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Gedeputeerden 
onthullen Unesco-icoon 

Hoog staaltje bouwkunst 
Als trotse beheerder van een aan-
tal forten van de Stelling van Am-
sterdam en Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie wil Natuurmonumenten 
omwonenden en bezoekers ken-
nis laten maken met dit hoog staal-
tje bouwkunst binnen handbereik. 
Marc van den Tweel, directeur Na-
tuurmonumenten: “Het verhaal 
van de Stelling van Amsterdam en 
Fort bij Abcoude, maar óók het ver-
haal van de Nieuwe Hollandse Wa-
terlinie en andere verdedigingsli-
nies, moeten en willen we vertel-
len. Het is een bijzonder verhaal 
van een ingenieus concept, waar-
bij water als wapen wordt ingezet.” 

Trots op Werelderfgoed
Door een blikvanger in de vorm 

van een landmark te ontwikke-
len, wil Natuurmonumenten om-
wonenden en bezoekers stimu-
leren om trots te zijn op ons We-
relderfgoed en er, samen met 
Rijk, provincies, gemeenten en 
andere partijen, goed voor te 
zorgen. Het landmark (2,5 me-
ter hoog) zal een jaar lang te 
zien zijn in de fortgracht van 
Fort bij Abcoude. Dit is de start 
van een tournee, waarbij het 
icoon elk jaar op een ander fort 
van Natuurmonumenten, beho-
rend tot de Stelling van Amster-
dam, te zien zal zijn. Joke Geld-
hof, gedeputeerde van de pro-
vincie Noord-Holland: “De we-
relderfgoedstatus bevestigt de 
internationale betekenis van dit 
unieke Nederlandse erfgoed en 

de landschappelijke kwaliteit er-
van. Juist nu is dat belangrijk. Het 
werelderfgoed staat onder span-
ning door ontwikkelingen op het 
gebied van woningbouw, maar 
ook door aanleg en beheer van 
wegen”.

Herbestemming
Om cultureel erfgoed, zoals Fort 
bij Abcoude, duurzaam voor de 
toekomst te behouden, is het be-
langrijk dat het een nieuwe be-
stemming krijgt. UNESCO formu-
leert het zelf mooi: If you don’t 
use it, you lose it. Maarten Diven-
dal, burgemeester van De Ronde 
Venen en ambassadeur van de 
waterlinies: “De uitdaging is de 
forten een goede bestemming te 
geven en tegelijkertijd het karak-
ter te behouden. Zo wordt cultu-
reel erfgoed zichtbaar en beleef-
baar. Dit landmark draagt daar 
zeker aan bij!” Na de onthullings-
ceremonie zijn alle gasten rond-
geleid door de nieuwe onder-
nemers van De Kool, De Geit en 
De Wolf en hebben zij, al wande-
lend, hun plannen voor het fort 
gepresenteerd.

De Ronde Venen - Met de Stelling van Amsterdam hebben veel 
mensen, soms zonder dat zij het weten, onvervangbaar en uniek 
Werelderfgoed in de achtertuin. Om voorbijgangers, bezoe-
kers en omwonenden bekender te maken met dit Werelderfgoed 
heeft Natuurmonumenten een echte blikvanger ontwikkeld. Ge-
deputeerden Mariëtte Pennarts-Pouw (provincie Utrecht) en Joke 
Geldhof (provincie Noord-Holland) hebben afgelopen donder-
dag samen het UNESCO-icoon, een landmark in de vorm van het 
UNESCO-logo, onthuld op de fortgracht van Fort bij Abcoude. 
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Beetje erg veel
Mijdrecht - Zondagochtend 
rond de klok van zes uur zag 
een automobilist dat er tegen 
de leuning van de Kerkvaart-
brug in Mijdrecht een per-
soon lag. De persoon had dui-
delijk nogal wat gedronken 
en er was geen contact met 
hem te krijgen. De automobi-
list belde hierop 112 die een 
ambulance stuurde. De am-
bulancemedewerkers heb-
ben de man uiteindelijk wak-
ker weten te schudden en al 
snel bleek dat veel te veel aan 
alcohol de voorzaak was dat 
hij niet meer op zijn genen 
kon staan. De man is per am-
bulance naar huis vervoerd. 

Fietsen door
loopgraven en 
langs forten

IN DE
PROVINCIE

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

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

www.vderwilt.nl

Nieuwe Meerbode

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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 Mijdrecht: Verfmolen, Viergang (220 kranten)
 Wilnis

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Poes vermist
Mijdrecht - Poes Maudi wordt 
sinds 3 mei vanaf de meerkoet in 
Mijdrecht vermist. Maudi is een 
grijze kat met lichte witte strepen 
en een witte bef. Zij heeft 3 wit-
te voeten en 1 grijze voet (links-
achter). Heeft u haar gezien? 
Neem dan aub contact op met: 
0640280549 of 0649800498.

Kip vermist
Mijdrecht - Klein zwart kipje met 
zwart/witte afro kop. Ze is woens-
dag (8 mei) richting de weg ge-
lopen – Oosterlandweg 41. Via 
buren hebben wij begrepen dat 
voorbijgangers haar van de weg 
hebben gehaald voordat het fout 
zou gaan. Bedankt hiervoor. Wij 
willen haar graag weer thuis heb-
ben bij de andere kippen, die mis-
sen haar, ze blijven maar zoeken. 
Als kuiken hebben wij haar met 
de hand opgevoed dus is ze erg 
tam. Heeft u haar thuis, of weet 
iemand waar ze is of bij wie ze 
is? Bel ons 06-30343897 of 06-
53659468 (van Vliet)

Veel inwoners van onze ge-
meente maken zich zorgen over 
de zorg. Wat zijn de plannen 
van het Ziekenhuis in Woerden, 
hoe werkt de huisartsenpost en 
wat doet de praktijkondersteu-
ner GGZ jeugd . Allemaal onder-
werpen waar ook de raadsleden 
in de gemeente meer over wil-
len weten. Daarom organise-
ren CDA en Ronde Venen Belang 
op 22 mei a.s. een zogenaamde 
voorbereidende bijeenkomst in 
de raadzaal van het gemeente-
huis. Dit is een nieuwe vergade-

ring die door de raad is ingesteld 
om meer informatie op te kun-
nen halen over een bepaald on-
derwerp. Daarbij nodigt de raad 
zoveel mogelijk betrokken par-
tijen uit om zich zo goed moge-
lijk op besluiten te kunnen voor-
bereiden.

Initiatief
Initiatiefnemers van deze avond 
zijn Ria de Korte en Simone Borg-
stede van het CDA en Anco Gold-
hoorn van Ronde Venen Belang. 
Alle 3 zijn enthousiast over de 

Praat mee over toekomst 
ziekenhuis en huisartsenpost

deelnemende huisartsen en zijn 
blij dat de Raad van Bestuur van 
het St. Antonius ziekenhuis aan-
wezig is om een toelichting te 
geven. Ria de Korte: “Ik zou heel 
graag willen weten wat we in de 
toekomst van het ziekenhuis in 
Woerden kunnen verwachten. 
Wat zijn precies de plannen voor 
de toekomst van het Ziekenhuis. 
Ik wil heel graag duidelijkheid. “
Simone Borgstede vult aan: “er is 
heel veel gezegd en geschreven 
over Woerden, maar ik wil wel 
weten wat het echte toekomst-
perspectief is”. 

Huisartsenpost
Maar ook de Huisartsenpost en 
de bereikbaarheid daarvan is al 
een langlopende discussie in de 
gemeente. Anco Goldhoorn: “Ik 
ben wel benieuwd hoe de HAP 
echt functioneert en wat er be-
ter kan. Het zelfde geldt voor 
de praktijkondersteuner GGZ 
Jeugd. Wat draagt deze bij voor 
onze inwoners”. Tenslotte zijn de 
drie initiatiefnemers ook erg be-
nieuwd welke aandachtspun-
ten de huisartsen prioriteit wil-
len geven. De informatiebijeen-
komst in de raadzaal is bedoeld 
voor raadsleden en betrokken 
organisaties. Ook geïnteresseer-
de inwoners zijn van harte wel-
kom. De start is om 19.30 uur en 
zal tot ongeveer 22.30 uur duren. 

Mijdrecht – Voor de zoveelste 
keer was het donderdagavond 
raak. Wederom een fi kse brand in 
een al jaren leegstaande bouwval 
op de hoek Midrethstraat-Graaf 
van Solmsstraat in Mijdrecht. Als 
je het niet weet geloof je niet dat 
er tussen de grote struiken en bo-
men ooit een prachtige bunga-
low stond. Nu is het al jaren over-
woekerd en wordt het spook-
achtige gebouw door jeugd ge-
bruikt. Regelmatig waren er de 
afgelopen jaren brandjes en an-
dere voorvallen. Overlast van 
oeverbegroeiing, maar hoe de 
buurt ook klaagde, er werd wei-
nig tot niets aan gedaan. Don-
derdagavond was het weer raak. 
Een fi kse uitslaande brand. Rond 

23.00 uur ontdekte een wande-
laar de brand. De brandweer ruk-
te groots uit om het vuur te blus-
sen. Maar het was nog niet zo 
makkelijk om bij de brandhaard 
te komen vanwege de oerwoud-
achtige begroeiing. Uiteindelijk 
heeft de gemeente met een grote 
hoogwerker een deel van de bo-
men en bosschages verwijderd 
zodat de brandhaard bereikt kon 
worden. Rond de klok van 4.00 
uur was de brand onder controle, 
maar de brandweer is nog steeds 
aanwezig om de boel in de ga-
ten te houden. De politie heeft de 
zaak in onderzoek, maar brand-
stichting wordt zeker niet uitge-
sloten. De politie vraagt eventue-
le getuigen zich te melden.

Brandende bouwval houdt 
brandweer uren bezig
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

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

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

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

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

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

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

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

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 16.400

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL
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Warm bad
“Chazz... een warm bad, elk jaar 
weer”. Nu al weer voor de 14de 
keer een CHarity Jazz, gewoon 
hier lekker dichtbij. Een beleving, 
een ervaring. A joy for the sen-
ses! En dat geldt niet alleen voor 
u als bezoeker, onze gast, of voor 
al die muzikanten die belange-
loos hun talent en passie met ons 
delen. Zeker ook voor ons als vrij-
willigers die met een warm hart 
al maanden weer toewerken naar 
die ene dag. Hèt Charity Jazz Fes-
tival, of te wel Chazz!

In dit stukje neem ik, Jessica van 
Rijsdam, u mee vanuit mijn ge-
zichtspunt als verkeersregelaar; al 
zie ik mij meer als ons visitekaart-
je op weg naar zomaar-even-ge-
nieten. Onbezorgd niets-doen en 
niets-hoeven ...een ‘warm bad’... 
dat is het zeker. Ook voor mij. Al 
weer mijn 10e Chazz dit jaar. Al 
weer het tiende jaar dat ik u als 
verkeersregelaar als eerste mag 
begroeten: “Goedemiddag, wel-
kom bij Chazz!” Vanaf dit moment 
willen wij - verkeersregelaars en 
parkeerbegeleiders - u een zor-
geloze start geven. Wij wijzen u 
de weg, helpen bij de eerste vra-

gen/obstakels. En we doen ons 
best een zo goed mogelijk par-
keerplekje te vinden, voor u en 
ook voor hen die na u aankomen. 
Op onze manier bieden wij u een 
ontvangst, waarbij u zo veel mo-
gelijk al uit handen wordt geno-
men. Vanaf nadering van de tuin 
begeleiden wij u. Of het nou de 
muziek is, het heerlijke eten en 
drinken, de verrassende gesprek-
jes en ontmoetingen òf juist even 
de rust en afzondering ergens 
in die prachtige tuin... voor ons 
als vrijwilligers (waar en hoe dan 
ook) is dat in ieder geval de reden 
en de drive om die ene dag tot 
dat ‘warme bad’ voor u te maken.
Ik zie u weer graag op 22 juni (tus-
sen 16.00-22.00 uur) bij ‘ons’ para-
dijsje bij Boerderij Stroomzicht 
aan de Westzijde 50, 1426 AT in 
De Hoef. 

Tot dan! 
Jessica van Rijsdam

Zie ook www.chazz.nl voor foto’s 
en de sfeer van het festival. Daar 
vindt u informatie over   het goe-
de doel van Chazz 2019 en over de 
kaartverkoop.

De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 11 mei vond in de J. de Do-
per kerk het gospelconcert plaats 
van koor Progression. Het con-
cert was georganiseerd in ver-
band met het 50-jarig bestaan 
van het koor. Het was een gewel-
dige avond vol swingende (gos-
pel)muziek en inspirerende tek-
sten. Het enthousiasme spatte 
ervan af en alle koorleden inclu-
sief het combo straalden van ple-
zier. Het meerstemmig geluid van 
het koor klonk als een klok en de 

swingende choreografie klop-
te precies. De belangstelling was 
groot, de kerk zat praktisch vol! 
Dat was voor de koorleden na-
tuurlijk erg leuk na al die weken 
van repeteren. Nog leuker was 
dat het publiek enthousiast mee-
deed; niemand kon stil blijven zit-
ten. Aan het eind kreeg het koor 
een (welverdiende) staande ova-
tie. Na afloop bleven koorleden 
en publiek nog lang napraten on-
der het genot van een kopje kof-
fie met (zelfgebakken) cake.

Regio - IVN de Ronde Venen 
houdt op zaterdag 18 mei en 3 
augustus een excursie over eet-
bare en bruikbare wilde plan-
ten. Samen met natuurgidsen 
gaan deelnemers op pad en ma-
ken kennis met wilde planten. 
Dat kan van 14.00 tot 15.30 uur 
aan de Demmerikse Kade 17 
(naast kaas/zuivelboerderij van 
der Arend te Vinkeveen. Tijdens 
de excursie legt de gids uit wel-
ke planten eetbaar zijn en wel-
ke ze beter kunnen laten staan. 
Deelnemers luisteren naar uitleg 
over de meest gangbare kruiden, 
maar er wordt ook geroken, ge-
proefd en gevoeld. In elk seizoen 
kunnen van eetbare planten spe-
cifieke lekkernijen gemaakt wor-
den. Kinderen zijn ook van harte 
welkom. Aanmelden kan via El-

len Aarsman per telefoon: 0297-
288106 of per email: r.aarsman@
telfort.nl Meer inlichtingen zie de 
site van www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn

Op zoek naar eetbare 
bruikbare wilde planten?

Gospel concert koor 
Progression

Vinkeveen - Het Repair Café Vin-
keveen (onderdeel van Tympaan-
DeBaat) is op maandagochtend 
20 mei aanstaande weer open van 
09.30 tot 12.30 uur voor allerlei re-
paraties. Bij het Repair Café zijn 
vrijwilligers aanwezig (met ge-
reedschap, naaimachine etc.) die 
voor u de gratis reparaties doen 
van de door u meegebrachte ka-
potte spullen of kleding. U kunt 
meekijken en terwijl u wacht is er 
een (gratis) kopje koffie en thee. 
Het Repair Café  wil  laten zien 
dat repareren leuk is, en vaak heel 

makkelijk. En weggooien is niet al-
tijd de enige oplossing! Bij het Re-
pair Café kunt u terecht voor aller-
lei reparaties zoals kleding, kleine 
elektrische apparaten, computer-
apparatuur, (niet al te grote) stoe-
len en krukjes, houten speelgoed, 
porselein, aardewerk of wat u ver-
der tegenkomt dat kapot is en u 
eigenlijk gerepareerd zou willen 
hebben. U bent dus op 20 meii a.s. 
van harte welkom van 09.30 tot 
13.30 uur in de Broedplaats aan 
de Herenweg 63 te Vinkeveen (in-
gang via bibliotheek).

Repair Café Vinkeveen 
maandagochtend open

Vermist
- 1464869, 12-5-2019, Kat, Maantje, kater, ge-

castreerd, SIAMEES, COLOURPOINT. Heeft een 
zwart masker, Zwarte oren en staart, Licht 
bruin op de borst. Donkerbruin met zwart 
aan de voorpoten, licht met donkerbruin ge-
meleerd op de rug en aan de achterpoten. Fel 
blauwe ogen.  Reigersbos, Abcoude. 

- 1464409, 8-5-2019, Vogel, Afro, HOENDER-
VOGEL, ZWART met WIT. Zwarte kip met een 
zwart/wit afro kopje,heel tam. Oosterlandweg, 

Mijdrecht. Gezien is, dat een onbekende per-
soon (die Afro vermoedelijk na haar ontsnap-
ping gevonden had) heeft aangebeld bij de ei-
genaar, die op dat moment niet thuis was. Ver-
volgens is Afro door de onbekende persoon 
meegenomen is in een auto.  

- 1464173, 3-5-2019, Kat, Maudi,  poes, EURO-
PESE KORTHAAR OF HUISKAT, GRIJS met WIT. 
Witte bef. Aan 3 pootjes witte tenen, linker-
voor pootje is wit met 1 grijze teen, en linker-
achterpootje is grijs. Meerkoet, Mijdrecht.

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 regis-
tratie van deze dieren. We zijn het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. 
Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, 
dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat vele huisdieren weer 

thuiskomen! Voor registratie, vragen en/of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch 
contact opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met het centraal meldpunt van 
Amivedi 0900-2648334.

Bingo voor 
Inloophuis 
het Anker

Mijdrecht - Op Woensdag 22 Mei 
aanstaande is er bij Optisport in 
Mijdrecht de goede doelen bin-
go. Dit keer zal.het goede doel 
Inloophuis het Anker zijn. Er zijn 
mooie prijzen te winnen mede 
mogelijk gemaakt door de lokale 
ondernemers. De hoofdprijs is dit 
keer een reischeque twv € 250,00.
De zaal is open om 19.00 en we 
beginnen om 19.30.
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Gebruik maken 
van collectieve 

intelligentie inwoners 

Inwonersparticipatie
Velen van onze inwoners heb-
ben hun stem gegeven op 20 
maart voor de leden van de 
Provinciale staten. Dat is na-
tuurlijk mooi dat we onze stem 
mogen geven. Hiermee kan je 
als inwoner invloed uitoefe-
nen op bestuur en beleid. We 
hebben het er al vaker over 
gehad dat het natuurlijk nog 
veel mooier zou zijn als de in-
woners veel directer betrokken 
werden bij vraagstukken die er 
spelen in de provincie en/of ge-
meente. Dus dat er altijd naar 
uw mening gevraagd zou wor-
den en er altijd naar u als inwo-
ner geluisterd zou worden. Dat 
zou pas echt mooi zijn.  Dan is 
er pas echt sprake van inspraak 
in het openbaar bestuur en be-
leid. Dan is er sprake van inwo-
nersparticipatie.

Inspraak 
coalitiebesprekingen
We moeten zeggen dat de uit-
nodiging van de provincie om 
input te geven over onderwer-
pen voor de coalitiebesprekin-
gen ons vrolijk stemden. Dit 
lijkt toch echt of de provincie 
alle betrokkenen willen laten 
meepraten en denken over be-
langrijke zaken die er spelen. 
Wij mochten meepraten aan 
verschillende tafels over de 
volgende onderwerpen :
- Verbetering kwaliteit van 

de leefomgeving, biodiver-
siteit en natuur

- Versnelling van de energie-
transitie waarbij iedereen 
kan meedoen

- Voldoende betaalbare wo-
ningen en vitale dorpen en 
steden.

Er kwamen relatief veel men-
sen op deze bijeenkomst af. 
Toch viel het ons op dat de “ge-
wone” inwoner niet echt aan-
wezig was en het gezelschap 
toch vooral bestond uit poli-
tiek geïnteresseerden en/of 
belangenorganisaties. Zij kwa-
men dus doelgericht om hun 
eigen standpunten in te bren-
gen. 

Collectieve intelligentie 
inwoners
Wij als inwonersbeweging had-
den een ander belang wat we 
graag naar voren wilde bren-
gen. We wilden namelijk de 
politiek meegeven dat het ver-
standig zou zijn om wat meer 
te luisteren naar de inwoners 
als er belangrijke besluiten ge-
nomen moeten worden. Dus 
geen dure adviesbureaus meer 
inhuren mar veel meer gebruik 
maken van de collectieve intel-
ligentie die er in je eigen pro-
vincie. Stad of dorp aanwezig 
is. Er zit namelijk heel veel ken-
nis en kunde bij de inwoners. 
Dat komt dus neer op vroeg-
tijdige inwonersparticipatie 
en uitnodigend zijn naar inwo-

nersinitiatieven die van onder-
af worden georganiseerd.  Op-
recht en serieus geïnteresseerd 
zijn naar de mening van het 
volk in een vroeg stadium waar 
je ook echt rekening kan hou-
den met de mening van de in-
woners bij het maken van be-
leid.

Dromen
We mochten tijdens de in-
spraaksessies onze dromen in-
brengen en aangeven wat wij 
graag zouden zien dat er bij 
het besturen van de provincie 
de komende jaren zou gaan 
gebeuren. Wij hebben aange-
geven dat onze droom is dat 
de bescheiden participatie die 
er nu is wordt omgebogen 
naar eigenaarschap voor in-
woners voor hun eigen woon-
omgeving. Dat de politiek de 
inwonersinitiatieven gaat sti-
muleren en gaat ondersteu-
nen zodat er gelijkwaardigheid 
ontstaat tussen (lokale)overhe-
den en haar inwoners als het 
gaat om inspraak bij belangrij-
ke besluiten voor de toekomst. 
Participatie moet echt op de 
kaart worden gezet, dat is on-
ze droom. Om die droom echt 
werkelijkheid te laten worden 
is duidelijk dat er nog veel te 
doen is. Het woord participa-
tie valt namelijk niet in het coa-
litieakkoord wat nu op tafel ligt 
bij de provincie. 

Grote rol voor politiek en 
inwoners bij participatie
De politiek heeft daar een gro-
te rol in om dit te doen slagen. 
Ze moeten open staan voor in-
wonersinitiatieven en daar-
voor is het van belang dat ze 
het sociaal kapitaal vergroten. 
Of anders gezegd dat ze �nan-
ciële middelen beschikbaar 
stellen voor inwoners om ini-
tiatieven te ondernemen. Daar 
is lef en vertrouwen voor no-
dig. Wat ook zeker nodig is om 
de participatie te doen slagen 
is dat inwoners zich meer la-
ten horen. Wij zijn dan ook erg 
benieuwd naar wat er allemaal 
speelt in onze gemeente on-
der de inwoners. Wij vragen u 
als inwoner dan ook om ons te 
laten weten wat u als inwoner 
zou willen dat er in De Ronde 
Venen moet gebeuren om het 
allemaal (nog) beter en gezel-
liger te maken. Maar we horen 
het ook graag als u nog andere 
zaken heeft waar wij als inwo-
ners ons moeten laten horen. 

Mocht u vaker uw mening wil-
len laten horen over zaken die 
er in De Ronde Venen spelen 
dan kunt u natuurlijk aanslui-
ten in ons inwonersforum wat 
wij gaan oprichten om de me-
ning van de inwoners te laten 
horen. 

Stuur een e-mail naar:  
drv@inwonerscollectief.nl 

Op 8 mei waren we uitgenodigd door de collegevormende 
politieke partijen van de provincie om mee te praten en in-
put te geven voor de verdere coalitiebesprekingen zodat 
zij kunnen komen tot een breed gedragen coalitieakkoord 
2019-2023. Een mooi initiatief maar het zet ons ook aan het 
denken.

De Ronde Venen - Wethouder 
Kiki Hagen van De Ronde Venen 
heeft vanochtend samen met 
raadslid Anco Goldhoorn, am-
bassadeur Luc Timmermans en 
directeur Jos van der Klauw van 
Glasvezel buitenaf de aftrap ge-
geven voor de aanleg van glas-
vezel in het buitengebied van 
Groene Hart. Zij deden dat door 
een eerste schop in de grond te 
zetten aan de Poelweg in Waver-
veen. De aanleg van glasvezel in 
het Groene Hart vindt plaats in 
fasen en wordt door aannemer 
BAM uitgevoerd. In het eerste 
deelgebied, Waverveen en om-
geving, kunnen de huishoudens 

en bedrijven eind 2019 beschik-
ken over snel internet. In totaal 
gaat het in Groene Hart Noord 
en Midden om 4800 huishou-
dens en bedrijven. Iets meer dan 
de helft heeft een abonnement 
afgenomen en gaat dus ook ge-
bruik maken van diensten. 

Maatwerkoplossing voor 
de aanleg
Jos van der Klauw is blij dat de 
aannemer is gestart vandaag. 
“De aanleg in Groene Hart Noord 
en Midden is door de aanwezig-
heid van de vele waterwegen 
en dijken complex, maar hier-
voor lopen wij niet weg. We heb-

Aanleg glasvezel in buitengebied 
Groene Hart begonnen

het schouwen in het gebied en 
bij de mensen thuis. Dat bete-
kent dat de aannemer bij ieder-
een langs gaat om te kijken waar 
de aansluiting precies gemaakt 
gaat worden. We maken mooie 
stappen om uiteindelijk het he-
le gebied van glasvezel te kun-
nen voorzien.”

Gemeente blij met komst 
glasvezel
De Ronde Venen spant zich al 
een aantal jaren in voor de aan-
leg van snel internet. Wethouder 
Kiki Hagen: ‘’Het heeft wat voe-
ten in de aarde gehad en is in 
gang gezet door mijn voorgan-
ger, Anco Goldhoorn. Mooi dat 
we vandaag nu echt beginnen 
met de aanleg. Glasvezel is van 
levensbelang voor inwoners en 
bedrijven in het buitengebied, 
ook in het kader van duurzaam-
heid. Agrariërs in het buitenge-
bied zijn afhankelijk van snel in-
ternet om snel gegevens te kun-
nen aanleveren. Daarnaast is het 
natuurlijk heel fi jn dat elke gene-
ratie kan beschikken over inter-
net met de snelheid van het licht.  
Met name door de inzet van am-
bassadeurs hebben we de deel-
namedrempel van 50% gehaald. 
Zonder hun inzet en doorzet-
tingsvermogen was het niet ge-
lukt.  Ik hoop dat we na deze fa-
se ook snel in andere delen van 
het buitengebied met de aanleg 
kunnen beginnen.’’

Afgelopen week waren de brede 
tractoren met maaibalken weer 
te zien in de gemeente. Met hun  
scherpe messen verslonden ze 
het amper kniehoge  gras en 
de kruiden die zojuist in bloei 
waren gekomen. Het prachti-
ge witte Fluitenkruid, het gele 
Koolzaad, de paarse lipbloemi-
ge Smeerwortel, allen werden 
ze vermorzeld ver voordat ze tot 
wasdom zijn gekomen. Jammer 
voor ons, dan kunnen we er niet 
meer van genieten. Maar met 
name jammer voor al het insec-
tenleven dat beroofd wordt van 
zijn toch al schaarse voedsel. De 
alarmerende berichten over de 
snel teruglopende insectenpo-
pulatie, en dus het voedsel voor 
de vogels, hebben ons niet wak-
ker geschud. Laat waar kan de 
bermen en slootkanten lekker 
uitbloeien en de insectenpopu-

latie er zijn buikje vullen. Het is 
altijd erg gemakkelijk om te wij-
zen naar de boeren die op hun 
grasland niet genoeg kruiden 
laten groeien. Of naar de der-
dewereldlanden met hun tro-
pische bossen, die door ont-
bossing de biodiversiteit in het 
dierenrijk om zeep helpen. Ui-
teraard kunnen  we niet overal 
het Fluitekruid maar door laten 
groeien, dat zou op  veel plek-
ken tot gevaarlijke verkeerssitu-
aties leiden. Maar op heel veel 
plaatsen kan  het zeer zeker wel. 
Ik roep de beleidmakers van het 
maairegime op de slootkanten 
iig tot aan de zomer met rust 
te  laten en de insectenpopula-
tie weer te laten groeien ter be-
houd van de biodiversiteit. En 
op  de lange termijn tot behoud 
van onszelf. 
Ruud Pouw

LEZERSPOST

Kanten maaien

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

ben samen met aannemer BAM 
een maatwerkoplossing ontwik-
keld. Het gebied Groene Hart 
is verdeeld in deelgebieden en 
de aanleg zal gefaseerd verlo-
pen. BAM is al begonnen met 

De Ronde Venen – Het is bijna 
niet meer bij te lopen voor een 
burgemeester om bij elk 50-ja-
rig huwelijk een thuis bezoekje af 
te leggen. Daar heeft onze eerste 
burger het te druk voor. Maar er is 
iets leuks op gevonden. Maandag 
13 mei werden in het gemeente-
huis rond de 30 echtparen uit De 
Ronde Venen ontvangen die in de 
eerste helft van 2019 vijftig jaar  

getrouwd zijn. Zij werden door 
burgemeester Divendal verwel-
komd en kregen in de raadzaal 
een overheerlijke high tea aange-
boden. In het najaar wordt een-
zelfde bijeenkomst georganiseerd 
voor echtparen die in de tweede 
helft van 2019  vijftig jaar zijn ge-
trouwd. De aanwezige bruidspa-
ren vonden het reuze gezellig en 
ook de burgemeester genoot.

Gemeente verrast gouden 
bruidsparen met high tea

Mijdrecht - Muziekliefhebbers 
kunnen aanstaande zondagmid-
dag 19 mei hun hart ophalen in 
Het Oude Parochiehuis tijdens 
een gezellig inloopconcert met 
een breed scala aan muzikanten: 
Optredens van popkoor In Time 
Singers, De Bandbrouwerij, diver-
se fl uitisten, zangers en zange-
ressen met wisselende begelei-
ding spelen een breed repertoi-
re leuke en herkenbare nummers, 
voor ieder wat wils. Het optreden 
is gratis toegankelijk en duurt van 
16.00 tot 20.00 uur. Dat is rond 
etenstijd dus er is een heerlijk lo-
pend buff et aanwezig waar je 
voor een bescheiden prijsje kunt 

pakken wat je wil; kortom een he-
le gezellige middag met gezellige 
muziek en lekker eten!
Het concert wordt georganiseerd 
met ondersteuning van KRDV 
netwerk, zangdocente Greetje 
de Haan, dwarsfl uitdocent Judith 
Glasbeek en Zalenverhuur Het 
Oude Parochiehuis. 

Regelmatig organiseert KRDV 
netwerk concerten met diver-
se muzikanten en dat zorgt al-
tijd voor veel gezelligheid, zoals 
op de foto tijdens een concert 
met De Bandbrouwerij, diverse 
blazers, zangers en zangeressen 
goed te zien is.

Inloopconcert Het Oude 
Parochiehuis

Mijdrecht – Vrijdagmiddag jl is 
een scooterrijder zwaargewond 
geraakt bij een ongeval op het 
kruispunt N201 met de Derde 
Zijweg in Mijdrecht. De bestuur-
der van een zilverkleurige Volks-
wagen Up reed op de N201 rich-
ting Mijdrecht toen hij afsloeg 
naar de Derde Zijweg. Op het 
fi etspad reed echter een scoo-
ter, maar die werd door de au-

tomobilist niet gezien. Bij de 
aanrijding die volgde raakte  de 
scooter rijder  zwaargewond. 
Het team van de traumahelikop-
ter werd samen met de ambu-
lance ter plekke gevraagd voor 
medische assistentie. Het slacht-
off er is met spoed overgebracht 
naar het ziekenhuis. De politie 
doet onderzoek naar de aanrij-
ding. 

Zwaar gewond
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Veenland turners in nieuwe 
trainingspakken!
De Ronde Venen - De turners van 
Veenland hebben nieuwe trai-
ningspakken gekregen van Reve 
bestrating en Scabba. Een van de 

turners, Joey, vond het niet leuk 
dat hun geen trainingspakken had-
den en belde de baas van zijn va-
der bij Reve bestrating, deze von-

den dat zo leuk dat ze besloten de 
trainingspakken te sponsoren. Nu 
moesten nog de pakken bedrukt 
worden en dit werd gedaan door 

Scabba bedrukking en ook deze 
bood dit aan om te sponsoren. Ge-
weldig! De turners van Veenland 
stralen in hun nieuwe pakken.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Het wordt spannend. 
Het einde van de competitie is in 
zich dus tijd om het tussenklasse-
ment op te nemen na de uitslag 
van de speelavond.
Maandag 6 mei speelde de vijfde 
ronde zich af. In de A-lijn waren de 
verschillen minimaal. Bovenaan 
eindige team Daniel Aartse Tuijn/
De Coqc Delwijne met 55,95%, 
met direct daar achter team Ad 
Zijerveld/Kroes met 55,65% en 
team Chris van der Wilt/Steenhuis 
Geertsema 55,36%. In de voorlo-
pige rangschikking gaat team 
Dick Elenbaas/Zijerveld op kop 
met 56,43%, gevolgd door team 
Ans Bruggeman/Degenaars met 
52,39% en team Petra Meijnders/
Vermeij met 51,16%.
In de B-lijn deed team Norel/Van 
der Wilt goede zaken met 63,10%, 
met twee teams met nagenoeg 
dezelfde scores er achter, team 
Ineke Koek/Van der Toorn 57,44% 
en team Ineke van Diemen/Groe-
newegen met 57,14%. De tussen-
stand is hier als volgt: team Nel/
Hans leeuwerik 55,45%, team Ine-
ke Koek/Van der Toorn 55,05% en 
team Jopie de Jong/Koevermans 
met 53,95%. Hier gaat het er om 
spannen wie de eindwinnaar 
wordt. Donderdag 9 mei is ook 
de vijfde ronde gespeeld. In de A-
lijn deed team Kiki Lutz/Houmes 
weer luid van zich spreken door 
66,25% te scoren. Team Tijssen/
Twaalfhoven rekende zich rijk 
met 59,90% en team Paula Kooij-

man/Ockhuizen scoorde goed 
met 55,63%. De tussenstand is: 
Kiki Lutz/Houmes 55,97%, tea, 
Jan Bunnik/Twaalfhoven 55,82% 
en team Huub/Henny van der 
Reep 54,27%. Er kan hier dus nog 
wel wat veranderen. Spannend!
In de B-lijn waren de verschil-
len minder groot. Team Wim Ver-
steeg pakte mooi 60,00% met 
team Bart Groenvelt/Lambers er 
niet ver achter met 58,33% en 
team Annemarie Pierrot/Stappers 
met 57,92% er nipt achter.
De voorlopige stand hier is: team 
Bart Groenevelt/Lambers 59,73%, 
team Hermien de Jong/Teusink 
54,87% en team Wim/The Ver-
steeg 54,73%. Het gevecht om de 
tweede plaats is nog niet over!
In de C-Lijn was het een prima 
strijd met op de eerste plaats 
team Loes/Adrie Zorge met 
56,25%, tweede plaats team Ria/
Cok Verlaan met 54,86% en team 
Marion van Nieuwkerk/Klein met 
53,47% op de derde plaats.
De tussenstand is hier: Ineke Hol-
laardt/Siegers 56,58%, team Ria 
Versteeg 55,34% en team Diny 
de Haas/ Marion van Nieuwkerk 
53,86%.
Met nog twee rondes te spelen 
wordt het spannend voor promo-
tie- en degradatie.
Wilt u eens meespelen kom dan 
op maandavond of donderdag-
middag nadat u zich hebt aange-
meld. Zie hiervoor de website van 
Bridgevereniging Mijdrecht.

DHSC neemt revanche 
op Argon
Mijdrecht - In de herfst kon Ar-
gon in Utrecht nog als winnaar 
van het veld stappen, maar af-
gelopen zaterdag zat het er niet 
in. Er waren zeker wel moge-
lijkheden om te scoren voor de 
Mijdrechters maar de technisch 
en fysiek sterkere tegenstander 
trok aan het langste eind. De rust-
stand was 0-1 en Argon scoorde 
daarna nog wel de gelijkmaker 
maar de 1-2 viel al na negen mi-
nuten en een kwartier voor tijd 
gooide de koploper de deur defi-
nitief in het slot door voor de 1-3 
te zorgen. Argon kon al na twee 
minuten op voorsprong komen, 
een overtreding op Rachad Ma-
di (gevaarlijk spel) in het straf-
schopgebied noopte scheids-
rechter Hardeman de bal op de 
stip te deponeren. Een onver-
wachte meevaller voor Argon 
maar Ian Refos joeg de bal te-
gen de ballenvanger. Een gemis-
te kans voor de thuisploeg dat 
daarna weinig had in te brengen 
tegen de Utrechters. DHSC was in 
de aanvallende acties behoorlijk 
gevaarlijk, het was duidelijk dat 
enkele spelers boven het eerste 
klasse niveau uitstaken. Maar in 
doelpunten kon dat vooralsnog 
niet uitgedrukt worden. Na een 
hoekschop leverde Dal een kop-
bal af maar Antonioli greep goed 
in. Ook daarna bij een vrije trap 
en even later bij weer een hoek-
schop bleef de defensie van Ar-
gon overeind. Maar na ruim der-
tig minuten was het toch raak 
voor de Utrechters, een pass van 
rechts werd door Emre Bal dia-
gonaal ingeschoten. 0-1. Daarna 
probeerde Bal het nog een paar 
keer maar hij schoot naast en ook 
greep doelman Romero Antonioli 
goed in. Argon stelde daar alleen 

een vrije trap van Madi tegen-
over, maar de bal werd door de 
defensie van DHSC weggewerkt. 
Op slag van rust leek de wedstrijd 
al beslist te worden toen Genaro 
Snijders alleen voor Antonioli ver-
scheen maar de sluitpost van Ar-
gon greep goed in. Argon begon 
sterk aan de tweede helft en was 
niet van plan om zomaar de over-
winning cadeau te geven, dat re-
sulteerde na negen minuten in 
de gelijkmaker, op aangeven van 
Ilias Latif scoorde Bas Boelhou-
wer de 1-1. Drie minuten daarna 
verscheen Ilias Latif alleen voor 
doelman Willemse maar die kon 
met een uiterste krachtsinspan-
ning de bal tot hoekschop ver-
werken. Maar de 1-2 voor de gas-
ten viel eigenlijk te snel voor Ar-
gon, plaaggeest Emre Bal kon bij 
een aanval over rechts eigenlijk 
simpel voor de 1-2 tekenen. Met 
Kraemer voor Refos ging Argon 
de laatste 25 minuten in, Krae-
mer forceerde een hoekschop en 
daarna leek Argon weer op gelij-
ke hoogte komen maar Bas Boel-
houwer kopte rakelings over krui-
sing. Daarna ging een kopbal 
van DHSC over maar een kwar-
tier voor tijd gooide de gasten de 
deur definitief op slot, een voor-
zet Mitch van de Vlist werd weer 
door Emre Bal afgerond 1-3. Aan 
Argon zijde zagen we nog een 
poging van Madi die naast ging 
en Van der Vlist zag zijn kopbal 
van dichtbij gepakt door Anto-
nioli. In de slotfase werd Jasper 
Werkhoven vervangen door de-
butant Teun Gortenmulder, ech-
ter de stand bleef ongewijzigd. 
Een verdiende overwinning voor 
DHSC dat dat door deze uitslag 
koploper blijft al zit de concur-
rentie gevaarlijk dichtbij.

Teun Gortenmulder (15) in duel met de defensie van DHSC
Foto Hans van Gelderen

ZDRV lekker ravotten in 
Bosspeeltuin Maximapark

De Ronde Venen - Als je het he-
le seizoen zwemles krijgt van de 
ZDRV in het Veenweidebad is het 
toch heel fijn om aan het slot van 
het seizoen iets anders te doen 
dan gebruikelijk is.
De Zwemvereniging De Ron-
de Venen ging afgelopen zater-
dag met 27 kinderen naar de 
Bosspeeltuin In Vleuten. De Bos-
speeltuin ligt midden in het Maxi-
mapark in Leidsche Rijn aan de 
westkant van Utrecht. Het Maxi-
mapark is een prachtig park ter 
grootte van de Utrechtse binnen-
stad, waar van alles te zien, doen 
en te beleven is.
De Evenementencommissie van 
de zwemvereniging besloot om 
dit jaar een bezoek te brengen 
aan de Bosspeeltuin. Een bete-
re keuze hadden ze niet kunnen 
doen. Razend enthousiast wa-
ren de kinderen vanwege alle in-
drukwekkende, houten speeltoe-
stellen. Via het boomstammen-
pad kwamen de ZDRV’ers bij de 
hele hoge klimtoren en wacht-
ten ze bij de verschillende glijba-
nen op elkaar. Het was fantastisch 
klimmen en klauteren op de hou-
ten speeltoestellen. De dag duur-
de eigenlijk te kort. Na een hapje 
en een drankje werd de dag afge-
sloten en konden de deelnemer-

tjes en organisatie terugkijken op 
een heel plezierig seizoens uitje. 
En nu gaan de ZDRV’ers zich op-
maken voor het vervolg van de 
zwemlessen en het behalen van 
hun zwemdiploma. Dit uitje zal 
er mede toe bijdragen dat zwem-
men leren bij de ZDRV een hap-
pening kan zijn. Spreek deze aan-
pak jullie aan, kijk dan eens op 
de site van de https://www.zdrv.
nl en meld je aan voor een proef 
zwemles of maak kennis met de 
Reddingsbrigade Vinkeveen-
se Plassen. Iedereen is van harte 
welkom.

Atlantis 2 houd de 
punten in Mijdrecht
Mijdrecht - Na het gure weer van 
vorige week, mocht het door Van 
Walraven gesponsorde Atlantis 

2 deze week thuis in een lekker 
zonnetje aantreden tegen rode 
lantaarn drager Viking 2 uit Wijk 

bij Duurstede. Niet alleen het 
weer was vorige week niet goed, 
ook het spel van Atlantis 2 liet te 
wensen over, waardoor de pun-
ten in Vleuten achterbleven. Dat 
moest deze week gecorrigeerd 
gaan worden. Hoewel het spel 
nog steeds flinke ruimte voor ver-
betering liet, hield de ploeg uit 
Mijdrecht wel de punten in huis 
met een eindstand van 15-11. 
Met 2 snelle goals van Fay, kwam 
Atlantis 2 goed uit de startblok-
ken. Het andere vak deed er iets-
je langer over, maar nadat San-
der de korf had gevonden, volg-
de ook de 2 goal uit zijn handen 
direct de volgende aanval. Ook 
de 5-0 kon de Mijdrechtse ploeg 
nog noteren voordat Viking wat 
terug ging doen. Hierna brak een 
wat rommelige fase aan, waar-
in Atlantis minder gefocust leek. 
Viking zag kans om terug te ko-
men en zo werd het 6-4. Geluk-
kig was Sander goed op schot. Hij 
wist er voor rust nog even 2 bij te 
prikken en zo werden de kleedka-

mers opgezocht met een stand 
van 8-4.

Mooi spel
In de 2e helft werd er bij vlagen 
mooi spel laten zien. Maar veel-
al was het spel rommelig en niet 
goed verzorgd waardoor het 
door Van Walraven gesponsorde 
Atlantis 2 niet over de tegenstan-
der heen denderde, maar het ei-
genlijk vrij gelijk op ging. De mar-
ge werd nooit kleiner dan 4, maar 
ook niet groter dan 6. Enkele ke-
ren werd het publiek op mooie 
acties getrakteerd. Maar over het 
algemeen kabbelde de wedstrijd 
richting zijn einde. Bij een stand 
van 15-11 klonk uiteindelijk het 
laatste fluitsignaal en zo bleven 
de punten in Mijdrecht.
Volgende week speelt de door 
Van Walraven gesponsorde ploeg 
tegen DWS 2 in Kootwijkerbroek. 
De vorige ontmoeting eindig-
de in een gelijke stand, maar er 
moet zeker meer te halen zijn de-
ze keer.
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Afsluitende minidag voor 
jongste volleyballers
De Ronde Venen - Zaterdag 11 
mei vond de afsluitende minidag 
plaats in Vinkeveen. Een unieke 
situatie, want eigenlijk is de Boei 
met zijn 3 velden te klein. Maar 
door veel afmeldingen mocht de-
ze laatste dag in de thuishal van 
Atalante plaatsvinden. Meteen 
voor Atalante ook de mogelijk-
heid om een nieuwe jong team 
vast een keer te laten “proeven” 
aan deze wedstrijddagen. Kjeld, 
Eleana, Lisa, Hannah, Roos en Noa 
mochten hun kunsten laten zien. 
Zij kwamen als eerste Atalante 
team in actie, waarbij ze een dub-
bele competitie speelden tegen 
een team uit Nieuw Vennep en 
een team uit Amstelveen. Het be-
gin was even wennen. De oppo-
nenten speelden al langer com-
petitie en waren meer ervaren 
met het spelletje. Wel werd er bo-
ven verwachting gegooid en ge-
vangen door Atalante.
De eerste partijen gingen verlo-
ren, maar de tweede wedstrijd te-
gen deze teams ging al veel beter. 
De eerste partij was nu een ge-
lijk spel. Mede ook door slimme 
plaatsballen van onder andere 
Kjeld. De laatste afsluitende par-
tij tegen Martinus wisten ze zelfs 
te winnen!! Een hele mooie pres-
tatie van dit hele jonge team! Ze 
zijn 2e geeindigd!

Ruim verloren
Daarna de Volleychamps met 
Rinske, Carlijn, Shiwa, Jelwa en 
Froukje eninvaller Cato. Zij had-
den even een stroeve start tegen 
het team uit Velsen. Eerste set 
ruim verloren. Tweede set kwa-
men ze wel op stoom, helaas net 
op 1 punt verloren. Daarna te-
gen het andere team uit Velsen. 
Atalante zat vanaf het begin aan 

goed in de wedstrijd. De sets wa-
ren spannend, de meiden hiel-
den het hoofd koel en wisten bei-
de set te winnen. De laatste par-
tij was de sterkste tegenstander 
(de uiteindelijk winnaar). Atalan-
te heeft de eerste set heel mooi 
gewonnen. In de tweede set had 
Atalante niet een goed antwoord 
op een sterke serve serie en ke-
ken vrij snel tegen een ruime ach-
terstand aan, die ze niet meer 
goed konden maken. Een mooie 
3e plek. 

Sterk
Ondertussen waren ook de Vol-
leytoppers met Yorell, Niels, Jens 
en Lilli begonnen op veld 3. Ook 
hier even een moeizame start, 
maar na verlies eerste set hebben 
zij zich keurig herpakt en won-
nen de tweede set. Daarna tegen 
VVO uit Ouderkerk. Deze oppo-
nent was niet zozeer sterker dan 
Atalante, maar speelden die par-
tij iets meer geconcentreerd dan 
Atalante, waardoor de toppers 
deze wedstrijd aan VVO moesten 
laten. De laatste partij tegen Uit-
hoorn begon wat rommelig. Eer-
ste set ruim verloren. In de 2e set 
was de concentratie een stuk be-
ter, die eindigde netjes in een ge-
lijk spel. Het team is 4e gewor-
den.
Als laatste Teampower met Lyn-
ne, Renske, Tisa, Lisa en Jort. Door 
de afmeldingen en hun goede 
spel van de vorige toernooien 
waren ze twee poules omhoog 
gezet. Het waren ook zeker de-
ze dag pittige opponenten. Maar 
het team heeft zich goed ge-
weerd!  Elke partij heel wat pun-
ten binnen gehaald, maar steeds 
niet voldoende voor de setwinst. 
Zij zijn uiteindelijk 4egeworden.

Biljartkampioenen 
seizoen 2018-2019
De Ronde Venen - Alle officiele 
wedstrijden zijn gespeeld binnen 
De Ronde Venen biljartcompeti-
ties. Traditionele afsluiter is de be-
kerfinale. Daarin trad De Kromme 
Mijdrecht 1 aan tegen Lutis Venti-
latietechniek/Springbok. 
Na het kampioenschap in de 
tweede divisie waren ze ge-
brand om ook de bekertitel in de 
wacht te slepen. Na drie gewon-
nen wedstrijden door Toon de 
Kwant, Kees Westkamp en Wil-
lem van de Graaf was de stand 
36-22 en de vierde partij over-
bodig geworden. Toch werd die 
nog gespeeld, waarin Peter Stam 
de eer redde namens Lutis. De af-
getekende 45-34 overwinning 
maakte het succes van De Krom-
me Mijdrecht 1 dit seizoen com-

pleet. Het voltallige team (8 spe-
lers) van De Kromme Mijdrecht 1 
was die avond aanwezig om het 
bescheiden feestje mee te vieren. 
Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering van de biljartfederatie 
werden de prijzen door voorzitter 
Piet Best uitgereikt aan de kampi-
oenen. Kampioen van de eerste 
divisie, ook wel Algemeen Kam-
pioen genoemd, is Stieva/De Kui-
per 1. Speler van het jaar is Dorus 
van der Meer geworden. Hij zorg-
de voor een unieke gebeurtenis 
door een partij in 1 beurt te win-
nen. Omdat Dorus 100 carambo-
les moet maken zorgde hij naast 
de kortste partij impliciet voor 
de hoogste serie. Hij ontving een 
speciaal vervaardigde trofee hier-
voor.

Vlnr Kees Westkamp, Hanna Hogenhout (de dame die altijd keurig de 
administratie bijhoudt), Dirk van Yperen, Toon de Kwant, Willem van de 
Graaf, Chris Esser, Laura vd Graaf, Ab Augustin, Jan Stege, Eduard Vree-
denburgh en Ria van Yperen

Golfclub Veldzijde 
C-mixed 1 wordt knap 2e
De Ronde Venen - De competitie 
bestaat uit 5 teams. 1 team is het 
gastteam en de andere 4 spelen 
onderling de wedstrijd. We spe-
len in de ochtend 18 holes mixed-
foursome en na de lunch volgen 6 
singles. Ons team bestaat uit 3 da-
mes (Helma van Brenk, Nel Linde-
man en Nella Stokman) en 3 heren 
(Hans Veldhuijzen, Marcel Buyink 
en Ben Schnieders). De 1e wed-
strijd ging verloren tegen de uit-
eindelijke kampioen KLM 3. Hoe-
wel de KLM spelers veel lagere 
handicaps hebben, heeft het team 
er helaas niet uitgehaald wat er in 
zat. Ze blijken echt een toernooi 
team te zijn, want elke wedstrijd 
ging weer beter dan de vorige, De 
2e wedstrijd speelden ze tegen ’t 
Jagerspaadje uit Hilversum. Ook 
dit team had lagere handicaps, 
maar toch hebben ze overtuigend 
gewonnen met 13-5. De 3e wed-
strijd was tegen Almeerderhout 

3. Dit was een nieuw team met 2 
heel goede spelers. Maar het Veld-
zijde C mixed team  was na de rui-
me overwinning zo gemotiveerd, 
dat ze met 16-2 wonnen. Dit heb-
ben wz in onze 4 jaar dat ze com-
petitie spelen nog niet eerder 
meegemaakt.

Laatste
Afgelopen vrijdag speelden ze de 
laatste wedstrijd op de baan van 
Almeerderhout tegen Marienwei-
de 2 uit Aerdenhout. Ook nu be-
gonnen ze heel overtuigend door 
alle foursomes te winnen. En ook 
de singles gingen weer ontzet-
tend goed. Weer winst met 16-
2. Al met al hebben ze een puike 
prestatie geleverd. En heel veel 
leuke wedstrijden gespeeld. Ze 
zijn overtuigend 2e geworden. 
Wie weet dat ze volgend jaar voor 
het kampioenschap kunnen strij-
den.

Mijdrecht - Voor iedereen die 
om wat voor reden dan ook, mee 
wil eten. Iedere laatste zaterdag-
avond van de maand wordt er in 
het Venster, ontmoetingsruimte 
van de Gereformeerde Gemeen-
te aan de Stadhouderlaan 1 te 
Mijdrecht,  een buurtmaaltijd ge-
organiseerd. Het betreft een een-
voudig driegangenmenu.  Deze 

is voor iedereen toegankelijk.  De 
kosten bedragen 5 euro per per-
soon. Tijdstip: half 6 tot half 8. Is 
het vervoer een probleem , dan 
kunnen we helpen. Eerstvolgen-
de datums:  DV 25 mei-29 juni 
en 27 juli. Info en aanmelden ui-
terlijk de maandag voor de maal-
tijd. Fam. Bos tel. 0297-593258 of 
0613017510.  

Eet Mee

Dans en Partycentrum Colijn
NK Salsa En Bachata
Regio - Vrijdag 17 en zaterdag 
18 mei zal Dans en Partycen-
trum Colijn worden omgetoverd 
tot een ware dansarena. Tijdens 
deze twee dagen zullen het Ne-
derlands Kampioenschap Bacha-
ta en het Nederlands Kampioen-
schap Salsa gehouden worden in 
dit mooie pand.
Gedurende 2019 zijn er door het 
hele land voorrondes gehouden 
voor het DP NK Salsa 2019.
Degenen die doorgeplaatst zijn 
gaan aankomend weekend in 
een zinderende strijd uitmaken 
wie zich de nieuwe Nederlandse 
Kampioenen mogen noemen. Er 
zijn verschillende categorieën en 
klasses; Amateurs, (semi)Profes-
sionals, koppels, teams en solis-

ten, Newcomers, Senioren en Rol-
stoeldansers in verschillende Sal-
sa Stijlen.De Nederlands Kampi-
oenschappen Salsa zijn gender-
neutraal, koppels in elke samen-
stelling hebben zich kunnen in-
schrijven.
Natuurlijk is dit een prachtig 
spektakel om te zien en u bent 
meer dan welkom om een kijkje 
te nemen. Axel en Heleen Colijn 
zijn natuurlijk best trots dat Dans 
en Partycentrum Colijn is uitge-
kozen voor deze mooie evene-
menten.
Het evenement start om 19.00 
uur en iedereen is welkom om 
te komen kijken. Tickets verkrijg-
baar online, zie de website www.
salsakampioenschap.nl

Drukke week voor de 
petanquespelers
Regio - Er werd veel gebouled 
door de leden van Boule Union 
Thamen in de afgelopen week.
Het begon op 4 mei. Het team 
bestaande uit Marja de Ru, Ina 
Hoekstra en Joan en Henk van 
Rekum speelden in Lekkerker de 
tweede ronde van de Zaterdag-
middagcompetitie.
De tegenstander was een team 
van Nieuwerkerk. De start was 
niet geweldig. Na vier partijen 
stond BUT met 3-1 achter. In de 
afsluitende speelronde moesten 
beide partijen gewonnen worden 
om er een gelijkspel uit te slepen. 
Dat lukte door goed en gedegen 
spel. Op de dinsdagavond werd 
de vierde ronde van de Joker-
competitie gespeeld. Dit is een 
clubcompetitie, waarbij niet het 
aantal gewonnen partijen gel-
den, maar het aantal gescoor-
de punten. Heeft men een speel-
avond gemist, dan kan de vol-
gende avond op een van de twee 
partijen een joker ingezet wor-
den. De in die partij gescoorde 
punten worden dan verdubbeld.
In deze speelronde wisselde de 
leiding in de tussenstand. Jel-
le Pekelharing passeerde Ria van 
Beek.

Damestoernooi
Een dag later speelden Ina 
Hoekstra en Joan van Rekum in 
Loosdrecht het damestoernooi 
van de vereniging de Gooiers. Een 
sterk bezet toernooi met deelne-

mers uit de nationale selectie en 
voormalige WK- en EK-gangers. 
Er werden vijf voorgelote partijen 
gespeeld en de eindstand werd 
bepaald door het aantal winst-
partijen en het puntensaldo. Ina 
en Joan werden met vijf winst op 
saldo vijfde in de eindklassering.
De donderdagavond was de re-
guliere clubavond en op zater-
dag 11 mei weer een ronde van 
de Zaterdagmiddagcompetitie 
van District West. Er werd nu ge-
speeld in Den Haag en de tegen-
stander was een team van de ver-
eniging Petanque Gouda. Ook 
hier leek het op een gelijkspel 
uit te draaien, maar de triplet-
te-equipe kwam twee puntjes te 
kort, waardoor de ontmoeting 
met 4-2 verloren werd.
Op zondag werd het Moederdag-
toernooi gespeeld. Normaal op 
de zaterdag, maar vanwege de 
zaterdagmiddagcompetitie nu 
op Moederdag zelf en dat was te 
merken aan de deelname.
“Slechts” dertien leden schreven 
in, maar deze hadden wel een ge-
zellige en zonnige dag.
De overwinning ging naar Angè-
le Smit, die als enige alle drie de 
partijen won.
In de komende weken beperken 
de activiteiten zich tot de club-
avonden op dinsdag en donder-
dag en de clubmiddag op woens-
dag. Kom gerust een kijken aan 
de Vuurlijn en gooi een balletje 
mee.

Aftellen bij Bridgeclub 
De Legmeer

je met Janny Streng & Francis Ter-
ra die met 55,42% het achtervol-
gende peloton aanvoerden. Ruud 
Lesmeister & Ger Quelle werden 
derde met 53,33% en Tonny & Ot-
to Steegstra en Joop van Delft & 
Frans Kaandorp sloten de top vijf 
af met respectievelijk 52,50 en 
52,08%. In de B-lijn zette het her-
stel van Heleen & Mees van der 
Roest vol door met een overwin-
ningsscore van 57,08%. Hannie 
& Hein van der Aat werden we-
derom tweede, nu met 55% pre-
cies en de Antons Berkelaar & van 
Senten deelden de plekken drie 
en vier van 53,75% met Sandra 
Raadschelders en Marja van Holst 
Pellekaan. Anja Brugman & An-
dré Langendonk pakten als inge-
vlogen C spelers heel knap plaats 
vijf met 51,25%. In die C-lijn viel 
de hoogste uitslag van de avond, 
waar met 62,50% Adrie & Ko Bijls-
ma voor tekenden. 

Procentenkoek
Ook An van Schaick & Ria Verkerk 
lieten zien dat ze het nog kun-
nen en behaalden een zestiger 
met 61,46%. Toen was de procen-
tenkoek vrijwel op en slechts Ire-
ne Hassink & Henriëtte Omtzigt 
slaagden er in om met 52,71% 
als derde het plaatselijke nieuws 
te halen. In de D-lijn schitterden 
Erika Groenink & Loes Reinders 
met 60,83% als eerste paar. Ri-
chard van den Bergh & Tim Va-
der werden hier tweede met 
56,67% en deelden deze posi-
tie met Joke van de Hoven & Ni-
colette Posthuma. Op vier sloten 
Debora van Zantwijk & Wim Har-
ding met 54,17% de vijftig pro-
cent club af. Wilt u het volgen-
de seizoen eigenlijk ook wel eens 
gaan bridgen maar weet u nog 
niet goed hoe u dit moet aanpak-
ken, dan heeft Bridgeclub de Leg-
meer voor u de oplossing. Op za-

Regio - Na drie wedstrijd avon-
den van de laatste parenbridge-
ronde van dit seizoen is met nog 
twee maal te gaan het aftellen be-

gonnen. In de A-lijn waren het Lij-
nie Timmer & Marcel Dekker die 
met 59,58% de winst pakten. Ze 
sloegen zo een behoorlijk gaat-

terdag 25 mei wordt een gratis 
Bridge Clinic georganiseerd waar 
u onder leiding van bridgedocent 
André van Herel ongetwijfeld en-
thousiast gemaakt zult worden! 
Plaats van handeling is evenals 
de wekelijke avond, Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. De aanvang 
is om 10.00 uur en om 12.00 uur 
bent u vast voor deze denksport 
gewonnen.
Mocht u zelf al bridger zijn en wilt 
u iemand introduceren, dat mag 

ook. Voor eventuele nadere infor-
matie e-mail: bridgedocent.an-
dre@gmail.com, of telefoon 06-
15115388. De tweede optie is het 
meedoen aan het zomerbridge 
dat vanaf 5 juni tot eind augus-
tus op de zelfde locatie wordt ge-
houden, maar dan op woensdag-
avond.

Voor inlichtingen kunt u daar-
voor terecht bij het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.
nl, telefoon 06-83371540.
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Stolwijk Ute Hoirne Open 
Tennistoernooi 2019
Regio - Tennisclub Uithoorn TCU 
organiseert van 22 juni t/m 30 ju-
ni 2019 alweer voor de 38e keer 
het Stolwijk Ute Hoirne Open 
Toernooi. De wedstrijdcommissie 
is met veel enthousiasme bezig 
met de voorbereidingen. Samen 
met Stolwijk zijn er veel sponso-
ren om dit toernooi, dat in de re-
gio zeer goed bekend staat, te or-
ganiseren. Voor het 17+ toernooi 
kan worden ingeschreven voor 
een enkel-, dubbel of gemengd 
dubbelspel in de onderdelen 4, 5, 
6, 7 en 8.  Indien de planning het 
dit jaar toelaat zullen er verliezers-
rondes gespeeld worden! 
 
Activiteiten tijdens het toernooi
Zoals gebruikelijk tijdens het Ute 
Hoirne worden er gedurende de 

week leuke activiteiten georgani-
seerd. Zo ontvangen alle deelne-
mers bij hun eerste wedstrijd een 
gratis kop koffie of thee. Door-
deweeks is er o.a. de welbeken-
de wijnproeverij die vanuit on-
ze sponsor De Wijnschuur wordt 
georganiseerd. Tevens worden er 
overheerlijke avondmaaltijden 
geserveerd met bijpassende wij-
nen. Verder kunnen alle deelne-
mers op vrijdagavondgenieten 
van de heerlijke gratis kantonese 
maaltijd. Uiteraard is er ook weer 
een loterij met mooie prijzen op 
dinsdag- en de vrijdagavond. Ga 
naar www.tcuithoorn.nl (ook voor 
het laatste nieuws) en schrijf je nu 
in voor het leukste toernooi van 
deze regio!Inschrijven kan ook 
via www.toernooi.nl.

Tennisseizoen weer in 
volle gang
Regio - De lente is begonnen en 
daarmee ook het buiten tennis-
seizoen. Tennis bestaat naast trai-
nen voor een groot deel uit wed-
strijden spelen. Door veel wed-
strijden te spelen word je steeds 
beter én krijg je meer plezier in 
de sport. De voorjaarscompe-
titie is inmiddels begonnen; bij 
TVM Mijdrecht doen maar liefst 
16 teams mee. Onze heren, die 
Topklasse spelen, zijn goed uit de 
startblokken gekomen en heb-
ben de eerste 2 wedstrijden ge-
wonnen. Daarmee hebben ze 
een basis gelegd om de strijd 
om het landskampioenschap te 
spelen, bij TVM Mijdrecht op het 
park op 15 &16 juni. Maar ten-
nis is leuk voor alle leeftijden en 
op ieder spelniveau. Niet alleen 
in de competitie, maar ook tij-
dens toernooien. Houd daarom 

de week van 15 t/m 23 juni vrij 
voor het Koop Lenstra TVM Open 
Toernooi 2019. De inschrijving is 
al geopend op www.mijnknltb.
toernooi.nl.

Open Dag bij TTC de Merel
Regio - Zondag 19 mei houdt 
Toer en Trim Club de Merel weer 
een Open Dag! Heeft u een race-
fiets en wilt u meer gaan fietsen, 
misschien wel in groepsverband? 
Kom dan naar onze Open Dag. Ie-
dereen is welkom: jong en oud, 
mannen en vrouwen, hardrijders 
en recreatieve fietsers. Voor ieder-
een is er een geschikte groep om 
mee te fietsen. Hebt u nog geen 
helm? TTC de Merel heeft helmen 
beschikbaar om te lenen.
Bezoekers van de Open Dag krij-
gen informatie van ervaren toer-
fietsers over de vereniging. Ze 
krijgen tips over het racefietsen 
en het fietsen in groepsverband. 
Daarnaast is er de mogelijkheid 
vrijblijvend mee te fietsen met 
een groep ervaren toerfietsers. 
De Open Dag begint om 8.30 uur 
en de locatie is Tennishal de Ron-
de Venen aan de Dr. J. van der 
Haarlaan 3 in Mijdrecht. U wordt 

ontvangen met een kopje kof-
fie, waarna er rond 9.00 uur drie 
groepen vertrekken: 
Groep 1 rijdt een afstand van 60 
km met een snelheid van onge-
veer 30 km/uur.
Groep 2 rijdt 50 km en zal onge-
veer 27 km/uur aanhouden.
Groep 3 rijdt 50 km met een snel-
heid rond de 25 km/uur.
Ook na afloop van de rit krijgt u 
bij de Tennishal iets te drinken 
aangeboden. 

Leuk om te weten: 
Elke donderdag- en zondagoch-
tend is er bij TTC de Merel een 
fietstocht in groepsverband. 
In de zomertijdperiode wordt ook 
op de woensdagavond in groeps-
verband gefietst. Voor meer infor-
matie over de fietsvereniging of 
voor mogelijkheden om contact 
op te nemen kunt u naar onze 
website: www.ttcdemerel.nl 

De vonken vliegen eraf 
bij BVK
Regio - Hoge scores bij de win-
naars van de 3 lijnen in de 6e ron-
de van de laddercompetitie van 
de BVK in Dorpshuis De Quakel 
. Nog 2 weken er we weten wie 
de nummers 2 t/m 46 zijn in de 
eindrangschikking, want de num-
mer 1 staat al wel vast: na een se-
rie van 65,97%, 57,5%, 61,98%, 
60,07%, 60% en 67,11% staan 
Christa Leuven en Rita Ritzen 
met een gemiddelde van 61,98% 
meer dan 4,5% gemiddeld voor 
op de huidige nummer 2 en dat 
lijkt niet meer in te halen (al weet 
je het nooit getuige de dramati-
sche ontwikkelingen van vorig 
week in de Champions League).

Winst
Christa en Rita pakten in de A-lijn 
dus weer eens de winst met de 
score van 67,11%. Elly van Nieuw-
koop en Truus Langelaan ver-
overden de 2e plaats met 58,55%, 
waarmee zij op de 5e plek in de 
totaalrangschikking terecht kwa-
men. Plek 3 was met 56,69% 
voor Geke en Jaap Ludwig, die in 
die totaalstand nu 2e staan met 
57,42% gemiddeld.
Agnes de Kuijer en Ans Nieuwen-
dijk staan daarin verrassend 4e en 
Nelly vork en Andre Verhoef com-
pleteren de huidige top 5.

Nel en Hans eindigden op een 
voor hen ongebruikelijke 12e en 
laatste plaats.

B-lijn
In de B-lijn lijken Jan van der 
Knaap en Jaap Verhoef op stoom 
geraakt. Hun 64,38% was de 11 
overige paren te machtig. Ruud 
Doeswijk en Kees Overwater de-
den goed mee met 62,5%, wat 
goed was voor de 2e plaats en 
Rees en Gerard van der Post ruk-
ten op naar de A lijn van vol-
gende week met een score van 
57,5%, die deze keer de 3e plaats 
opleverde.
Hans en Ben hadden duidelijk 
hun avond niet, volgende week 
een niveautje lager kunnen zij 
proberen het verloren gegane 
terrein te heroveren.

C-lijn
In de C-lijn was de in die lijn ver-
dwaald geraakt wedstrijdleider 
Joop den Blanken met partner 
Riet Doeswijk met 65,97% superi-
eur aan de rest van het veld, maar 
ook de fraaie 62,19% van Rie Be-
zuyen en Gerbrand van Nigtevegt 
verdient een eervolle vermelding.
Piet Hein  Backers en Huub Kamp 
scoorden de 3e plaats in deze lijn 
met 59,25%.

Jeu de Boules club
Andre de Jong Club 
Kampioen 2019
Regio - Traditioneel organiseert 
Jeu de Boules club “’Het Wilgen-
ho�e” De Kwakel, voor haar leden 
op Donderdag 9 Mei 2019 het 
club kampioenschap.
Fred .Makelaardij sponsort de 
prijzen en zorgt voor de catering. 
Kooyman sierbestrating sponsort 
Grit en Zand voor het vernieu-
wen van de baan. Het clubkam-
pioenschap wordt bijna allemaal 
als meletoernooi gespeeld. Dat 
betekend dat je elke speelron-
de met en tegen een andere club 
genoot speelt, in principe wordt 
er bij doubletten twee tegen 
twee gespeeld, maar bij een aan-
tal deelnemers ,dat niet een veel-
voud van vier is, kunnen tot drie 

tripletten(drietallen) meespelen. 
Dat gebeurde deze middag ook , 
er waren 18 deelnemers .Dat kan 
zonder problemen, want in een 
doubletten speelt elke speler met 
drie boules, en bij een tripletten 
hebben de drie spelers elk twee 
boules. Dus is het altijd zes bou-
les tegen zes boules. Na de derde 
speelronde werd de individuele 
eindstand berekend op basis van 
het aantal gewonnen partijen en 
het punten saldo. 
Het waren er drie die deze mid-
dag drie partijen wisten te win-
nen. 1e werd Ze kunnen terug 
kijken op een mooi kampioen-
schap.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 9 mei 2019 
was de vijfde en voorlaatste zit-
ting van de vijfde competitieron-
de bij Amstel Bridge Club.
Wij hebben twee nieuwe leden 
van harte verwelkomt en ver-
wachten dat zij een gezellige och-
tend hebben gehad. Er werd op 
tien tafels gebridged, helaas een 
stilzit in de A-lijn.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Greet en Henk met 65,00%.
De tweede plaats was voor het 
paar Greet en Ria met 62,50%.
De derde plaats was voor het paar 
Aja en John met 60.83%.
Het is opvallend, dat de eerste 
drie plaatsen alle een score ge-
haald hebben boven de 60%, de 
andere paren kwamen niet hoger 
dan een score van 48,33%, dat is 
een verschil van meer dan 12%.
Dit gaat mijn pet te boven, dit 
verschil is wel erg groot, of is hier 
een grondig nodig door de wed-
strijdleiding.

B-lijn
De gedeelde eerste plaats was 
hier voor het paar Ciny en Hanny 
en Marthe en Thea met 58,33%, 
vorige week schreef ik al dat de 
mensen in de rij stonden om met 
Hanny als invalster te mogen spe-
len. Ciny is de eerste gelukkige 

die hier van profiteert. Marthe en 
Thea zijn aan een heel goed sei-
zoen bezig, dit blijkt ook wel uit 
de competitie stand. De gedeel-
de derde en vierde plaats was hier 
voor het paar Henny en Lucas en 
Joke en Gerard met 53,65%, het is 
wel opvallend dat dit twee paren 
zijn die ook in de wedstrijdleiding 
aanwezig zijn.

Competitie stand
De A-lijn. De eerste plaats voor 
Greet en Henk met 56,99%. De 
tweede plaats is voor Ada en Roe-
lie met 53,08%. De derde plaats is 
voor Greet en Ria met 52,64%.
De B-lijn. De eerste plaats is voor 
het paar Ciny en Herman met 
58,24%. De tweede plaats is voor 
het paar Marthe en Thea met 
53,52%. De derde plaats is voor 
het paar Lyda en Jan met 52,82%.
Er werd deze week geen klein 
slem gespeeld, ook niet in de A-
lijn waar de eerste drie paren toch 
tot heel hoge scores kwamen.
Volgende week de laatste zitting 
van de vijfde competitieronde, 
dan kan men zich de hele zomer 
kampioen of A-lijn speler noe-
men, er is nog van alles mogelijk, 
de verschillen zijn niet zo groot.
Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in de Scheg 
om kennis te maken met het zo 
edele maar moeilijke spel.

UWTC presteert 
wereldwijd uitstekend
Regio - In China hebben ze ken-
nis gemaakt met de rappe sprin-
tersbenen van Lorena Wiebes uit 
Mijdrecht. Lorena reed van 9-11 
mei de Tour of Chongming Is-
land, een worldtour wedstrijd, in 
China met haar team van Park-
hotel Valkenburg. Donderdag 9 
mei ging de wedstrijd over 103 
km. In de massasprint greep Lo-
rena de winst en hiermee ook de 
gele, groene en witte trui. Vrijdag 
10 mei ging de wedstrijd over 126 
km. Lorena greep wederom de 
winst in de massasprint. Op zater-
dag ging de wedstrijd over 118 
km. En ook deze wedstrijd wist 
Lorena te winnen, na een koers 
waarin haar teamgenoten heel 
wat gaten moest dichtrijden. Wat 
een overmacht van haar team bij 
deze worldtour wedstrijd. Lorena 
neemt de gele, groene en witte 
trui mee naar huis.

Handbike wedstrijd Italië
Paralympisch handbiker Jetze 
Plat heeft de eerste tijdrit gewon-
nen in de UCI Para-Cycling Road 
World Cup van dit jaar. In het Ita-
liaanse Corridonia was de 27-ja-
rige Nederlander de sterkste op 
een zwaar parcours van ruim 27 
kilometer. Het zilver in de eerste 
wereldbekerwedstrijd van het 
seizoen ging naar de Oostenrij-
ker Thomas Frühwirth, brons was 
voor de Pool Rafal Wilk. 
“Ik was vooraf erg gespannen, 
omdat het een zwaar parcours 
was”, blikt Plat terug. “Drie ron-
des van 9 kilometer, met een 
paar lange beklimmingen; in to-
taal goed voor 500 hoogteme-
ters. Veel van mijn concurrenten 
wegen een stuk minder dan ik, 
dus hoeven ze ook minder kracht 
te gebruiken om die beklimmin-
gen te doen. Daarom was ik voor-
af echt niet zo zeker dat ik hier zo-
maar zou winnen.”
Na iets meer dan vijftig minuten 
kwam Plat over de streep met een 
ruime voorsprong op zijn concur-
renten. Een overwinning die ook 
goed is voor belangrijke kwalifi-
catiepunten voor de Paralympi-
sche Spelen van volgend jaar. De 
World Cup in Corridonia is de eer-
ste wedstrijd die meetelt richting 
Tokio 2020. 

Tim
Naast Jetze heeft UWTC in Tim de 
Vries uit Vinkeveen nog een top 
handbiker als lid. Tim rijdt in een 
andere klasse dan Jetze. Jetze ligt 
in zijn handbike en Tim zit in de 
handbike. Tim reed op vrijdag 
naar een 5e plaats in de tijdrit. 
Het heuvelachtige parcours van 
Corridonia ligt hem iets minder. 
Zaterdag reden de handbikers 
een wegwedstrijd van bijna 64 ki-
lomete, met in totaal ruim 1.050 

hoogtemeters. Ook deze race telt 
mee voor paralympische kwalifi-
catie. Zowel Tim als Jetze wisten 
beide de wegwedstrijd te win-
nen! Wat een mooi succes voor 
onze handbikers. 

Winst op Nedereindse 
Berg voor John Tromp
Donderdag 9 mei is de 5e wed-
strijd voor het Joop van Nim-
wegen klassement op Neder-
eindseberg in Nieuwegein ver-
reden. Er werd de hele wedstrijd 
door gedemarreerd en UWTC 
lid John Tromp  was bij alle po-
gingen betrokken, maar het luk-
te niet. Drie ronde voor het ein-
de sprong Lex Goudswaard weg 
en sloeg een flink gat. Tromp reed 
in een ruk naar hem toe en klop-
te hem met vele fietslengten. De 
spurt van het peloton werd ge-
wonnen door Arie Blomberg voor 
Hans Lap.

Veteranen
Afgelopen weekend zijn de 
UWTC renners Leen Blom, John 
Tromp en Guus Zantingh weer 
actief geweest in veteranen wed-
strijden. Zaterdag 11 mei stonden 
de veteranen aan het vertrek in 
Amersfoort. In de wedstrijd voor 
70+ werd vanaf de start flink ge-
koerst en waren er enkele uitloop 
pogingen. Met nog 15 minuten 
wedstrijd ontsnapten twee ren-
ners en deze namen een kleine 
voorsprong en wisten dit te be-
houden. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Fred de Kinkelder 
uit Groenlo voor Jan van der Tang 
uit Voorhout. Guus Zantingh won 
de spurt van de achtervolgen-
de groep voor derde plaats. Leen 
Blom finishte als 12e.
Zondag 12 mei waren de vetera-
nen naar de bollenstreek gereisd 
om in Lisse hun wedstrijd te rij-
den. Bij de 70+ ontstond al vroeg 
in de wedstrijd een kopgroep van 
7 renners met daarbij Leen Blom 
en Guus Zantingh.
Deze renners bouwden een 
mooie voorsprong op en met 
nog 16 ronden te gaan demar-
reerde Hans van Bavel uit Sint An-
thonis uit de kopgroep en reed 
naar de overwinning. Guus Zan-
tingh spurtte naar een 2e plaats 
en behaalde hiermee zijn twee-
de podium plaats dit weekend. 
Leen Blom eindigde als 6e. Bij 
de 60+ duurde het tot na half 
koers voordat er een definitie-
ve kopgroep ontstond van 6 ren-
ners met daarbij John Tromp en 
zij moesten hard rijden om hun 
voorsprong te behouden en dat 
lukte. De wedstrijd werd gewon-
nen door Willem Hus uit Voor-
burg voor Arie Blomberg uit Kedi-
chem. John Tromp finishte als 4e.
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GROEP 8 VAN OBS DE EENDRACHT VOLGT EEN CURSUS EHBO!

Mijdrecht - Groep 8 kan er 
goed doekjes om winden en 
keurig pleisters plakken. De 
leerlingen oefenen heel nauw-
keurig de stabiele zijligging en 
de Heimlich greep en weten 
nu hoe je een slachto�er ge-
rust kan stellen en de belang-
rijke eerste hulp moet bieden! 

Zij krijgen de training van voor-
malig ouder van de school Al-
fred Strijk, die naast zijn inten-
sieve baan als ambulanceme-
dewerker ook nog eens de no-
dige branden blust in De Ron-
de Venen! Van wie kun je het 
‘levens reddende werk’ nu be-
ter leren dan van deze kundige 
en ervaren held? Alfred leert ze 
niet alleen de taaie theorie: de 

kinderen krijgen verhalen en 
feiten uit het echte leven te ho-
ren, met voorbeelden wat bij-
voorbeeld alcohol misbruik 
en verkeerde pilletjes kunnen 
doen met een mensenleven en 
een mooi jong brein. Ze luis-
teren ademloos en snappen 
zichtbaar dat dit iets is waar ze 
regie over kunnen hebben. Dat 
ze met elkaar moeten zorgen 
dat ze ver van dergelijke geva-
ren moeten blijven. Over een 
paar weken gaan de leerlingen 
op voor dit belangrijke EHBO 
examen. Ze leren ijverig uit het 
EHBO boek, op school en thuis. 
De Eendracht wenst alle leer-
lingen veel succes bij het be-
halen van dit waardevolle cer-
ti�caat!
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