuze van Mijn Reclamevlag). De 
Early Bird prijs was een brandstof bon 
van € 50,- van Nieuwkerk Automotive 
en deze ging naar Alwin Zweerink. Na 
a�oop van de Lenterit overhandigde 
Aad van der Wilt van de organise-
rende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis 
symbolisch de opbrengst € 4750,- aan 
mevrouw Agatha Kleis van het Ronald 
McDonaldhuis Utrecht. De organi-
satie dankt alle deelnemers en spon-
soren en hoopt iedereen gezond en 
wel in 2023 terug te zien. 
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Mijdrecht - Zondag 8 mei om 15.15 u. 
vindt in Mijdrecht een groots Bene�et-
concert plaats. 12 professionele musici 
en een bekend acteur uit het Groene 
Hart hebben de handen ineenge-
slagen om dit concert mogelijk te 
maken. Het beloofd een zeer mooi 
concert te worden waarbij de 
opbrengst geheel ten goede komt aan 
Stichting Holland-Oekraïne uit Nieuw- 
Vennep. Deze stichting verzorgt al zo’n 
30 jaar hulptransporten richting het 
oosten van Oekraïne. Zeker in deze 
tijd zijn giften en donaties meer dan 
welkom. Tevens zullen een aantal 
vluchtelingen uit Oekraïne plaatselijke 
lekkernijen uit hun geboortestreek 
verkopen. Het reserveringssysteem 
voor kaarten voor dit concert werkt 
met de methode “pay as you like” 

welke inhoudt dat er een reservering 
voor zitplaatsen gedaan kan worden 
en er een donatie gevraagd wordt 
tussen de € 10,- en € 50,- U kunt online 
reserveren via: https://bene�etcon-
cert-oekraine.sumup.link (alleen 
creditcardbetaling) of bellen naar: 
06-46483157. M.m.v. Bartho Braat 
(acteur), Dirk Feller (altviool), Greetje 
de Haan (sopraan), Imre Meijer (viool), 
Irina Parfenova (piano), Leonie 
Stevens (cello), Luc Ket (sopraan), 
Manon ter Steege (viool), Rozemarijn 
van Egeren (�uit), Suzanne Arends 
(�uit), Viktoria Pankratova (sopraan) en 
Wiesje Miedema (viool). Het Bene�et-
concert Oekraine zondag 8 mei. 
Locatie: De Rank, Mijdrecht, Prins 
Bernhardlaan 2. Aanvang 15.15 u ( 
inloop 14.45 u.)

Benfietconcert voor Oekraïne

Klaverjassen en bingo 
De Hoef - Dit jaar niet de laatste 
vrijdag van januari, maar vrijdag 13 
mei! Vrijdag 13 mei vindt het jaarlijkse 
kaarten en kienen (ook wel bekend als 
bingo) weer plaats in de Springbok in 
De Hoef. Ook dit jaar is de hoofdprijs 
bij het kaarten een half varken. Bij de 

Wilnis - CSW heeft zaterdag op 
eigen veld een pijnlijke nederlaag 
geleden. Tegen Benschop was CSW 
de gehele wedstrijd de betere ploeg 
maar na 90 minuten stond er wel 
een 1-3 eindstand op het bord. Door 
deze nederlaag kunnen de titelaspi-
raties voorlopig weer de ijskast in.
Vanaf het begin was het CSW dat de 
wedstrijd domineerde. Heel veel 
balbezit voor CSW maar de ploeg 
had moeite om een juiste opening te 
vinden in de hechte defensie van 
Benschop. Benschop loerde op de 
counter maar kon vooralsnog weinig 
gevaar stichten. Het wachten was op 
de openingstre�er voor CSW en die 
kwam er ook via een kopbal van 
Jordy de Groot. Gevlagd werd er niet 
maar de scheidsrechter had zelf 
buitenspel geconstateerd en keurde 
het doelpunt af. Ook de vele voor-
zetten leverde niet het gewenste 
resultaat op in het overvolle doelge-
bied. Een vrije schietkans van de 
Groot werd door de doelman prima 
gestopt. Benschop kreeg in deze 
eerste helft nog wel een paar hoek-
schoppen te nemen maar ook 
zonder resultaat. Vlak voor rust was 
het weer CSW dat scoorde uit een 
scrimmage maar ook dit doelpunt 
keurde de scheidsrechter af omdat 

hij een handsbal had gezien van een 
CSW’er maar het was toch echt 
iemand van Benschop die hands had 
gemaakt.

Eenrichtsverkeer
Na rust wederom eenrichtingsver-
keer richting de doelman van 
Benschop. Grote kansen bleven uit 
omdat CSW vaak te slordig was in de 
eindpass. Maar na een kwartier 
spelen in deze tweede helft kreeg 
CSW toch loon naar werken. Bram 
Korver kwam aan de rechterkant 
goed door en zijn afgemeten voorzet 
werd door Jordy de Groot prima 
afgerond. CSW wilde meer en ging 
verbeten op jacht naar een tweede 
tre�er. Door deze enorme aanvals-
drift kwam het nogal eens voor dat 
CSW met heel veel spelers voor de 
bal ging lopen. Bij balverlies aan de 
kant van CSW kwam Benschop er 
een aantal malen gevaarlijk uit en 
werd het steeds dreigender. Bij een 
gevaarlijk schot ging de bal via een 
eigen speler van Benschop over de 
achterlijn waarbij CSW goed 
wegkwam. Met nog een kwartier op 
de klok kreeg Benschop een hoek-
schop. De bal kwam terecht bij de 
eerste paal en werd vervolgens in de 
verste hoek gekopt. CSW kon weer 

Pijnlijk verlies CSW opnieuw beginnen en zoals gezegd 
werd er aangevallen met heel veel 
ruimte in de rug. 

Rebound
Na balverlies op het middenveld 
kwam Benschop er weer razendsnel 
uit. In eerste instantie kon doelman 
Thijs Imming het schot nog keren 
maar in de rebound was hij kansloos 
en zo stond CSW zomaar met 1-2 
achter. CSW ging vol op jacht naar de 
gelijkmaker en toen Berry Kramer de 
zestienmeter in dribbelde en vervol-
gens werd neergehaald verwachtte 
iedereen een strafschop. Maar helaas 
voor CSW had de scheidsrechter het 
voor de derde keer weer anders 
gezien en kreeg CSW een vrije trap 
tegen vanwege een schwalbe 
waarbij Kramer ook nog een gele 
kaart kreeg, zijn tweede van de 
middag, en dus kon vertrekken. CSW 
bleef nog wel aandringen maar het 
was duidelijk een middag dat alles de 
verkeerde kant opviel. Door de vele 
ruimtes die CSW achterin liet kon 
Benschop aan het slot van de 
wedstrijd nog een scherpe counter 
plaatsen die vervolgens prima werd 
uitgespeeld en de bal eenvoudig in 
het lege doel werd getikt. Daarmee 
werd de eindstand op 1-3 bepaald en 
verliet CSW het veld met een onver-
diende en pijnlijke nederlaag.

Mijdrecht - Atlantis C1 dat dit 
seizoen gesponsord wordt door 
Orientrade BV, mag zich kronen als 
zaalkampioen. Na 9 wedstrijden 
werden er acht wedstrijden met winst 
afgesloten en één verliespartij. De 
nummer twee in de poule stond vier 
punten achter, Atlantis C1 was niet 
meer in te halen. Zo kon er in een 
bomvolle kantine een mooi kampi-
oensfeest worden gevierd.
Atlantis C1 is dit jaar begonnen met 
een gemixte groep van kinderen die 
in de C zaten en die uit de D kwamen. 
In de eerste seizoenshelft buiten, 
heeft het team het ook lastig gehad 
in de competitie. Er werden moeilijk 
doelpunten gemaakt en verdedigend 

slopen er vaak kleine foutjes in. Het 
team is ontzettend leergierig en 
pakte verbeterpunten snel op. 
Trainer/coaches Sander van Diemen 
en Maarten Helsloot zagen een 
omslag in het team komen. De laatste 
wedstrijd voor dat de zaal competitie 
begon werd er nog met kleine cijfers 
verloren. Met vertrouwen ging de 
ploeg van Orientrade BV de zaal in.

Speerpunten
Het team had voor iedere wedstrijd 
een aantal speerpunten. Een doel-
punt scoren we met het hele vak en 
niet één persoon. Verdedigen doen 
we met zijn vieren en iedere bal die 
we gooien ´proberen´ we aan te 

Atlantis C1 kampioen geworden

laten komen. Dit was direct terug te 
zien in de uitslagen van de C1, de 
eerste wedstrijd werd namelijk met 
15-3 gewonnen. Hierna werd er 
gespeeld in Gouda en wist Atlantis 
ternauwernood te winnen met 6-8, 
waarbij er vele invallers mee waren, 
nogmaals alle invallers bedankt hier-
voor. De trainers wisten dat de 
wedstrijden tegen ESDO en Victum 
het belangrijkst waren, want als deze 
gewonnen werden, dan kon er 
bovenin mee gestreden worden. Van 
Victum werd er vrij eenvoudig 
gewonnen en van ESDO in 
Kockengen ook. Thuis tegen ESDO 
wisten de gasten de punten mee 
terug te nemen en dit was eigenlijk 
ook even goed voor het team. 
Spelers kregen weer even een tegen-
slag, omdat ze ruim achterstonden. 
Atlantis C1 heeft in het laatste kwar-
tier vechtlust getoond en er als team 
nog alles aan gedaan. Helaas niet 
gewonnen, maar wel goed voor het 
leerproces. De laatste twee 
wedstrijden werden eenvoudig 
gewonnen en zo mochten Milou, 
Flore, Carice, Sara, Willemijne, Simon, 
Mees, Melle, Lucas en Daniel zichzelf 
echt kampioenen noemen! Bij de 
huldiging kreeg het team nog een 
prachtige �es bubbels van de 
sponsor Orientrade BV en heerlijke 
taart van de club. Invallers, inval 
coaches en ouders bedankt voor al 
jullie hulp dit seizoen!

Vinkeveen - Afgelopen weekend 
werd in Cafè de Merel te Vinkeveen 
de strijdt aangegaan wie er als 
winnaar van het Regionaal drie-
banden toernooi van biljartclub 
D.I.O./Cafe de Merel van de tafel met 
het groene laken met de meeste 
punten en een prijs naar keuze, naar 
huis zal gaan. Na de zaterdag stond 1 
man aan de leiding nl.John Vrielink 
met 8 punten , Ronald Voorn en en 
Ad Wolf met 6 punten uit 4 
wedstrijden en als vierde Jan Eijsker 
en Mees Brouwer met 4 punten uit 4 
wedstrijden dan Hans Bras en Cees 
Rietveld met 2 punten en Bas Citon 
met 0 punten die duidelijk zijn dag 
niet had op zaterdag. Dus nog van 
alles mogelijk op de zondag. Na de 
laatste wedstrijd was de stand als 
volgt. De laatste plaats was voor Cees 
Rietveld met 2 punten alles mislukte 
deze dagen bij Cees 7de werd Bas 
Citon met 3 punten, 6e Mees 
Brouwer de kampioen van 2020 met 
5 punten,5de en niet goed gespeeld 
favoriet Jan Eijsker met 7 punten ook 
7 punten 4de Ronald Voorn met een 
beter moyenne als Jan, 3de met 8 
punten de verrassende Hans Bras die 
op de tweede dag in de gewenste 
vorm was en alle drie zijn partijen 
won , als prima 2de John Vrielink met 
12 punten en geen partij verloren 
wel 2 gelijke spelen die de laatste 
wedstrijd moest winnen tegen 
Ronald Voorn om de titel te pakken 
maar die gelijk speelde tegen Ronald 
. Ad Wolf uit Kockengen die dus met 
12 punten de beste was door een 
beter moyenne . Al met al was Ad 
dus de allerbeste van het toernooi 
van Biljartclub D.I.O. van het jaar 
2022,een enkele partij verloren en 
over het hele toernooi een moyenne 
gespeeld te hebben van 0,535 
(moest spelen 0,360).

Korste
De kortste partij in het toernooi nl 10 
caramboles in 5 beurten was van Ad 
Wolf, de hoogste serie was van Mees 

Brouwer nl.5 caramboles van zijn 9 te 
maken caramboles . De prijzen waren 
dit jaar weer grandioos , dankzij de 
sponsoring van Restaurant De Haven 
Herenweg 276 3645 DX Vinkeveen 
.Na een woord van dank aan 
iedereen die een steentje aan dit 
toernooi heeft bijgedragen werden 
de prijzen uitgereikt door Dorus van 
der Meer van Cafè de Merel . Zonder 
sponsors is het toch lastig een derge-
lijk groot toernooi te organiseren, 
onze hartelijke dank daarvoor, D.I.O. 
en Cafe de Merel kunnen terug kijken 
op een prima georganiseerd toer-
nooi. Dorus van der Meer en Roos 
Aarsman van D.I.O. waren de grote 
organisatoren achter dit gebeuren 
vooral Roos veelvuldig aanwezig om 
te schrijven en tellen waarvoor dank , 
dit is aan hen wel toevertrouwd en 
een goede motivatie om in 2023 
opnieuw het toernooi te organiseren. 
Belangstelling voor biljarten zowel 
dames en heren op de dinsdag (B.J.C. 
de Merel) of donderdag avond (B.J.C. 
D.I.O.) ? neem contact op met Cafe 
de Merel Arkenpark MUR no 43 te 
Vinkeveen tel. 0297-263562, 
0647944949 of email thcw@xs4all.nl 
wij kunnen nog enkele spelers en/of 
speelsters gebruiken voor zowel de 
interne competitie als de ronde 
venen competitie.

Ad Wolf driebandenkoning 
toernooi D.I.O./DEe Merel

bingo wordt er dit jaar gestreden voor 
een draagbare bluetooth speaker! 
Daarnaast zijn er vele andere leuke 
prijzen te winnen. De opbrengst van 
deze avond komt ten goede aan de 
kinderen in De Hoef tijdens het Hoefse 
Jeugdkamp welke dit jaar plaatsvindt 
van 16 tot en met 23 juli. Ze starten 
deze avond om 19.00 uur. 

Uithoorn - In de alle laatste partij 
voor de onderlinge damcompetitie, 
werd er in een onderlinge strijd 
tussen de huidig kampioen Wim 
Konst en uitdager Fred Voorn 
gestreden om de hoogste titel van 
K&G. Fred had aan remise 
voldoende om de titel over te 
nemen. Het evenwicht werd in deze 
partij amper verstoord zodat na 
toch nog wel een lange partij de 
vrede werd getekend. In zijn debuut 
jaar streek Fred meteen, zeer 

verdiend, de titel voor zich op. De 
club is blij met Fred, zonder zijn 
komst had er in ‘t Fort misschien al 
niet meer gedamd geworden. Er 
heerste grote twijfel omdat er nog 
zo weinig leden waren, maar Fred 
trok de club over het dode punt. 
Ook een bondsteam trok weer ‘het 
land ’in en met succes, vrijdagavond 
vertrok Zaanstreek met een ruime 
nederlaag vanuit De Kwakel. Het 
team van K&G stelde daarmee al 
een tweede plaats veilig, de beslis-

Damtitel K&G voor Fred Voorn sende wedstrijd is 6 mei, uit tegen 
de sterke koploper IJmuiden. Met 
deze wedstrijd sluit K&G haar 
seizoen af, na de kermis hopen de 
leden weer de draad op te pakken, 
zij gaan dan hun 95e seizoen in.
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Mijdrecht - Op een winderig sport-
park Goed Genoeg heeft Argon met 
1-1 gelijkgespeeld, de ruststand was 
doelpuntloos maar in de tweede helft 
kwam AFC op voorsprong. Argon 
kwam nog wel terug met een fraaie 
counter maar kon toch de winst niet 
naar zich toetrekken. De wedstrijd 
ging in de eerste helft tamelijk gelijk 
op, in de beginfase zagen een 
voorzet van Giliano Eiken op Younes 
Ouaali die zijn inzet via de paal naast 
zag gaan. Vlak daarna twee maal een 
hoekschop voor de thuisploeg maar 
de Argon doelman Marijn van 
Wandelen greep goed in, dat deed hij 
ook bij een knap schot van een AFC 
aanvaller. Vervolgens gaf de opge-
komen linksback Erkelly de Sa een 
pass op Max Oliemans maar Olie-
mans kon in het strafschop gebied 
net niet bij de bal. Daarna kwam er 
een fase waarbij het er achterin bij 
Argon een beetje rommelig uitzag en 
de thuisploeg veel momenten kreeg 
om af te drukken. Maar Marijn van 
Wandelen bleef overeind. Argon kon 
nog wel wat terug doen, Dylan Berg-
kamp gaf na een actie de bal op 
Younes Ouaali maar doelman Jesper 
van der Mark liet zich niet 
verschalken. 

Poging
Voor het rustsignaal van scheids-
rechter Lizzy van der Helm zagen we 
nog een poging van Justin Schouten 
maar zijn schot was te slap en een 
schot van Daniel Zoutberg van AFC 
scheerde over de lat.
De tweede helft begon Argon met 
een vrije trap die keeper Jesper van 
der Mark pareerde en we zagen een 
schot van Justin Schouten die via de 
keeper over ging. Na tien minuten 

werd een voorzet van rechts half 
geblokt door Erkelly de Sa, de bal viel 
met een rare boog precies bij de 
eerste paal waar Sweighuizen 
Reigersberg er net de punt van de 
schoen tegenaan kon zetten en zo de 
eerste tre�er liet noteren, 1-0. Met 
nog een half uur te gaan werden 
Robin Voorend en Sven Beek ingezet. 
Het meeste spel vond toen plaats op 
de Argon helft. Argon moest het 
doen met counters en schaarse vrije 
trappen. Een snelle counter leverde 
de gelijkmaker op, de voorzet van de 
rechterkant van Max Oliemans was 
precies op maat voor de inlopende 
Robin Voorend die de doelman kans-
loos liet, 1-1. Vervolgens zagen we 
een vrije trap van Younes Ouaali 
waarbij de bal door de keeper van 
AFC heel fraai uit de bovenhoek 
geplukt werd en had de Amster-
damse sluitpost enkele minuten later 
alle geluk van de wereld dat een inzet 
van Yannick van Doorn via binnen-
kant van de kruising weer het veld in 
stuiterde. 

Slotfase
Mika Keizers mocht in de slotfase nog 
proberen de stand op het scorebord 
te veranderen. Na weer een redding 
van Marijn van Wandelen was er een 
grote kans voor Giliano Eijken maar 
vanaf drie meter voor de lijn wist hij 
de bal niet langs de uitvallende 
keeper te krijgen. Kort voor tijd ging 
een voorzet van Sven Beek voor het 
AFC doel langs waar drie teamge-
noten er niet in slaagde hun voet 
tegen het leer te krijgen. In de abso-
lute slotfase ook nog een poging van 
thuisploeg AFC maar Argon bleef een 
tegenvaller bespaard en pakte zo een 
over het geheel verdiend punt.

AFC en Argon delen de punten
Zaterdag speelt Argon thuis tegen VELO. Foto’s Hans van Gelderen.

Mijdrecht - Het einde van het 
seizoen nadert en het is merkbaar in 
de biedgevechten. De paren 
proberen elkaar letterlijk af te 
troeven en extra slagen te maken om 
zo goed mogelijk te scoren. Dit alles 
om te promoveren of om niet te 
degraderen. Donderdag 21 april was 
ook weer zo een dag. Verschillende 
geregeld goed scorende paren 
hadden niet het goede gevoel bij de 
spellen. Andere paren vonden de 
betere oplossingen om dat het zitsel 
beter werd geïnterpreteerd. In de 
A-lijn leidde dit voor Rene de jong & 
Tineke Schreurs tot een hoge score 
van 62,60%. Dick Licht & Xandra 
Visee behaalde 56,83%. En Ben 
Ockhuizen & Pieter Koopmans 
volgden met 56,61%. Enkele opval-
lende spellen: Paar Versteeg als 
Noord een 3schoppencontract, waar 
overige paren in OW in ruiten terecht 
kwamen en downgingen. Paar Van 
der Reep overklast de andere paren 
met een 1SAcontract met 4upslage, 
tegen schoppencontracten. In 
eenzelfde spel werd er driftig gedou-
bleerd in een 3ruitencontract in West, 

en een 3SAcontract dat 5 down ging. 
Soms zijn alle paren et eens over het 
te spelencontract, 2schoppen, en 
dan zijn er toch twee paren die een 
upslag weten te maken. Paar Koene, 
was spekkoper met een 4ruitencon-
tract. In de B-lijn gingen Koos Wieling 
& Paula Kooijman aan kop met 
57,64%. Carla de Goede & Tineke 
Venhuizen maakten 55,56%. Greet 
Lodder & Bart Groenevelt scoorden 
51,39%. Ook hei een paar mooie 
spellen. Alle paren bieden3schoppen 
en eentje scoort dan 2upslagen. Paar 
De Goede had iedereen beet in een 
4schoppencontract tegen andere 
paren die 3schoppen maakten. Ook 
hier een 4schoppen spel dat door 
alle paren werd gemaakt. Paar Van 
Duren boden als enige 6harten en 
maakte 1 upslag en de overige paren 
boden 4harten ne maakten 
3upslagen. Paar Lodder ontsnapte 
aan een lastige score door 3harten 
met 1upslag te spelen, waar de 
andere paren in SAcontracten 
kwamen en twee of meer down 
gingen. Volgende keer zal de stand in 
de competitie worden opgenomen.

Bridgevereniging Mijdrecht - 
scoringsdrift

KORT
KLAVERJASSEN

Vinkeveen - Vrijdagmiddag 29 
april organiseren Koos en Wim 
weer een gezellige klaverjas-
middag in dorpshuis “ de Boei” 
Kerklaan 32 in Vinkeveen. De 
grote zaal is open om 13.00 uur 
en het kaarten begint om 13.30 
uur precies. Het is een gezellig 
evenement met heel veel leuke 
prijzen, dus voor iedere kaarter 
van harte aanbevolen.

KLAVERJASSEN IN DE MEREL
De Ronde Venen - Op vrijdag 29 
april 2022 is er prijsklaverjassen 
voor iedereen in cafè de Merel in 
Vinkeveen er worden vier 
ronden van zestien gi�es 
gespeeld en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is 
de winnaar of winnares bekend, 
afgelopen vrijdag was Arie 
v.d.Roest de beste kaarter met 
7093 punten de totale uitslag 
van deze avond was: 1: Arie 
v.d.Roest, met 7093 punten, 2: 
An Pothuizen met 6970 punten 
en derde werd Sjaan Kolenberg 
met 6959 punten. De poedel 
was voor Ria van Es, met 4738 
punten . De volgende prijs-
klaverjas avond zal dus zijn op 
vrijdag 29 april. Ze starten om 
20.00 uur . Je moet aanwezig zijn 
voor de inschrijving 19.45 uur 
tel. van Cafè de Merel is 0297-
263562 Arkenpark Mur 43 in 
Vinkeveen. Hier volgen de 
datums voor de nieuwe prijs-
klaverjas competitie 2021/2022 
Voor 2022, 29 april,13 en 27 mei, 
10 en 24 juni en 8 juli. Alle 
datums onder voorbehoud . 

SELECTIE CSW 2022-2023
Wilnis - Het huidige seizoen is 
nog in volle gang maar achter 
de schermen wordt al druk 
gewerkt om de selectie voor het 
komende seizoen op orde te 
krijgen. Tot dusver heeft CSW 
van buitenaf 2 nieuwe spelers 
weten te verwelkomen te weten 
Mike de Jong van Hertha en 
Emmanuel Emma’s van Victoria. 
Vanuit het 2e elftal zal Kimo van 
Drooge doorstromen naar de 
A-selectie. Van de huidige 
selectie heeft alleen Kevin Blom 
i.v.m. drukke werkzaamheden te 
kennen gegeven het komende 
seizoen niet door te gaan. Na 
gesprekken met de technische 
staf hebben de onderstaande 
spelers van de huidige selectie 
ondanks belangstelling van 
buitenaf hun toezegging 
gedaan om ook het komende 
seizoen het shirt van CSW te 
willen dragen: Rahim Gok, Thijs 
Imming, Mike van Yperen. Noah 
Steen, Eder Delgado, Robbert 
Kompier, Jelle v.d. Bosch, Elroy 
Baas. Justin Both, Sven v.d. Horst, 
Berry Kramer, Dennis Prange, 
Bram Korver, Matt Veerhuis, 
Jordy de Groot, Justin Blok, 
Stefan Tichelaar. Trainer Michel 
Strating en assistent - trainer 
Guus Verhoef zien dus weinig 
verschuivingen in hun huidige 
selectie en kan er dus verder 
worden gebouwd aan deze 
talentvolle groep.

De Ronde Venen - Zaterdag 23 april 
werd in Amersfoort de tweede voor-
ronde gehouden. In de eerste ronde 
turnde de jeugd turnsters Lisa, 
Kirsten, Eloïse, Izzy en Bloem hun 
wedstrijd. Ze begonnen op vloer 
uitstekend en Izzy en Eloïse turnde 
zelfs vandaag de arabier �ik �ak en 
dat leverde Eloise een 3de plek op en 
Izzy een tweede. Kirsten turnde voor 
het eerst een salto voorover. Op naar 
sprong. Iedereen heeft mooie over-
slagen gesprongen en zo gingen we 
op naar hun lievelingstoestel de brug. 
Izzy en Kirsten deden het uitstekend 
en dit keer was Kirsten 1ste en Izzy 
2de. Op naar de balk altijd heel lastig 
maar vandaag stonden ze als een 
huis. Lisa, Izzy en Eloïse deden voor 
het eerst salto af en deden dit uitste-
kend.Uiteindelijk werd Izzy 1ste, 
Eloïse 2de

Tweede ronde
In de tweede ronde turnde bij de 
junioren Demi. Demi begon op 
sprong en deed dit prima. Op naar de 
brug. Voor haar viel een meisje hard 
van de brug wat niet erg lekker is 
maar Demi liet zich niet van de wijs 
brengen en turnde het een na 
hoogste cijfer. Op naar de balk, dit 
keer gekozen voor de handstand in 
plaats van de radslag en dat pakte 
zeer goed uit. Demi turnde het 
hoogste cijfer. Op vloer ook een 
uitstekende oefening en ook hier 

werd ze 2de dit leiden uiteindelijk tot 
een mooie gouden medaille. Maar de 
glimlach van Demi was helemaal 
goud waard. 

Laatste ronde
In de laatste ronde turnden Kimberly 
en Jasmijn hun wedstrijd. Ze 
begonnen op balk en helaas had 
Kimberly niet helemaal haar dag en 
moest ze er 2x af. Jasmijn turnde een 
stabiele en strakke oefening. Op vloer 
turnden ze mooie oefeningen ze 
werden allebei 2de Toen naar sprong 
en hier ging het voor Kimberly hele-
maal mis met inspringen. Ze zakte 
door haar arm tijdens de overslag en 
maakte een nare val wat gelijk einde 
wedstrijd betekenden. Jasmijn 
sprong gelukkig na alles nog 2 mooie 
sprongen en werd 4de. Daarna alleen 
nog brug voor Jasmijn en hier turnde 
ze weer een strakke oefeningen en 
werd 4de. Net als in de eerste 
wedstrijd werd Jasmijn 2de. Super 
goed gedaan door iedereen en nu 
hard trainen voor de toestel�nales op 
25 juni. 

Veenland turnsters weer 
succesvol op tweede voorronde

BRIDGE VOOR IEDEREEN IN DE MAAND MEI! 
De Ronde Venen - Op dinsdagavond van 19.30 tot 23.00 uur speelt bridgever-
eniging De Ronde Venen in de Willisstee te Wilnis. Aangezien ze in de grote 
zaal spelen is er de hele maand mei plaats voor gastspelers. Op 3 mei, 10 mei, 
17 mei, 24 mei en 31 mei mag iedereen die het leuk vindt om te bridgen mee 
komen doen in deze gezellige club. Men kan zich met en zonder partner en 
voor één of meerdere keren opgeven door te bellen naar 0615422255 of te 
mailen naar bridge.drv@mail.com. Er zijn geen kosten aan verbonden!








