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Vuurwapens 
en drugs 
aangetroffen
De Ronde Venen - Burge-
meester Maarten Divendal 
heeft deze week een recreatie-
woning aan de Vinkenkade voor 
drie maanden gesloten. Tij-
dens deze termijn mag de wo-
ning niet meer gebruikt worden. 
Oorzaak: in deze woning wer-
den vier doorgeladen vuurwa-
pens en een ‘handelshoeveel-
heid’ hard- en softdrugs aan-
getroffen. De Opiumwet biedt 
een burgemeester de bevoegd-
heid bestuursdwang, waaron-
der het sluiten van een pand, 
toe te passen als er in de wo-
ning drugs worden verhandeld.

Geen krant?
0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

TEL: 0297-581698 2EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN 2

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

28

 JAAR PAKT!

SINDS 1888E
8 J T!

SINDS 1888

128
WWW.MEERBODE.NL 2 MAART 2016

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

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

www.vderwilt.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Als kwAliteit
belAngrijk is!

Mijdrecht - Het ziet er naar uit dat 
binnen afzienbare tijd winkelcen-
trum De Lindeboom aan het Haits-
maplein wordt omgebouwd tot een 
écht winkelcentrum waar ook het 
uiterlijk recht aan doet. Donder-
dagavond 25 februari jl. presenteer-
de eigenaar Hoorne Vastgoed haar 
nieuwe plannen voor dit initiatief. 
Het waren voornamelijk de winke-
liers en ondernemers die blijk van 
hun belangstelling gaven, naast 
ambtenaren van de gemeente, ar-
chitecten, de pers en enkele be-
trokken bewoners. Ook burgemees-
ter Maarten Divendal nam snel een 
kijkje, want die moest daarna naar 

de raadsvergadering. AM Real Esta-
te Development uit Utrecht (zie 
www.amred.nl) voert het verbou-
wingsplan in opdracht van Hoorne 
Vastgoed uit. Leendert Steijger van 
MIII Architecten uit Rijswijk is ver-
antwoordelijk voor het ontwerp. Op 
wandplaten konden de aanwezigen 
zich een beeld vormen hoe de hui-
dige De Lindeboom wordt omge-
vormd tot een mooi nieuw winkel-
centrum op dezelfde locatie zonder 
dat dit uitbreiding in oppervlak met 
zich meebrengt. Het gebouw wordt 
wel anderhalve meter hoger omdat 
de bovenverdieping als gebruikslo-
catie erbij komt om de Action daarin 

te huisvesten. Ook het huidige lage 
plafond verdwijnt waardoor er een 
meer vide-achtig beeld ontstaat met 
meer ruimtelijke werking en licht-
straten in de dakconstructie. Op de 
plaats waar vroeger de kinderkle-
dingwinkel was naast de voormalige 
opticienszaak van Hans Winter Bril-
len, komt een rolbaan naar boven en 
beneden voor de toegang naar de 
Action. De beide passages, vanaf de 
entree bij het Haitsmaplein en die in 
de Dorpsstraat, worden met ‘rechte 
zichtlijnen’ uitgevoerd zodat er uit-
eindelijk een rechthoek ontstaat.

Vervolg elders in deze krant.

De Lindeboom straks een 
écht winkelcentrum

De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen wil de verkeersveilig-
heid verbeteren. Onder andere door 
goed te kijken naar de inrichting 
van de weg. Uit onderzoek blijkt dat 
60% van alle fi etsers slachtoffer is 
van een enkelvoudig ongeval. Fiets-
paaltjes leveren vaak gevaarlijke si-
tuaties op. Reden voor De Ronde 
Venen om alle fi etspaaltjes in de ge-
meente te bekijken en aan te pas-
sen waar dit de veiligheid ten goe-
de komt. Wethouder Aldrik Dijkstra 
heeft op de fi ets bekeken hoe bui-
tendienstmedewerker Nico Boots 

de laatste hand legt aan de belij-
ning bij een fi etspaaltje langs de 
Kerkvaart in Mijdrecht. “In de ge-
meente zijn 60 locaties met fi ets-
paaltjes. Wij hebben ervoor gekozen 
om de aanpassing van de paaltjes 
volledig vanuit eigen huis te verzor-
gen”, aldus Aldrik Dijksta. “Dit levert 
ons een kostenbesparing op van 2/3 
ten opzichte van uitbesteden. En nu 
kunnen we in relatief korte tijd de 
zeven paaltjes verwijderen en de 
overige aanpassen. Op veel fi ets-
paden in Nederland staan fi etspaal-
tjes, zodat auto’s niet op het fi ets-

pad rijden. In de praktijk kunnen 
deze gevaarlijke situaties opleveren. 
De gemeente bekijkt per verkeerssi-
tuatie of de weg veiliger kan worden 
ingericht. Soms betekent dit het ver-
wijderen van een paaltje, soms kan 
een paaltje worden aangepast met 
bijvoorbeeld refl ectie of verlichting 
en soms helpt extra markering op 
het wegdek om de veiligheid te be-
vorderen. Wethouder Aldrik Dijkstra 
kijkt hoe buitendienstmedewer-
ker Nico Boots de laatste hand legt 
aan de belijning bij een fi etspaaltje 
langs de Kerkvaart in Mijdrecht.

Fietspaaltjes aangepast in 
De Ronde Venen

Vinkeveen - Sinds 2010 wordt in 
polder Groot Wilnis-Vinkeveen sa-
men met agrariërs gewerkt aan 
duurzame landbouw, natuurontwik-
keling, schoon water en beperken 
bodemdaling. De eerste voorbeel-
den zijn al een paar jaar zichtbaar. 
De faunapassage bij de N212, de Ir. 
Enschedeweg, natuurontwikkeling 
in de Grote Sniep rond het Paviljoen 
torenrestaurant en de herinrichting 
van Armenland Ruwiel met twee 
nieuwe parkeerplaatsen zijn mooie 
resultaten van deze samenwerking. 
Daarnaast zijn er in de polder op di-
verse plaatsen natuurvriendelijke 
oevers aangelegd en wordt er vol-
op gebaggerd om de waterkwali-
teit te verbeteren. Ook is de land-
bouwstructuur voor de agrariërs in 
de polder sterk verbeterd. Inmiddels 
zijn natuurplannen voor Reservaat 
Demmerik en Peilvak 9 en Oukoop 
Noord, het gebied tussen Donker-
eind, de Korenmolenweg, Oud Aa 
en de Ter Aase Zuwe, bekend. 

Vanavond, woensdag 2 maart, orga-
niseert programmabureau Utrecht-
West een inloopavond in Dorpshuis 
De Boei in Vinkeveen. Deze avond 
kunt u kennisnemen van het Na-
tuurbeheerplannen voor Reservaat 
Demmerik en voor Peilvak 9 en Ou-
koop. U bent van harte welkom tus-
sen 19.30 en 21.00 uur in zaal Dem-
merik.
In Peilvak 9 en Oukoop Noord zullen 
12 agrariërs nat schraalland en krui-
den- en faunarijke grasland ontwik-
kelen op hun land. In Reservaat 
Demmerik, eigendom van Staats-
bosbeheer, wordt nat schraalland 
met plas drassituaties aangelegd. 
Ten noorden van de spoorbaan wor-
den ook wetlands aangelegd. Dras-
landnatuur was vroeger alom aan-
wezig in veenweidegebieden: nat-
te en bloemrijke graslanden, oevers 
en sloten, die goed samengaan met 
weidevogels. 

Foto: Maarten Koch

Inloopavond over polder 
Groot Wilnis-Vinkeveen

De Ronde Venen – Volgens Ria 
de Korte-Verhoef is de continuï-
teit huishoudelijke zorg in gedrang. 
“Wij hebben daarover verschillen-
de signalen binnen gekregen”, al-
dus deze CDA woordvoerder zorg. 
Zij zegt daarover “juist bij kwetsba-
re mensen is het belangrijk dat er 
een vertrouwensband ontstaat met 
de huishoudelijke hulp.” 
Het CDA heeft aan de wethouder 
vragen gesteld over de versnipper-
de huishoudelijke hulp. Het gebeurt 
te vaak dat huishoudelijke hulp wis-
selt en dat is slecht voor de cliënt en 

slecht voor de huishoudelijke hulp 
zelf. Het gaat bij kwetsbare cliën-
ten niet alleen om een schoon huis 
maar soms ook om ondersteuning 
te bieden om langer thuis te blijven 
wonen en te voorkomen dat men-
sen ontsporen”. Een voorbeeld is ie-
mand met lichte dementie en meer-
dere andere ziektes onder de leden. 
Dan is er vaardigheid nodig om met 
deze mensen om te gaan. Niet ie-
dereen kan dat. Als er dan net een 
goede huishoudelijke hulp is, die 
een klik heeft met deze kwetsba-
re mensen, dan moeten zij na eni-

ge tijd weer vertrekken, omdat de 
thuiszorgorganisatie niet met vaste 
contracten werkt. 

Korte contracten
Met deze versnippering van hulp is 
de cliënt niet gediend, de huishou-
delijke hulp is er niet mee gediend 
en ook de maatschappij is er niet 
mee gediend. Het is slecht voor de 
cliënt omdat die steeds weer moet 
wennen aan de nieuwe huishoude-
lijke hulp. 

Vervolg elders in deze krant.

Continuïteit huishoudelijke 
zorg in gedrang

Politie en bewoners gaan 
inbrekers aanhouden
Mijdrecht - Deze week gaat de po-
litie samen met de bewoners van 
Mijdrecht in een heterdaadoefe-
ning inbrekers aanhouden. Na een 
1-1-2 inbraakmelding gaan politie 
en bewoners op zoek naar agen-
ten in burger, die zich in de oefe-
ning gedragen als inbrekers. De po-
litie oefent regelmatig werksitua-
ties, nu worden ook de bewoners 
via Burgernet actief gevraagd om 
mee te doen. Doordat de politie de 
procedures oefent, zullen werkelij-
ke heterdaad opsporingsacties be-
ter kunnen verlopen. Wanneer en 
waar de oefening plaatsvindt, blijft 
tot het laatste moment onbekend 
om de oefening zo realistisch moge-
lijk te houden. De deelnemers van 
Burgernet in de wijk van de inbraak 
krijgen een bericht op hun telefoon 
als de actie begint. Om via Burger-
net mee te kunnen doen, kan ieder-
een vanaf 16 jaar zich vooraf gra-
tis aanmelden via www.Burgernet.nl 

Verdachte situatie: 1-1-2 bellen
De 1-1-2-meldingen van bewoners 
bij verdachte situaties zijn een heel 
belangrijk ingrediënt in de strijd te-
gen auto- en woninginbraken. On-
danks dat de politie extra surveil-

leert op tijden en plaatsen waar veel 
ingebroken wordt, kan zij niet op elk 
moment overal zijn. Door meldingen 
van bewoners zoekt de politie snel-
ler in de juiste richting, waardoor in-
braken voorkomen of inbrekers op 
heterdaad aangehouden kunnen 
worden. Inwoners van Mijdrecht 
wordt gevraagd alert te zijn en 1-1-
2 te bellen als zij iets verdacht zien.

Over Burgernet
In Burgernet werken gemeente en 
politie samen met bewoners aan de 
veiligheid in de buurt. Burgernet is 
een telefonisch netwerk waarbij de 
politie inwoners via een ingespro-
ken telefoonbericht of een sms-be-
richt vraagt om hulp. Het doel is om 
meer ogen op straat te hebben en zo 
daders of vermiste personen sneller 
te kunnen vinden. Inwoners kunnen 
met Burgernet een concrete bijdra-
ge leveren aan de veiligheid van 
hun directe omgeving. In De Ronde 
Venen zijn nu ruim 5.700 Burgernet-
deelnemers. Hoe meer deelnemers 
aan Burgernet, hoe groter de kans 
dat politie en inwoners samen ver-
dachte of vermiste personen kun-
nen opsporen. Aanmelden kan via 
https://www.burgernet.nl.

De hersen-
stichting 
bedankt
De Ronde Venen - Van 1 t/m 
6 februari heeft de landelijke 
Hersenstichtingcollecte plaats-
gevonden. Ook in de gemeen-
te De Ronde Venen zijn vele 
collectanten op pad gegaan. 
Dit resulteerde in een prachti-
ge opbrengst: Mijdrecht, Am-
stelhoek, De Hoef: 1832,57 eu-
ro, Wilnis: 2207,30 euro, Abcou-
de: 1134,87 euro, Vinkeveen: 
3255,79. Ruim 8000 euro dus in 
de gemeente De Ronde Venen. 
De Hersenstichting bedankt al-
le collectanten en gulle gevers 
voor hun bijdrage!
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Pasen Live Tour in de 
Willisstee
Wilnis - Voor het vierde jaar brengt 
CB|Producties een eigen versie van 
het verhaal van Pasen. Door middel 
van Nederlandse popmuziek, be-
werkt in eigen arrangementen en 
met een modern en spectaculair de-
cor wordt het lijdensverhaal van Je-
zus verteld. En deze productie is op 
zondag 20 maart te zien in de Willis-
stee in Wilnis.

Actueel verhaal
De ervaring is dat we ons soms 
maar moeilijk kunnen verplaatsen 
in de Bijbelverhalen van toen. Maar 
de onderwerpen die in de bijbel aan 
bod komen, zijn juist ook nu, an-
no 2016, zo actueel! Kijk naar Mo-
zes, die met het volk op de vlucht 
was naar een betere toekomst. Van-
daag de dag zijn er zoveel mensen 
die net als hij op de vlucht zijn, zoe-
kend naar vrijheid en veiligheid.
Maar kijk ook naar de hulp aan je 
buurman of buurvrouw. Iemand een 
helpende hand reiken komt in de 
Bijbel veel ter sprake. Dat is toch ze-
ker in deze tijd ook net zo belang-
rijk? Kijk naar elkaar om en zorg 
voor elkaar. Zo ook het Paasverhaal. 
Verraad, vriendschap, onzeker-
heid, vertrouwen en geloven speel-
den toen, maar ook nu. Pasen live 
wordt in een modern jasje gestoken 

om het voor de kijker herkenbaar te 
maken. “Tja, ik kan de verrader ook 
zijn”, “Ik kies soms ook voor de veili-
ge weg” en “Ik maak ook keuzes on-
der invloed van anderen”

Eeuwenoud
Bezoekers worden in vijf kwar-
tier meegenomen in dit eeuwen-
oude maar toch actuele verhaal. 
Van begin tot eind zal jong en ou-
der geboeid en aandachtig kijken. 
De Veenhartkerk, Leef! en de pro-
testantse gemeente van Mijdrecht 
hebben de handen in elkaar gesla-
gen om dit Paasverhaal ook hier in 
De Ronde Venen te kunnen laten 
zien en zij zijn er blij mee, dat dit is 
gelukt! De Pasen Live Tour wordt in 
allerlei plaatsen heel drukbezocht; 
kinderen, jongeren en ouderen ge-
nieten ervan. Kijk daarvoor eens op 
hun website http://cbproducties.nl 
of http://passionwilnis.nl

De voorstelling is op zondag 20 
maart in de Willisstee in Wilnis en 
begint om 19.30 uur. De deuren zijn 
open vanaf 19.00 uur. De toegang is 
gratis, wel moet u een kaart bestel-
len op www.passionwilnis.nl. U kunt 
daar ook een duokaart bestellen, 
een plaats voor uzelf en om iemand 
mee te nemen. Van harte welkom!

Vinkeveense Plassen: 
Wie de lusten, wie de lasten
De Ronde Venen - D66 houdt op 
9 maart 2016 een openbare leden-
avond over de ontwikkeling van het 
plassengebied D66 De Ronde Ve-
nen maakt zich grote zorgen over 
de mogelijke aantasting van natuur 
en cultuurhistorie van de Vinke-
veense Plassen. De gemeenteraads-
fractie van D66  vindt het vaststel-
len van een nieuw bestemmings-
plan van het plassengebied één van 
de grootste opgaves van onze ge-
meente in deze raadsperiode. In de 
raadsvergadering van donderdag 25 
februari heeft D66 haar zorgen ge-
uit over de mogelijkheden tot gro-
te aantasting van natuur en cultuur-
historie in het Vinkeveense plas-
sengebied. Het college van B&W is 
voornemens de deur open te zetten 
tot legalisatie van 600-1000 illega-
le bouwsels op de legakkers en ver-
volgens een vergroting van dit aan-
tal en de omvang voor te staan. Le-
gakkers lijken bouwakkers te wor-
den. Ten aanzien van allerlei ont-
wikkelingen op de zandeilanden en 
op de Grote Plas wilde het college 
de rol van de gemeenteraad bui-
ten spel zetten. D66 heeft met een 
meerderheid van de raad met een 
drietal moties bereikt dat de schade 

iets beperkt wordt en dat de plan-
nen getoetst gaan worden op haar 
milieu effecten. Omdat daarmee niet 
alle zorgen weg zijn, zal D66 ook het 
vervolgtraject strak blijven volgen.

Om de ontwikkelingen goed te vol-
gen is er op woensdagavond 9 
maart 2016 om 20.00 uur een le-
denavond over dit onderwerp. Ook 
niet leden zijn van harte welkom. De 
avond vindt plaats in Vinkeveen Ha-
ven, aan de Herenweg 144 in Vin-
keveen. Vanuit de D66 Fractie in de 
Provinciale Staten zal de portefeuil-
lehouder Ruimtelijk Ordening spre-
ken. Milieu en Natuurvereniging De 
Groene Venen zal vertegenwoor-
digd zijn, en D66 gemeenteraadslid 
Cees Houmes zal de stand van za-
ken in het gemeentelijke besluitvor-
mingsproces over het nieuwe be-
stemmingsplan toelichten. Er is na-
tuurlijk ruimte voor een uitwisseling 
van visies en standpunten. U bent 
van harte welkom. Na de pauze zul-
len de D66 leden onderling spreken 
over het referendum over samen-
werkingsverdrag tussen de Europe-
se Unie en Oekraïne op 6 april en 
het financieel jaarverslag van de af-
deling. 

Regio - Ieder voorjaar zet veehou-
der Jan Geijsel een deel van zijn land 
onder water. Hij regelt het waterpeil 
zo, dat er een afwisseling ontstaat 
van droge en natte gebieden. Dat is 
een ideale situatie voor veel steltlo-
pers en andere vogels die net terug-
keren uit hun overwinteringsgebie-
den in Afrika en Zuid- Europa. Zij 
kunnen dan veilig rusten in de nat-
te gedeelten en foerageren langs 
de slikrandjes, maar ook in de in de 
omringende polders.
Zo kunnen zij na een uitputtende 
reis weer in topconditie komen om 
zich voort te planten of om de reis 
te vervolgen naar IJsland en andere 
verre oorden. Het is verbazend hoe 
snel de vogels dit gebiedje van ne-
gen hectare ieder jaar weer weten te 
vinden en dat geldt zeker ook voor 
de talloze vogelaars. In korte tijd is 
dit ‘Landje van Geijsel’ uitgegroeid 
tot een landelijk bekende toploca-
tie. Het gebied is gelegen in een uit-
geveend stuk van de Holendrech-
ter- en Bullewijkerpolder bij Ouder-
kerk aan de Holendechterweg en de 
Amstelzijweg en helemaal ingesteld 
op vogelaars. Er is zelfs een specia-
le schuur met een hooggelegen uit-
kijkpunt achter glas. Het is een plek 
met grote contrasten: de torens van 
Amsterdam Zuidoost met de Arena 
in de verte en het voortrazende ver-
keer op de A9 vormen een surrea-
listisch decor bij dit verder zeer lan-
delijke gebied. Meer informatie over 

dit bijzondere landje en zijn onzeke-
re toekomst vindt u op http://www.
landschapnoordholland.nl/aan-
koopnatuur Wilt u een bezoek bren-
gen aan dit vogelparadijs en uitleg 
krijgen over alles wat er te zien is? 
Dat kan op zaterdag 5 maart a.s. Dan 
organiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een korte excursie naar dit 
gebied. Wat kunt u zoal verwach-
ten? Dat wisselt per dag, maar naast 
Grutto, Wulp, Kemphaan, Schol-
ekster, Kievit, Smient en Krakeend 
is er ook een goede kans op Ture-
luur, Watersnip, Bonte strandloper, 
Bontbekplevier, Pijlstaart, Winterta-
ling, Slobeend, Bergeend, Slechtvalk 
en nog veel meer. De IVN-excursie 
is voor iedereen gratis toegankelijk 
en aanmelden is niet nodig. Neem 
zelf wat te drinken mee en zorg 
voor warme kleding, want er wordt 
veel stilgestaan. Een kijker is eigen-
lijk onmisbaar, maar er is ook ruim-
schoots gelegenheid om in een te-
lescoop mee te kijken. Datum: zater-
dag 5 maart 2016. Verzamelen: par-
keerplaats bij de Nieuwe Begraaf-
plaats aan de Ir. Enschedeweg in 
Wilnis. Vertrek: om 8:30 uur per au-
to, meerijden is mogelijk. Terug: rond 
12.00 uur Als bij erg slecht weer de 
excursie wordt afgelast staat dat die 
dag om ca. 7:30 uur op onze web-
site: http://www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn. Daar vindt u 
nog veel meer informatie over alle 
IVN-activiteiten.

IVN-Vogelexcursie naar 
het Landje van Geijsel

Continuïteit 
huishoudelijke zorg 

in gedrang
Vervolg van de voorpagina.

Het is slecht voor de huishoudelij-
ke hulp, want ook zij wil een band 
krijgen met de cliënt en daarnaast 
heeft zij geen sociale zekerheid. Die 
sociale zekerheid staat bij de huis-
houdelijke hulp onder druk omdat 
de thuiszorgorganisatie na 3 kor-
te contracten geen vast contract wil 
geven.
Na die drie contracten staat de 
huishoudelijke hulp dus weer op 
straat. Veel alleenstaande vrouwen 
met kinderen doen dit werk en zij 
moeten dan na 3 contracten gebruik 
moeten maken van een uitkering en 
dat wil toch niemand. 

Tenslotte is de versnipperde zorg 
slecht voor de maatschappij. Want 
als de cliënt ontspoort dan zijn we 
nog verder van huis en de zorg 
wordt dan duurder. We betalen in 
De Ronde Venen voldoende geld 
voor deze vorm van huishoudelijke 
hulp die HH2 heet. Daarom moeten 
er volgens het CDA betere afspra-
ken gemaakt worden met de thuis-
zorgorganisatie die versnipperde 
zorg geeft en geen vaste contrac-
ten afsluit. Aan de wethouder heeft 
het CDA De Ronde Venen gevraagd 
om maatregelen te treffen. Continu-
iteit van huishoudelijke hulp in per-
soon moet bij kwetsbare mensen 
gewaarborgd blijven. 

Expositie in 
Gezondheids-
centrum
Mijdrecht – In het Careyn Gezond-
heidscentrum aan de Hoofdweg 1 
in Mijdrecht is een nieuwe exposi-
tie ingericht door leden van ama-
teurkunstenaarsvereniging Atelier 
de Kromme Mijdrecht. De exposi-
tie zal de komende maanden zijn te 
bewonderen tijdens de openings-
uren van het gezondheidscentrum. 
De expositie omvat vooral figuratief 
werk, maar zeker ook de abstracte 
schilderijen verdienen de aandacht.
Atelier de Kromme Mijdrecht ver-
zorgt al vele jaren de exposities in 
het gezondheidscentrum, die regel-
matig worden gewisseld. De kun-
stenaarsvereniging organiseert al 
meer dan vijfendertig jaar cursus-
sen op het gebied van tekenen en 
schilderen. Dat de leden daarbij een 
breed scala aan technieken en stij-
len leren beheersen, laat deze expo-
sitie duidelijk zien.
 
Gedegen opleiding
Bij Atelier de Kromme Mijdrecht 
worden de cursussen gegeven door 
bevoegde en ervaren docenten. Zo-
wel beginners als gevorderde kun-
stenaars kunnen daar hun talent 
ontwikkelen. Dat dit een succes-
vol resultaat oplevert, laat deze ex-
positie weer overduidelijk zien. Het 
AKM verzorgt zowel volledige cur-
sussen, als workshops met een be-
perkt aantal lessen. Meer hierover 
is te lezen op www. atelierdekrom-
memijdrecht.nl. In de nieuwe expo-
sitie in het Careyn Gezondheidscen-
trum is werk te zien van onder meer 
Carin de Hondt, Gosia Kowalska, 
Jos van den Hoven, Frank van den 
Berg en Meiki van Suchtelen. Hun 
werk is een goede afspiegeling van 
wat het AKM aanbiedt op het ge-
bied van creativiteitsontwikkeling.

Tob jij al een tijdje met je huid?
Mijdrecht - Hoe goed je hem ook 
verzorgt, hij blijft onrustig, rood puk-
kelig of futloos? Heb je jezelf dan al 
eens verdiept in het effect van voe-
ding op je huid? De gelegenheid 
om dit op informele en vrijblijven-
de wijze te doen is tijdens de Beau-
ty & Good Food avond op donder-
dagavond 3 maart van 19.00 tot ca. 
20.45 uur. In navolging op het afge-
lopen jaar organiseert Instituut Pé-
rine een speciale avond over voe-
ding met betrekking tot de huid. Sa-
men met Mart Gillis, chef-kok en 
eigenaar van License To Live & De 
Culinaire Huiskamer Vinkeveen en 
Petra Taal van Petra’s Praktijk uit 
Mijdrecht. Op deze avond wordt o.a. 
uitgelegd:
-  wat het effect van voeding is op 

de huid
-  hoe voeding bijdraagt aan het li-

chamelijk meer in balans komen
-  wat dan ‘goede’ voeding is
-  hoe je deze ‘goede’ voeding een-

voudig zelf kunt klaarmaken
Uiteraard is ook zelf te ervaren hoe 
smakelijk deze voeding is want er 
zal een verscheidenheid aan vers 
bereide hapjes rondgaan!

Even voorstellen:
Périne Heerooms, schoonheids- 
en huidverbeteringspecialist en ei-
genaresse van Instituut Périne uit 
Mijdrecht. Zij zal deze avond toe-
lichting geven over voeding van bin-
nenuit; de Nutriceuticals en over 
voeding van de huid van buitenaf. Is 
dat mogelijk en zo ja, hoe dan?

Beweging
Petra Taal, specialist in gezonde 
voeding en beweging vanuit een 
holistische visie, eigenaar van Pe-
tra’s Praktijk in Mijdrecht. Zij is ge-
specialiseerd in gezonde voeding en 
beweging vanuit een holistische vi-
sie. Gezonde voeding kan ervoor 
zorgen dat je weer gaat bruisen van 
energie. Dat je lekker in je vel zit. 
Maar wat is ‘Gezonde Voeding’? En 
op welke manier kan je met gezon-

de voeding invloed uitoefenen op 
hoe jij je voelt? Op deze avond ver-
telt zij onder andere over gezonde 
voeding en energie, wat is gezonde 
voeding, geeft zij voorbeelden van 
wat ongezonde voeding kan veroor-
zaken gericht op de darm en dan 
m.n. de huidproblemen en hoe je dit 
aan kunt pakken.
Gezonde voeding, afgestemd op jou, 
geeft je lichaam wat het nodig heeft. 
Hierdoor heb je minder of zelfs geen 
last meer van darmproblemen zoals 
opgeblazen gevoel. Maar ook bij ac-
né, eczeem, haaruitval of afbreken-
de nagels draagt het eten van ge-
zonde voeding een heel stuk bij aan 
de verbetering ervan.

Chefkok
Mart Gilles, chefkok en eigenaar 
van License to Live & De Culinaire 
Huiskamer in Vinkeveen. Mart is de-
ze avond de gastheer. In de sfeer-
volle entourage van zijn bedrijf, ver-
telt hij, tussen de presentaties van 
Périne en Petra door, op zijn eigen 
luchtige manier, hoe de tips kun-
nen worden toegepast in de eigen 
keuken en laat hij enkele heerlijke 
gerechtjes proeven. Puur, eerlijk en 
back to base, is hetgeen waar Mart 
voor staat. De juiste verhoudingen, 
daar draait het mede om. Hij gaat 
tijdens deze avond dan ook die-
per in op bereidingen, de vergeten 
groenten en wat de juiste verhou-
dingen en hoeveelheden zijn. Het 
leuke is dat hij ook gerechtjes laat 
proeven.

Wanneer:
Donderdag 3 maart 19.00–20.30 
uur. Waar: License to Live, Heren-
weg 101-A, Vinkeveen. Prijs: slechts 
15,- p.p. Dit is inclusief de hapjes en 
drankje. Kaarten zijn te bestellen ui-
terlijk donderdag 3 maart 12.00 uur 
via info@perine.nl of aan de balie 
van het huidadviescentrum van In-
stituut Périne aan de Genieweg 8 in 
Mijdrecht. Uitgebreidere informatie 
is te vinden op www.perine.nl





Regio - Op zondagmiddag 13 maart 
a.s. om 14.30 uur in de Thamer-
kerk te Uithoorn brengen Jan Brok-
ken (tekst) en Marcel Worms (pia-
no) hun programma ‘Chopin rond 
de Evenaar’. Jan Brokken leest pas-
sages voor uit zijn non-fictie boek 
‘Waarom elf Antillianen knielden 
voor het hart van Chopin’, Marcel 
Worms speelt walsen, mazurka’s 
en danza’s van de sterk door Cho-
pin beïnvloede componisten Wim 
Statius Muller, Jacobo Palm, Rudolf 
Palm, Edgar Palm (Curaçao), Ma-
nuel de Falla (Spanje), Ignacio Cer-
vantes (Cuba), Louis Moreau Gott-
schalk (New Orleans), Teresa Carre-
ño (Venezuela) en Francisco Migno-
ne (Brazilie). En natuurlijk van Cho-
pin zelf! 
Aan het begin van de Boekenweek 
een verrassende combinatie van li-
teratuur en muziek tijdens het ze-
vende concert van de Stichting Cul-
turele Activiteiten Uithoorn (SCAU)! 
In samenwerking met Boekhandel 
Ten Hoope zullen de boeken van Jan 
Brokken in de pauze en na afloop 
te koop zijn en zal hij ook signeren. 

Jan brokken
Jan Brokken (1949) is schrijver van 
romans, reisverhalen en literaire 
non-fictie. Hij debuteerde met ‘De 
provincie’ en schreef onder ande-
re ‘Mijn kleine waanzin’, ‘Waarom elf 
Antillianen knielden voor het hart 
van Chopin’ en ‘In het huis van de 
dichter’. Veel van zijn romans zijn in 
diverse talen vertaald en verfilmd. 
Als schrijver heeft hij internationa-
le faam verworven - The New York 
Times prees ‘Jungle Rudy’ als een 
meesterwerk van verhalende non-
fictie. ‘Baltische zielen’ is een baan-

brekend en grensverleggend boek, 
met ‘De Vergelding’ bereikte hij een 
breed en groot publiek. Met zijn 
nieuwste boek ‘De Kozakkentuin’ 
bewijst hij zich opnieuw als een ver-
teller van formaat.

Marcel Worms
Pianist Marcel Worms (1951) stu-
deerde aan het Sweelinck Conser-
vatorium te Amsterdam bij Hans 
Dercksen. Na zijn eindexamen in 
1987 specialiseerde hij zich in ka-
mermuziek bij Hans Broekman en 
in 20ste-eeuwse pianomuziek bij 
Alexandre Hrisanide. Ook volg-
de hij lessen bij Yuri Egorov. Mar-
cel Worms is aktief als kamermu-
ziekspeler en als solist. Met de door 
hem opgerichte Groupe des Sept 
voerde hij o.a. het complete werk 
van Poulenc voor piano en blaasin-
strumenten uit. In het kader van Van 
Gogh tentoonstellingen in Washing-
ton en Los Angeles maakte hij de 
CD ‘Pictures at a Van Gogh Exhibiti-
on’. Hij werkt veelvuldig samen met 
o.a. fluitiste Eleonore Pameijer, vio-
liste Ursula Schoch en sopraan Ire-
ne Maessen.
Meer informatie is te vinden op de 
websites: www.janbrokken.nl, www.
marcelworms.com en www.scau.
nl Kaarten kosten 12 euro per stuk; 
jongeren tot zestien jaar betalen 
slechts 6 euro. Ook voor dit evene-
ment is de belangstelling weer zeer 
groot. Verzeker u daarom van een 
plaats door van te voren een kaart 
te kopen bij de boekhandels Bru-
na (Winkelcentrum Amstelplein) of 
Ten Hoope (Winkelcentrum Zijdel-
waard). Vanaf 14.00 uur worden de 
resterende kaarten verkocht aan de 
zaal. 

De Ronde Venen - Na een lange 
reis uit het zuiden zijn de eerste le-
pelaars weer terug in vogelparadijs 
Waverhoek en het naastgelegen na-
tuurgebied Botshol. De natuurge-
bieden van Natuurmonumenten, in 
gemeente de Ronde Venen, bieden 
ieder jaar een veilige plek voor de 
vogels. Boswachter Marcel Kwant 
heeft op 24 februari de eerste vijf le-
pelaars weer gespot.

Vroege vogels
De meeste lepelaars vertrekken in 
februari vanuit het zuiden naar hun 
broedgebieden in onder andere Ne-
derland. Meestal komen zij in maart 
op hun eindbestemming in Neder-
land aan, maar een aantal vroege 
vogels heeft wel heel snel gevlogen 
en laat zich nu al zien. 
“Tijdens mijn veldbezoek zag ik in 
de verte opeens een paar witte vlek-
ken. Turend door de verrekijker kon 
ik pas goed zien dat er een groepje 
van vijf lepelaars in het water stond. 
Dit zijn de eerste exemplaren van 
een grotere groep die binnenkort 
weer komt broeden in natuurge-
bied Botshol. In Waverhoek komen 
ze vooral om eten te zoeken” zegt 
boswachter Marcel. 

Warm winterverblijf
Lepelaars brengen de winter door 
in het warme zuiden van Europa 
en West Afrika. Na de winterperio-
de komen ze terug naar Nederland 
om te broeden. De eerste lepelaars 
zijn vaak degene die in Zuid-Europa 
overwinterd hebben. De exemplaren 
uit West-Afrika zullen binnen enkele 
weken verschijnen.

Broeden
Ieder jaar broeden er ongeveer 30 
paartjes in de Botshol. Ze maken 
hun nest op de grond van een le-
gakkertje (klein eilandje) midden in 
het water. Vanwege de rust, ruimte 
en het voedselaanbod in het natuur-

gebied is het een uitstekende plek 
om jongen groot te brengen. Bos-
wachter Marcel: “Dit gebied is echt 
perfect voor ze. Tijdens het broed-
seizoen krijgen de lepelaars alle rust 
die ze nodig hebben. Er mag niet 
gevaren worden en we sluiten het 
wandelpad tijdelijk af. Vanaf 16 ju-
ni is het broedseizoen weer voorbij 
en kan er weer gevaren en gewan-
deld worden”. 

Zelf lepelaars zien
Zelf een lepelaar zien? Dat kan. 
Langs natuurgebied Waverhoek 
loopt een wandelpad dat niet af-
gesloten wordt tijdens het broed-
seizoen. Het ligt op een veilige af-
stand van de broedplek dus worden 
de vogels niet verstoord. In Waver-
hoek komen de lepelaar meerdere 
keren per dag eten zoeken dus de 
kans dat je ze tegenkomt is groot. 
Vanaf 16 juni zijn lepelaars ook te 
zien vanaf de boot. Kijk voor meer 
informatie over de vaarexcursies op: 
www.natuurmonumenten.nl/botshol 
Tip: neem een verrekijker mee! 

Foto: Natuurmonumenten,
Jan Kriek
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Het leuke van schapen is, dat je 
ze zo makkelijk mak kan maken.
Als het gras in ons weilandje in 
mei hoog wordt, is het feest. Dan 
komen de schapen, liefst met een 
paar lammetjes. Ze komen van de 
boerderij. De schapen lopen het 
weilandje in en gaan zo ver mo-
gelijk weg staan. Ze stampen met 
één poot en roepen hun lamme-
tjes tot de orde als die nieuws-
gierig naar me toe komen. Maar 
na een week is dat al heel an-
ders. Als ik ze roep (“schapen, 
biks, lekker”) staan ze al bij de 
biksbak voor ze mij zien. Ze eten 
hun biks eerst nog wel stam-
pend, maar na twee weken heel 
rustig en tevreden. De lamme-
tjes vermaken ons elke dag. Te-
gen vijven wordt het ‘lammetjes-
rentijd’. Ze rennen met twee of 
drie tegelijk het zelfde parcours. 
Maar het mooiste zijn hun spron-
gen. Als een soort plutohond ko-
men ze met vier poten los van de 
grond en draaien ze in de lucht. 
Dat spektakel duurt wel een uur. 
Hun moeders slaan er geen acht 
op. Gaat vanzelf over denken ze. 

Wat later in het jaar, als de tuin al-
lerlei lekkers heeft laten groeien, 
komen ze naar een ander hek als 
ze me zien. Extraatjes worden op 
een andere plek uitgedeeld, we-
ten ze. Appels, rozebottels, hazel-
noten. Als de schapen geschoren 
zijn is er verdriet. De lammeren 
blaten klaaglijk. Opeens herken-
nen ze een paar dagen de geur 
van hun moeder niet meer. Dan 
is het eind augustus, begin sep-
tember. De Japanse anemonen 
bloeien overdadig. Niet een paar, 
maar 5-6 vierkante meter vol. Ze 
zijn me erg lief, zo uitbundig in 
deze periode. Ik zit op mijn vaste 
plek voor het raam te werken. Ik 
schrik. Ik zie één van de schapen 
een aanloopje nemen. Ze springt 
over het hek dat toch een dikke 
meter hoog is. Binnen twee minu-
ten ben ik bij haar. Maar dan is er 
al geen enkele bloem van de Ja-
panse anemoon meer over. Heel 
soms zegt een mens erg lelijke 
dingen... Die avond moesten de 
schapen terug naar de boerderij.

Catherine

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Haat en liefde in de polder
Schapen

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Concertlezing chopin 
rond de evenaar

Eerste lepelaars terug in 
Waverhoek en Botshol

Kom je koken in het 
Johannes Hospitium?
Wilnis - ls je het leuk vindt om te 
koken en je hebt eens in de paar 
weken wat uurtjes over dan ben je 
bij ons van harte welkom als vrijwil-
liger. Een kok in het hospice kookt 
geen grote maaltijden voor heel veel 
mensen, maar maakt voor de bewo-
ners klaar waar ze trek in hebben. 
Voor de een is dat alleen een beet-
je bouillon of een verse groente-
soep, voor de ander een lekker visje 
of een biefstukje. Het hoeven geen 
culinaire hoogstandjes te zijn. Ons 
devies is: de wens van onze bewo-
ners staat voorop, ook in de keuken. 
De maaltijd wordt dagelijks rond 

half 6 opgediend. Dat betekent dat 
we de kok rond half 4 in ons huis 
verwachten. Er wordt aan de bewo-
ners gevraagd wat ze zouden willen 
eten, dan worden zo nodig de bood-
schappen gedaan (heel handig, bij 
de Jumbo aan de overkant van het 
hospice) en daarna wordt er ge-
kookt en worden de dienbladen ge-
zellig opgemaakt en uitgeserveerd. 
Ook in een hospice is de maaltijd 
vaak het hoogtepunt van de dag. En 
zo rond half 7 zit de taak van de kok 
er weer op. Mocht dit je aanspreken, 
mail of bel naar: info@johanneshos-
pitium of telefonisch 0297-230290.

Buurtbingo in 
wijkgebouw Present
Mijdrecht – Wijkgebouw Present 
staat elke 2e dinsdag van de maand 
open voor de Buurtbingo. Dat geldt 
ook weer voor aanstaande dinsdag-
middag 8 maart. De digitale bingo-
machine zorgt altijd voor duidelijk-
heid: spelers horen de cijfers afroe-
pen en kunnen de cijfers meelezen 
via de display. In totaal zijn er altijd 
7 speelrondes met 3 prijzen voor el-
ke ronde. Bij aankomst staan diver-
se mooie hoofdprijzen al klaar voor 
de gelukkige winnaars zoals elektri-
sche apparaten, net als andere arti-
kelen om te winnen met 1 rij vol zo-
als luxe lekkers of mooie decoraties. 

Handige spullen in het huishou-
den, of een waardebon van Indone-
sisch afhaalcentrum Batavia zijn te 
winnen met 2 volle rijtjes, willekeu-
rig verdeeld over de bingokaart. Eén 
kaart kost 0,50.
Iedere bezoeker kan rekenen op 
gratis koffie en thee met wat lek-
kers vanaf 13.30 uur. De bingo start 
om 14.00 uur in Wijkgebouw Pre-
sent, Johan van Renessestraat 16, 
te bereiken via het schoolplein tus-
sen basisschool De Fontein en BSO 
Kind & Co. Elke 2e dinsdag van de 
maand (8 maart, 12 april, 10 mei en 
14 juni).

Jonge ondernemers op 
OBS Molenland
Mijdrecht - Op OBS Molenland zijn 
een aantal leerlingen uit groep ze-
ven gestart met Ondernemend le-
ren. De leerlingen konden door mid-
del van het schrijven van een sollici-
tatiebrief reageren op het opzetten 
van een “kinderzwerfboekenstati-
on” voor de onder- en bovenbouw. 
Door een van de leerlingen werd 
de leerkracht zelfs uitgenodigd om 
het keurig verzorgde laadje te ko-

men bekijken, om zodoende zijn ge-
schiktheid kracht bij te zetten.
Nadat alle functies waren inge-
vuld konden er plannen worden ge-
maakt. De taken werden verdeeld. 
Vervolgens gingen ze op zoek naar 
financiers en ouders om de opening 
te kunnen realiseren. Bij de direc-
teur werd een gespecificeerde be-
groting van de te verwachten kos-
ten ingediend. Koekjes werden gra-

tis gebakken door een aantal ou-
ders! Nadat de begroting was goed 
gekeurd hebben de leerlingen zelf 
inkopen gedaan, de kastjes zijn ge-
schuurd en geschilderd en de boe-
ken zijn gecodeerd. Nadat alles 
goed voorbereid was, werd het tijd 
om verschillende mensen uit te no-
digen voor de opening van het ‘kin-
derzwerfboeken-station’. Wethou-
der Dijkstra, de directeur bestuurder 

van Stichting Auro, de oud-directri-
ce, omwonenden en ouders kregen 
een uitnodiging. 

Maandagochtend 29 februari ver-
scheen het team om 07.45 uur op 
school om alle voorbereidingen te 
treffen. De presentaties werden 
klaar gezet, de ballonnen opge-
hangen en het laatste overleg vond 
plaats. Voorafgaand aan de ope-
ning hebben de leden van het ‘kin-
derzwerfboeken-station’ in iede-
re groep een presentatie gehou-
den waarbij de ouders en andere 
genodigden aanwezig konden zijn. 
Tijdens de opening in de grote hal 
heeft wethouder Dijkstra de kas-
tjes officieel geopend. Afsluitend 
kreeg iedereen een heerlijk zelfge-
bakken koekje. De boeken zijn in-
middels al volop in gebruik. Leerlin-
gen uit groep zeven: Bedankt voor 
dit Groot Ondernemend Succes! 
Ondernemend leren stimuleert leer-
lingen om initiatieven te nemen en 
samen te werken aan een concreet 
einddoel. Ondernemend leren daagt 
leerlingen uit om zélf in actie te ko-
men. Dat leidt tot een beter zelf-
beeld en een hoger zelfvertrouwen. 
De kinderen krijgen de kans om te 
oefenen met de zogenaamde 21e 
eeuwse ondernemende vaardighe-
den zoals kansen zien, lef hebben, 
creativiteit ontwikkelen, samenwer-
ken en doorzetten in een betekenis-
volle context. Het helpt leerlingen 
om te ontdekken waar hun talenten 
liggen. Bovendien gaan ze zich be-
trokken voelen bij de wereld om hen 
heen. Ook in de toekomst zal OBS 
Molenland leerlingen inspireren en 
stimuleren te bouwen aan een on-
dernemende toekomst.





 
06   Nieuwe Meerbode  •  2 maart 2016

Caberetteketet
Regio - Een nieuwe formule voor 
een heerlijk avondje vermaak. Op 
vrijdag 11 maart om 20.00 uur kun 
je weer heel veel lachen tijdens een 
avond met diverse cabaretiers en 
kleinkunstenaars op het podium van 
ons theater. Nederland puilt mo-
menteel uit van het cabarettalent en 
dat wordt met Cabaretteketet wel 
duidelijk. Op deze avond laten Isabel 
Nolte, Lucinda Sedoc, Omar Ahad-
daf en Kees van Amstel hun talent 
zien en ze laten je zeker schaterla-
chen.

Wie zijn deze talenten? 
Isabel Nolte; een meisje, een gitaar 
en een koffer vol verhalen. In 2015 
behaalde zij de kwartfinales van het 
Amsterdams Kleinkunst Festival en 
stond ze de finale van het Utrechts 
Kleinkunst Festival. Ze won de pu-
blieksprijs van het Utrechts Caba-
ret Festival en stond in de halve fi-
nale van het Groninger Studenten 
Cabaret Festival. In haar theater-
programma neemt Isabel je aan de 
hand van liedjes en anekdotes mee 
op een reis door haar hoofd en hart. 
Van haar jeugd in Duitsland tot haar 
studententijd in Nederland, de vele 
avonturen die ze meemaakt en haar 
naïeve karakter die haar in de meest 
onmogelijke situaties brengt! ”Isabel 
is een krachtige verschijning, en als 
zij gaat zingen is ze helemaal in haar 
element. Ze heeft een mooie klank 
in haar stem, en in haar liedjes zet 
zij zich neer als een sferische mu-
zikale performer. (...) Ze heeft een 
krachtige theaterpersoonlijkheid.” - 
Juryrapport Amsterdams Kleinkunst 
Festival
Lucinda Sedoc; ze kwam op 17-ja-
rige leeftijd terecht bij theater-
groep “Angalampoe” en onder-
tussen was ze op 22-jarige leeftijd 
(drie jaar lang) actief bij de jongeren 
gezelschap“Untold”. Na jaren lang 
gespeeld te hebben bij “Angalam-
poe” haar eigen theatergroep “Uni-
ty” waarvoor ze aantal stukken heeft 
geschreven. Lucinda is regelmatig in 
het Comedy café te vinden. Bekende 
optredens van Lucinda waren bij de 
comedyshow “Fatu” en bij het televi-
sie progamma “Zo Raymann”.
Omar Ahaddaf; Toen Omar Ahadd-
af in Marokko opgroeide droomde 
zijn vader ervan dat Omar een toe-
komst in Nederland zou opbouwen. 
Omar besloot 12 jaar geleden naar 
Nederland te verhuizen, het land van 
de tolerantie en de vrijheid. De eer-
ste jaren bracht Omar door in de il-
legaliteit. Een uitkering was geen 
optie, maar gelukkig bood come-
dy een mooie uitkomst! Momenteel 
toert Omar Ahaddaf met zijn aller-
eerste avondvullende theatervoor-
stelling “Grenzeloos” door het land. 

Omar behaalde in 2006 de publieks-
prijs Bij AKF en bij het Knock Out 
Comedy Festival de tweede plaats. 
In 2012 won Omar de jury- en pu-
blieksprijs op het VARA Leids Caba-
ret Festival. De jury omschreef hem 
als: “Gedurfd. Iemand die iets te 
melden heeft, iemand met een state-
ment; warm en innemend. En boven-
dien een cabaretier die de kunst ver-
staat zijn ideeën allerminst vrijblij-
vend over te brengen.” Grenzeloos is 
een persoonlijke voorstelling waarin 
Omar vertelkunst, stand-up come-
dy, muziek en theater laat samen-
komen. Een voorstelling die gren-
zen wegneemt, je out of the box laat 
denken, laat relativeren, andere per-
spectieven toont en vooral laat dro-
men.
Kees van Amstel; de cynische leraar 
die werkelijk alles grappig maakt. 
Op je zevenendertigste debute-
ren: als profvoetballer moet je het 
niet proberen. Kees van Amstel liet 
in 2002 zien dat het in de cabaret-
wereld wel kan! Geïnspireerd door 
zijn bezoek aan The Comedy Sto-
re in London, besloot hij om naast 
zijn baan als docent ook als caba-
retier aan de slag te gaan. Sindsdien 
is Kees een vaste naam binnen de 
wereld van de humor en houdt hij 
zich met gemak staande tussen al-
le jonge honden. Deze goed uitzien-
de bijna 50’er vormt zo’n beetje al-
le persoonlijke en publieke kwesties 
om tot alledaagse humor. Als je Kees 
nog nooit hebt zien spelen, heb je 
zeker al om zijn grappen gelachen. 
Hij schreef en schrijft jaren voor pro-
gramma’s als “Dit was het Nieuws” 
, “Onder de Tram” en “Tussen de 
Oren”, maakte deel uit van “Spijkers 
met Koppen” en “Koefnoen” en is el-
ke vrijdag op NPO Radio 1 te ho-
ren in “De Nieuws BV”. Momenteel 
staat Kees met zijn derde avondvul-
lende programma “De man die ik 
niet wilde worden” in de Nederland-
se theaters. Met herkenbare verha-
len, vlijmscherpe grappen en zijn cy-
nische ondertoon weet hij je keer op 
keer weer te verrassen! NRC Han-
delsblad schrijft: “Zelfs wanneer hij 
geen grap vertelt, boeiend om naar 
te luisteren”. De Gelderlander: “Een 
hilarische act, getuigt van knap im-
provisatie vermogen.”

Kaarten
Een avond schaterlachen voor de 
prijs van 19,50. Kaarten zijn online 
te bestellen via onze website: www.
crowntheateraalsmeer.nl. maar ook 
telefonisch verkrijgbaar via 0900-
1353 (45cpm) en bij de lokale ver-
kooppunten Espago en ‘t Boekhuis 
in Aalsmeer, Ten Hoope in Uithoorn, 
Marskramer te Kudelstaart en Ge-
makswinkel Leimuiden.

Regio - Opel dealer Van Kouwen 
maakt het kopen van een nieu-
we auto wel heel aantrekkelijk. Tij-
dens de spectaculaire show The 
Big Event, van 7 t/m 12 maart, krijgt 
men 2.000,- euro extra inruilwaarde 
op alles wat rolt of rijdt. Van driewie-
lers tot kinderwagens, van skate-
boards tot speelgoedauto’s, van 
knikkers tot grasmaaiers, van bow-
lingballen tot biljartballen. Naast 
de extra inruilwaarde krijgt één ie-
der die een nieuwe Opel koopt voor 
500,- euro gratis brandstof en mag 
men voor 250,- euro aan Opel-ac-
cessoires uitkiezen. “The Big Event 
strijkt in maart 2016 ook in ons land 
neer”, vertelt Pieter van Beek van de 
Opelvestiging in Aalsmeer. “Ook wij 
doen dit jaar weer mee aan deze 
grootscheepse voordeelshow. Het 
zal een drukte van belang worden 
bij ons in de showroom.” Via www.
vankouwen.nl is een inruil-waarde-
cheque aan te vragen. Die kunnen 
kopers van een nieuwe Opel tijdens 
de actieperiode van 7 t/m 12 maart 
verzilveren wanneer ze hun eigen 
auto bij ons inruilen.” 

Kans op mooie prijzen
Pieter van Beek: “Mensen die met 
de inruil-waardecheque bij ons ko-
men, krijgen bovendien de moge-
lijkheid om deel te nemen aan on-
ze The Big Event Roulette. Daarmee 

zijn mooie prijzen te winnen, zoals 
een accessoire-cheque ter waar-
de van 500,-, een set winterbanden, 
een jaarabonnement op AutoWeek 
en een weekendje weg.”

Gratis brandstof
Voor de 500,- euro brandstof ver-
strekt Van Kouwen aan de koper 
van een nieuwe Opel een tankpas. 
Deze pas is tot een jaar na de aan-
koopdatum geldig. Daarnaast mo-
gen Opel-klanten voor 250,- euro 
aan extra accessoires uitkiezen.

Kijkavond
Voorafgaand aan het Opel Big Event 
is er op vrijdag 4 maart een speci-
ale kijkavond waar men alvast een 
kijkje kan nemen in het aanbod in 
de showroom. Het Big Event vindt 
plaats in de Van Kouwen Opel ves-
tigingen in Amsterdam Zuidoost, 
Hoofddorp en Aalsmeer. De ves-
tiging van Van Kouwen in Amster-
dam Zuidoost verlengt het Opel Big 
Event met een extra koopzondag; 
namelijk zondag 13 maart. Meer in-
formatie vindt u op www.vankou-
wen.nl, 

The Big Event bij Opel 
dealer Van Kouwen

Komedie Nonsens in 
Crown Theater Aalsmeer
Regio - Op zondagmiddag 6 maart 
staat de komische voorstelling Non-
sens op het programma in het knus-
se Crown Theater in Aalsmeer. Non-
sens is swingend amusement, ge-
bracht door vijf zingende en dan-
sende comédiennes, te weten Mar-
jolijn Touw, Brigitte Heitzer, René 
van Wegberg, Wieneke Remmers en 
Mariska van Kolck. Deze krant sprak 
met de laatste. Mariska is kind aan 
huis in Crown Theater Aalsmeer, 
treedt er regelmatig op en komt er 
graag. Wat kunnen de bezoekers 
verwachten van Nonsens? De actri-
ce begint lachend: “Nou, het is ei-
genlijk een verhaal van niks, echte 
nonsens dus, maar het is goed ge-
speeld en gezongen en gaat wel 
naar een finale toe. Erg grappig. Je 
kunt het meer zien als een cabaret-
achtige musical. Het verhaal gaat 
over het feit dat de kok door bedor-
ven soep per ongeluk tweeënvijftig 
nonnen heeft vergiftigd in het kloos-
ter. De vijf overgebleven nonnen, wij 
dus, hebben dringend behoefte aan 
geld om de begrafenissen te rege-
len. Hiervoor gaan we een benefiet-
voorstelling organiseren. Het niets-
vermoedende publiek zit in de af-
gehuurde zaal en is zeer belang-
rijk voor ons. Het is een interactie-
ve voorstelling. Deze productie komt 
uit Amerika overgewaaid en is we-
reldwijd een groot succes. We zijn al 
goed op elkaar ingespeeld en heb-
ben veel lol onderling. Het verhaal is 
te idioot voor woorden. Er zijn solisti-
sche partijen, maar ook vijfstemmige 

liedjes. Niet gemakkelijk, maar fan-
tastisch om te doen. Hoog niveau!” 
De voorstelling stond een paar we-
ken geleden in Amstelveen op de 
planken. Patricia Schijff is een van 
de bezoeksters en wil graag haar 
bevindingen met deze krant delen: 
“Hij is zó leuk! Daar moet je heen!” 
begint de enthousiaste dame. “Er 
zitten zulke komische stukjes in. Zo 
op nú geschreven. Een hippe Non-
sens dat niets te maken heeft met 
Sister Act. Er wordt heel goed in ge-
zongen. Naast Moeder Overste, ge-
speeld door Marjolijn Touw, staat als 
rechterhand zuster Futilia (Mariska 
van Kolck). En dan heb je nog drie 
jonge nonnen; stuk voor stuk musi-
calsterren. De een speelt een Am-
sterdamse non, dan is er eentje die 
behoorlijk in de war is, omdat ze een 
kruis op d’r hoofd heeft gekregen en 
er loopt nog een onbehouwen type 
bij. Ik heb echt in een duik gelegen. 
Samen met mijn man, die moest er 
ook erg om lachen. We wisten niet 
wat ons te wachten stond, maar 
het was zo komisch. Een aanrader!” 
Kaarten voor de voorstelling Non-
sens, die gespeeld wordt op zondag 
6 maart om 15:00 uur kosten 36 eu-
ro 50, maar met de Crown Ladies-
actie krijg je 15% korting. Meer in-
fo: www.crowntheateraalsmeer.nl. 
Telefonisch verkrijgbaar via 0900 
1353 (45cpm) en bij de lokale ver-
kooppunten Espago en ‘t Boekhuis 
in Aalsmeer, Ten Hoope in Uithoorn, 
Marskramer te Kudelstaart en Ge-
makswinkel Leimuiden.

De Ronde Venen in kaart
De Ronde Venen - De Ronde Ve-
nen is cartografisch een bijzonder 
interessant gebied: omringd door 
de Amstel, Waver, Winkel, Angstel, 
Geer en de Kromme Mijdrecht. De 
historische vereniging De Proosdij-
landen organiseert op donderdag 
10 maart a.s. een lezing over de car-
tografische ontwikkeling van onze 
omgeving. Naar de mening van de 
spreker, Klaas Pater, is er geen an-
der gebied te vinden, waar de aan-
wezigheid van de mens zo ingrij-
pend is geweest. Vanuit zijn inte-
resse voor de geschiedenis van ons 
gebied is hij in de zeventiger jaren 
begonnen met het aanleggen van 
een kaartenverzameling. Tijdens zijn 

presentatie zal hij een aantal heel 
speciale kaarten, waaronder enke-
le die gedrukt zijn tussen 1490 en 
1899, laten zien. Het beroep van Pa-
ter is scheepsbouwer. Hij was sa-
men met zijn vriendin Saskia tot 
1998 eigenaar van Scheepswerf 
“De Dissel” in Amstelhoek. Deze 
scheepswerf was gespecialiseerd 
in de restauratie van klassieke vaar-
tuigen, thans zijn zij mede-eigenaar 
van Rederij de Nederlanden (www.
denederlanden.com) te Amsterdam.
De lezing vindt plaats op 10 maart 
a.s. in het Hervormd Verenigingsge-
bouw aan de Herenweg 205, te Vin-
keveen. Aanvang 19.30 uur; de toe-
gang is gratis.

Nieuw: De Uithoorn bier
Regio - Sinds deze week zijn naast 
De Uithoorn wijnen nu ook 2 vari-
anten De Uithoorn bier op de markt. 
De Uithoorn is een initiatief van Jos 
van den Berg, en ook vooralsnog 
ook alleen verkrijgbaar bij Albert 
Heijn Jos van den Berg aan het Am-
stelplein in Uithoorn. 
Jos Van den Berg vertelt: “4 jaar ge-
leden hebben wij De Uithoorn wij-
nen geïntroduceerd. Hiervoor ben 
ik destijds naar een wijngaard in 
Frankrijk geweest en heb daar zelf 
deze wijnen – Rood, wit en rosé - 
geselecteerd. Zo’n 1,5 jaar zijn wij 
overgestapt op Spaanse wijnen, 
waarmee de verkoop echt geëx-
plodeerd is. De afgelopen tijd is de 
vraag naar speciaalbieren enorm 
toegenomen. Albert Heijn heeft hier 
reeds op ingespeeld door het assor-
timent speciaalbieren enorm uit te 
breiden. Sinds korte tijd verkopen 
wij ook diverse bieren van SpierBier, 
waar wij goede contacten mee heb-
ben. Deze mannen hebben wij ge-
vraagd een speciaal recept voor ons 
te ontwikkelen voor onze eigen bie-
ren. Zo is De Uithoorn enkele we-
ken geleden ontstaan.” De Uithoorn 
bier is verkrijgbaar in de varian-
ten Blond en Dubbel. De Uithoorn 
Blond is een bijzonder zacht en fris 
blond bier met een zeer milde af-
dronk. Het licht zoete bier krijgt zijn 
karakter door de speciaal en zorg-

vuldig geselecteerde granen en hop 
soorten, waarbij het accent ligt op 
mout in zowel aroma als smaak. 
De Uithoorn Dubbel is een zoet en 
licht kruidig bier, dat zijn diepbruine 
kleur en typisch volle karamelsmaak 
verkrijgt door donkere kandijsiroop. 
Er is een subtiele bitterheid aanwe-
zig dat het bier zijn zachte karak-
ter geeft. De Uithoorn bieren zijn 
gebrouwen uit uitsluitend natuur-
lijke ingrediënten. “Ik denk dat wij 
met deze 2 bieren een uitsteken-
de toevoeging hebben op ons hui-
dige assortiment, voor een schap-
pelijke prijs.. De eerste reacties van 
echte bierkenners zijn zeer posi-
tief! Uiteraard zijn De Uithoorn bie-
ren, maar ook de wijnen, ook uitste-
kend geschikt als relatiegeschenk. 
Onze huisdrukker heeft een fantas-
tisch mooi etiket ontworpen waar-
op enkele voor Uithoorn typerende 
gebouwen als Het Rechthuis en de 
Schanskerk te zien zijn.”
Zoals gezegd zijn De Uithoorn bie-
ren vooralsnog alleen verkrijgbaar 
bij Albert Heijn Jos van den Berg 
aan het Amstelplein in Uithoorn. 
“Wij zouden het erg leuk vinden als 
enkele horecagelegenheden bin-
nenkort ook “De Uithoorn” op de 
kaart hebben staan. Inmiddels zijn 
wij al in gesprek met een aantal on-
dernemers die hier positief tegen-
over staan.”

Open Ronde Venen 
biljartkampioenschap
Regio - Op vrijdag 11, zaterdag 12 
en zondag 13 maart 2016 organi-
seert biljartclub De Merel voor de 
zevenentwintigste maal het indivi-
duele O.R.V Biljartkampioenschap. 
Aan dit toernooi kunnen zowel goe-
de als minder goede spelers deel-
nemen. Het minimum aantal caram-
boles is gesteld op 27. Geen kader-
spelers en spelers boven 8 moy-
enne kunnen meedoen. Iedereen 
heeft kans want er wordt gespeeld 
volgens het knock-out-systeem. 
Er wordt op twee biljarts gespeeld 
onder deskundige leiding. De win-
naar van de prachtige wisseltro-
fee mag zich een jaar lang “Open 
Ronde Venen Kampioen“ noemen. 
Tot de laatste vier, spelen hoog te-
gen hoog en laag tegen laag. U kunt 
zich voor deelname aan dit kampi-

oenschap opgeven door middel van 
een inschrijfformulier te verkrijgen 
in Café de Merel Arkenpark Mur 43 
3645 EH te Vinkeveen of een tele-
foontje en per e-mail: thcw@xs4all.
nl. Het inschrijfgeld bedraagt 10.00 
te voldoen bij de inschrijving. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
Café “De Merel“ telefoon (na 20.00 
uur) 0297-263562 of 0297-264159. 
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 8 
maart opgeven. Voorkom teleurstel-
lingen en lever uw inschrijfformulier 
zo spoedig mogelijk in of even bel-
len naar ons clubhuis. Als u het for-
mulier per post stuurt adresseer het 
dan als volgt: Café “De Merel“, Corr.
adres: Postbus 16, 3645 ZJ te Vin-
keveen. Mailen kan ook naar: caty.
jansen@casema.nl of cafe de merel; 
thcw@xs4all.nl

Prijsklaverjassen in de Merel
De Ronde Venen - Op vrijdag 4 
maart 2016 is er in Café de Merel 
Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen 
tel. 0297-263562 prijsklaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren welkom, aan-
wezig zijn om 19.45 uur voor de in-
schrijving Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winna-
res bekend,ook is er op deze avond 
een grote tombola. De uitslag van 
de laatst gespeelde prijsklaverjas-
avond was:
1 Gerrit de Busser 6966 pnt

2 Greet v. Scheppingen 6938 pnt
3 Ronald Langen 6929 pnt
4 Corry v. Bemmelen 6825 pnt
5 Wim Hofsteatter 6743 pnt
De poedelprijs was deze avond voor 
Sjaan Kolenberg met 4724 punten. 

De wedstrijden voor de competitie 
(iedereen welkom ook per avond) 
zullen op de volgende datums wor-
den gespeeld in 2016; 4 en 18 maart, 
1,15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 
24 juni en 8 juli is de laatste klaver-
jas-avond van de competitie van het 
jaargang 2015/2016 dit alles onder 
voorbehoud.

Vrielink en v. Heeringen 
kwart finalisten

De Ronde Venen - In het drie-
banden toernooi van D.I.O./Ca-
fé de Merel 2016 zijn er kwart fi-
nalisten bij gekomen, in het af-
gelopen weekend speelden za-
terdag Desmond Driehuis, Hen-
ny v/t Hul, John Vrielink, Rijk v. 
Heeringen en zondag Frank v. 
Schaik, Carlos v.Oostrom, Her-
man v. Woudenberg en Anton 
Berben zich naar de kwart fina-
les, verdere kwart finalisten zijn 
Bram Koning, Paul Schuurman, 
Bert Dijkshoorn, Gijs v.d. Neut 
Jac. De Leeuw, Peter Loosemore 

Thijs Hendrikx, Wim Bakker, Joop 
Luthart, Eduard v. Heuven Jan 
Eijsker, Mees Brouwer, Hans Dik-
ker en Paul Huzemeier, de laatste 
voorronden wedstrijden worden 
gehouden op zaterdag 5 en zon-
dag 6 maart, op vrijdag 11, zater-
dag 12 en zondag 13 maart wor-
den de Open Ronde Venen libre 
kampioenschappen gehouden in 
Café de Merel opgeven kan op 
onderstaand adres. Dit alles in 
Café de Merel, Arkenpark MUR 
43 te Vinkeveen tel. 0297-263562. 
Email thcw@xs4all.nl.

Samen komen we
steeds dichterbij

Samen kunnen we deze dag dichterbij 
brengen. Kijk wat jij kunt doen op kwf.nl.

KWF Kankerbestrijding gelooft 
in de dag dat niemand meer hoeft 
te sterven aan kanker.
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De Lindeboom straks een écht winkelcentrum
VerVoLg Van Voorpagina

De Lindeboom na de verbouwing: gezien vanaf de Dorpsstraat, links de Kerkstraat

Plattegrond van huidige De Lindeboom met hoekige passages

Plattegrond verbouwde De Lindeboom met rechte passages.
Het deel rechts wordt Boni

Plattegrond bovenverdieping waar de Action komt (bruine gedeelte)

Sommige winkels ‘schuiven op’ of krijgen een ande-
re plaats in het winkelcentrum. Zoals bijvoorbeeld de 
schoenmakerij van Paul. Zijn winkel staat ‘in de weg’ 
vanwege de toekomstige opgang naar de Action. 
Dat geldt in feite ook voor De Lindehof Croissante-
rie naast hem. Hoe het wordt is op de presentatie met 
artistieke impressies wel aangegeven maar nog lang 
niet zeker of ze daar ook wel komen. Zeker is wel dat 
supermarkt Boni wordt uitgebreid en doorgetrokken 
tot aan het achterliggende Kerkplein. FDC op de hoek 
naast de begraafplaats verdwijnt en krijgt eveneens 
een andere plek in het plan zo wordt duidelijk. Op 
die plaats wordt het pand namelijk ‘ingekort’ waar-
door de mogelijkheid ontstaat om daar een ‘door-
steek’ naar het Kerkplein voor de Janskerk te maken. 
Het is vooralsnog niet de bedoeling om dit voor ver-
keersdoeleinden geschikt te maken. Het zal nog wel 
even duren voordat het vernieuwde winkelcentrum er 
staat. De verwachting is dat het begin 2018 kan wor-
den opgeleverd. “Het is een voorlopig ontwerp waar-
aan nog geen rechten kunnen worden ontleend. Het 
zal niet veel veranderen, maar dat weet je maar nooit. 
De bedoeling is dat we het totale oppervlak niet ver-
groten, maar wel in de hoogte anderhalve meter gaan 
winnen om de Action goed te kunnen huisvesten. De 
twee passages worden recht doorgetrokken en er 
wordt gezorgd voor meer lichtinval. Kort gezegd komt 
het erop neer dat we beter gaan benutten wat er al 
is. Het hele plan moet eerst nog het ambtelijke tra-
ject doorlopen en de gemeenteraad dient het goed te 
keuren alvorens het ter inzage wordt gelegd. Vervol-
gens kan iedereen er nog op reageren. Pas als alles 
achter de rug is kan een omgevingsvergunning wor-
den verleend. Als dat snel gaat hopen we na deze zo-
mer met de renovatie te kunnen beginnen. Daar zijn 
we dan in 2017 ook mee bezig en de verwachting is 
dat het begin 2018 kan worden opgeleverd,” laat Thijs 
Huis in het Veld van AM Projectontwikkeling weten.

Mooi geheel van maken?
De renovatie gebeurt in vier bouwfasen. Na verkrijgen 
van de omgevingsvergunning wordt gedacht te be-
ginnen met de uitbreiding van de Boni en het op or-
de brengen van de eerste verdieping voor de Action. 

Dat houdt ook in dat banketbakkerij Mens Westerbos 
ook een stukje verbouwd gaat worden om de ruim-
te van de Boni te laten aansluiten op het achterlig-
gende Kerkplein. De banketbakker schuift een stukje 
op richting Mondria. Daartussen zit namelijk winkel-
ruimte die nu niet wordt benut. Ooit waren er de Mi-
tra en Trends Only gevestigd. De ruimte waar tot voor 
kort kaasspeciaalzaak Alexanderhoeve zat, gaat op in 
de Boni. De derde toegang vanaf het Kerkplein ver-
valt. Op de plattegronden is goed te zien wat het ver-
schil gaat worden. Overigens houdt de renovatie van 
de eerste verdieping ook in dat ondernemers die er 
nu gebruik van maken voor opslag of kantoor daar 
weg moeten. Als laatste worden de buitengevels ge-
daan. Dat zit in fase vier voordat dit aan de beurt is.
Natuurlijk waren er ook negatieve aspecten te be-
luisteren tijdens de inloopavond. Bijvoorbeeld dat het 
weer erg lang duurt voordat er kan worden begonnen 
met de daadwerkelijke verbouwing van het winkel-
centrum. En of er veel aan de bestaande winkels zal 
worden verbouwd. Zo ja, in hoeverre zullen de winke-
liers en hun klanten daar tijdens de werkzaamheden 
last van krijgen? Verwacht wordt ook dat de huren 
van de winkelruimten na de verbouwing flink zullen 
stijgen… De angst sluipt er ook in dat de doorsteek 
tussen het pand en de begraafplaats bij de Janskerk 
toch een sluiproute voor het verkeer vanaf het Haits-
maplein via de Kerkstraat en de Helmstraat zal wor-
den, ook al wordt dit met klem tegengesproken door 
een woordvoerder van de gemeente. Maar zover is 
het allemaal nog lang niet. Eerst moet het hele plan 
verder uitgewerkt worden en gaat de raad zich er 
over buigen. Wellicht komt er al doende dan ook een 
bruikbaar voorstel uit om het centrum van Mijdrecht 
een beetje extra op te leuken. Want tegen de tijd dat 
De Lindeboom op de schop gaat zal misschien ook 
het plan Molenhof van start zijn gegaan, net zoals de 
bouw van zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht naast De 
Kom. Misschien een perfecte kans om daar op in te 
haken en er een mooi geheel van te maken. Dat zou 
goed aansluiten bij de plannen van ondernemers, ge-
meente en vastgoedeigenaren die tijdens de cen-
trumbijeenkomst afgelopen maand in het gemeente-
huis ter sprake zijn gekomen.

“De verwachting is dat
het begin 2018 kan

worden opgeleverd”

Passagedeel ter hoogte van supermarkt Boni en Primera De Jong

Passagedeel gezien vanuit de entree Dorpsstraat met opgang naar de Action
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Nieuwe ronde nieuwe kansen 
bij de Amstel Bridgeclub!
Regio - Donderdagochtend 25 fe-
bruari werd bij de Amstelbridgeclub 
in het Buurtnest weer met een nieu-
we ronde gestart. Voor een aan-
tal paren was het een beetje wen-
nen om in de andere lijn te spe-
len. Helaas was er een stilzit in de 
A-lijn, maar met een kopje koffie of 
thee kun je in dat half uurtje mooi 
bijpraten. Aja & John speelden de-
ze 1e zitting in de A-lijn de sterren 
van de hemel. Dat was jammer voor 
Corrie & Bibet, net uit de B-lijn ge-
komen, die met een gemiddelde la-
ge score van 21,87% aan tafel 1 ge-
noegen moesten nemen. Ook tegen 
het winnende paar van vorige week 
Ria & Joop, behaalden Aja & John 
aan tafel 2 een gemiddelde score 
van 65,63%. Zelfs aan de tafels 4 en 
6 werd een gemiddelde score van 
respectievelijk 68,75% en 56,25% 
door hen gehaald. Alleen Wies & 
Marthe konden nog een 3 sans 
contract binnenhalen, waarbij Aja & 
John de enige 0 scoorden. Houd vol 
heren! In spel 24 hadden noord/zuid 
zeer zeker genoeg slem punten. Er 
werd in dit spel dan ook drie keer 
6 sans geboden en plus 1 gemaakt. 
Corrie & Lenie boden in dit spel 4 
schoppen en behaalden + 3, Corrie 
& Bibet boden 3 sans en maakten + 
4. Dit zijn mooie gelukjes voor de te-
genpartij mensen. 

B lijn
In de B-lijn gingen Miep & Madelon 

er flink tegenaan. Net niet gepromo-
veerd, wilden ze zo hoog mogelijk 
van start gaan. Ze scoorden van de 
24 spellen 4 x 100%, door o.a. een 4 
harten contract gedoubleerd binnen 
te halen. Greet en Ge hadden een 
beetje pech met het vinden van het 
juiste contract. Zowel bij spel 23 als 
bij spel 24 boden zij 3 sans. Beide 
contracten gingen 3 down. Bij de-
ze twee spellen was een kleurcon-
tract de beste optie geweest. Bij 
spel 24 is zelfs één keer een 5 kla-
veren contract geboden en gemaakt 
door Jeannet & Jany. 
De uitslag van de eerste vijf win-
naars is als volgt:
A-lijn:
1. Aja & John  63,13%
2. Ria & Joop  61,88%
3. Wim & Ria  58,13%
4. Leny & Nel  54,69%
5. Greet & Roel/Wies & Marthe  51,56%
B-lijn:
1. Miep & Madelon  59,38%
2. Leny & Phini  57,81%
3. Joke & Gerard/
 Bert & Wim  54,17%
5. Arna & Gerda  51,56%

Lid worden van deze club en vroeg 
kunnen opstaan? Alle bridgers die 
een beetje kunnen spelen zijn wel-
kom. Wij helpen iedereen en fouten 
maken mag. Bel onze secretaris te-
lefoon 0297-564729 of kom gewoon 
een keer kijken in het Buurtnest aan 
de Arthur van Schendellaan. 

Koploper verspeelt punten
Regio - Bekerweek 6 gaf wat ver-
schuivingen in de top. De een liet 
wat en de ander pakte wat en als 
de marge dan niet te groot is komen 
er vanzelf verschuivingen. Door het 
wegvallen van een enkel team was 
de stand al wat door elkaar geschud 
maar nu is het, vanuit de nieuwe 
stand, opnieuw “zorge dat je er bij 
blijft”. De nummer 3 DIO deed dat 
goed, uit bij de Springbok 2 werd de 
gastheer slechts 2 punten gegund. 
Een prettige uitslag, 2-7, voor een 
uitwedstrijd en zeker als je omhoog 
wilt. Bar Adelhof 3 (nummer 3) ont-
ving de the Peanutbar. Arjan Bos-
man (Peanutbar) liet zich van zijn 
beste kant zien door zijn partij te-
gen Stefan Vos in 18 beurten (snel-
ste van de week) uit te maken. Ook 
Jos Bader (the Peanutbar) won zijn 
partij en daarmee ging de volledige 
winst naar the Peanuts, 4-5. De kop-
loper liet zich van zijn mindere kant 
zien. De Kuiper/Stee Inn ontving de 
Merel/Heerenlux 2. De laatste liet 
de gastheren eigenlijk kansloos en 
vertrokken met een 0-9 winst naar 
huis. De Springbok 1 speelde tegen 
CenS en dat was zeker geen mak-
kie. Peter van Velzen en Edwin van 
de Schaft (CenS) wonnen hun par-
tij en de tegenstand in de resteren-
de partijen was zodanig dat ook 
het extra punt naar CenS ging, 4-5. 
De Kromme Mijdrecht 2 blijft ook 

in de race. Uit tegen Bar Adelhof 
1 werden 5 o zo belangrijke pun-
ten mee naar huis genomen en ble-
ven er maar 4 “thuis”. Willem van de 
Graaf (Kromme Mijdrecht) droeg 
daar zeker aan bij door de hoog-
ste serie van de week (13 carambo-
les, 31,71%) te maken. De Kromme 
Mijdrecht 3 liet het tegen Bar Adel-
hof 3 een beetje liggen. Alleen Chris 
Esser (Kromme Mijdrecht) wist 2 
punten binnen te slepen. De an-
dere 7 waren voor Bar Adelhof, 2-7. 
ASM tegen Lutis/de Springbok was 
een strijd om de plaats in de rang-
schikking. Gelijk in het aantal pun-
ten (maar niet in wedstrijden) was 
de winst belangrijk.
Helaas had Lutis, door verschuiving 
in het programma, niet voldoen-
de spelers en dan is het extra ca-
ramboles maken. Ondanks dat wer-
den er door Lutis toch nog 3 pun-
ten binnengehaald 6-3. De Merel/
Heerenlux 3 legde het met 2 tegen 
7 af tegen de Biljartmakers. Stie-
va/Aalsmeer ontving de Kromme 
Mijdrecht 3. De laatste ruikt nog aan 
de top en strijd voor elk punt. Ook 
deze avond lieten zij zich weer van 
hun goede kant zien.
Slechts een verliespartij en een ge-
lijkspel moest zij over hun kant la-
ten gaan maar daarmee was de 3-6 
overwinning toch voor de “Krom-
men”.

Laddercompetitie bij 
Hartenvrouw
Regio - Bij Hartenvrouw wordt 6 
keer per jaar de laddercompeti-
tie gespeeld. Op 23 februari was de 
vijfde zitting van de ladder. Het leu-
ke van de ladder is dat je niet alleen 
tegen tegenstanders uit je eigen lijn 
speelt maar ook tegen dames uit de 
andere lijn. Door afwezigheid van 
enkele dames waren er verschillen-
de combiparen met soms verras-
send goede resultaten. De gezelli-
ge tafels brachten de volgende uit-
slag. In de A lijn op 5 Ploon Roelof-
sma & Marja Slinger, op vier Miene-
ke Jongsma & Hilly Cammelot , de 
derde plaats met 52,98% voor Reina 
Slijkoord & Trijnie Jansen, op twee 
met 58,04% met Ina Melkman & Jet-
ty Weening en de eerste plaats voor 

de combi An van der Poel & Refina 
van Meijgaarden 58,93%. Dan naar 
de B lijn een heel mooie vijfde plaats 
bij elkaar verdiend door de combi 
Ria Bulters & Matty Overwater, vier-
de Froukje Kraaij & Anneke van der 
Zeeuw, op drie alweer een geslaag-
de combi met 57,64% Tini Geling & 
Jessie Piekaar, tweede Gerda Bos-
boom & Nel Hamelijnck met 60,07% 
en met kop en schouders nummer 1 
met maar liefst 63,54% Sonja Ree-
ders & Ank Reems . Dat zijn weer 
eens andere namen dan bij de ge-
wone competitie. Volgende week 
gaan we nog een keer ladderen en 
daarna start de laatste ronde met 
tussendoor de paasdrive en afslui-
tend de feestelijke einddrive.

Winst voor Lorena in België
Regio - UWTC wielren lid Lore-
na Wiebes reed zondag 28 febru-
ari een koers in België, in Klein-Si-
naai. Zij rijdt dit jaar bij de junior da-
mes en in België stond een interna-
tionaal deelnemersveld aan de start. 
In de derde ronde reed een renster 
weg maar zij werd twee rondes voor 
het eind was het peloton weer bij-
gehaald. Het werd uiteindelijk een 
massasprint, waar Lorena als eerste 
over de finish kwam en zij de Gro-
te prijs van Willy Martens op haar 
naam schreef. Hiermee is de eerste 
winst van 2016 weer binnen. Lorena 
gefeliciteerd!

Kampioenschap van de Zaan-
streek
Verder reden er een paar UWTC le-
den bij het kampioenschap van de 
Zaanstreek (DTS). Mike Derogee 
reed weer sterk naar de 3e plaats 
in categorie 3-4. Jasmijn Wieg-
mans werd 14e. Bij de jeugd cate-
gorie 7 was Danny Plasmeijer ge-
brand om weer een goede uitslag 
neer te zetten. Danny had deze week 
veel getraind. Hij kon de hele wed-
strijd goed volgen, maar op het mo-
ment dat cat 5-6 hun finish had en 
de wedstrijd dus wat ‘rommelig’ was 
sloop er een groepje van zes renners 

weg en miste Danny de slag. Maar 
de volgende wedstrijd zal Danny la-
ten zien wat hij hier weer van ge-
leerd heeft. Door de voorjaarsvakan-
tie helaas dus minder jeugdrenners 
van UWTC aan de start dan normaal. 
Bij de amateurs/elite stond alleen 
Bart de Veer namens UWTC aan de 
start. Hier reden al heel vroeg in de 
koers drie renners weg: Jelmer As-
jes, Cees Bol en Julius van de Berg. 
Deze wisten het peloton (met Bart) 
te dubbelen. Na 2 uur koers finishte 
Bart als 12e. Redelijk tevreden fiets-
te Bart weer naar huis terug.

Wielrennen iets voor jou?
Op woensdag 30 maart starten 
de jeugdtrainingen weer. En wil je 
eens kennismaken met deze leu-
ke sport? Dat kan bij UWTC. Rond-
om sportpark Randhoorn hebben 
wij een prachtige verkeersvrije wiel-
renbaan. Iedere woensdag is er van 
18.00-19.00 uur training en worden 
de kinderen op niveau in groepen 
verdeeld. Ons talentvolle lid Lore-
na Wiebes helpt ook regelmatig bij 
de jeugdtrainingen. Je kan de eer-
ste drie trainingen gratis meedoen 
en een fiets kan je dan huren bij het 
parcours. Meer info op www.uwtc.
nl/wielren

JDRF afdeling Uithoorn 
zoekt wielrenners
Regio - Stichting JDRF (Juvenile 
Diabetic Resource Foundation) Ne-
derland afdeling Uithoorn is op zoek 
naar wielrenners die zich sportief 
willen inzetten voor de strijd tegen 
type 1 diabetes. Deze vorm van di-
abetes ontstaat vaak al op zeer jon-
ge leeftijd ten gevolge van een fout 
in het afweersysteem waardoor het 
lichaam niet meer in staat is om zelf 
insuline te produceren. Jeugdigen 
moeten zichzelf dan dagelijks injec-
teren met het hormoon insuline of 
volgen een pomptherapie om uit-
eindelijk te overleven totdat onder-
zoeken een oplossing brengt. Het is 
een 24/7 strijd voor patiënt en naas-
ten om de diabetes te managen en 
eventuele complicaties van diabetes 
voor te zijn. Alle medewerkers van 
het JDRF hebben zelf (of naasten) 
type 1 diabetes. Zie ook www.jdrf.nl.  
Het JDRF financiert en initieert 
baanbrekende onderzoeken (met 
concrete resultaten) op basis van 
giften en donaties. Niet via collec-
te maar andere wijzen. 

Joop Zoetmelk
Met o.a. deelname aan de Joop 
Zoetemelk Classic voor het JDRF 
wielend u op zaterdag 19 maart van 

type één naar type geen! De rit start 
en finish zijn in leiden bij sportver-
eniging SWIFT (de vroegere club 
van Joop) en de classic loopt langs 
of snijdt door het Groene Hart met 
een parcours van 50, 75, 100 en 150 
km. Op elke afstand is ten minste 
een rustpunt waar u voorzien wordt 
van nieuwe vloeibare en eetbare 
energie.
Totaal doen er 5.500 deelnemers 
aan de rit mee waarvan meer dan 
100 in het team van JDRF. Er zijn 
nog enkele startbewijzen beschik-
baar maar vol = vol. In 2016 is het 
de tiende keer at deze rit wordt ge-
organiseerd!
Wij hopen dat we het team JDRF 
team kunnen uitbreiden met regi-
onale wielrenners die als bikkels 
ons team komen versterken. De in-
schrijfkosten bedragen 25,- hiervoor 
krijgt u een startbewijs, JDRF shirt, 
pakket eten en drinken, een groeps-
foto maar bovenal de goodwill van 
kinderen (en naasten) met T1D die 
blij zijn dat u meewerkt in de strijd 
tegen jeugddiabetes! 
Inschrijfformulier kunt u opvra-
gen bij www.jdrf.nl of Ties Obers  
tobers@jdrf.nl of bij Marcel Rits vrij-
williger JDRF mrits.jdrf@gmail.com.

Finale viertallen bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Deze avond viertallen-
bridge werden de prijzen verdeeld. 
In de A- lijn gaf team de Vroom wei-
nig toe met een score van 11 pun-
ten als tweede en het bracht hun zo 
de eindzege met een totaal van 39. 
Team Kenter verzamelde deze keer 
een puntje meer, maar deed voor 
de eindzege al niet meer mee. Daar 
werd team Timmer met 30 pun-
ten keurig tweede maar dus wel 
met een behoorlijk verschil van ne-
gen. In de B- lijn gaf team Quel-
le geen krimp en haalde 18 pun-
ten op waarmee het totaal ook ver-
reweg de hoogste eindstand van 
allen, 55 punten, behaalde. Team 
Tromp volgde als tweede met 11 
punten, maar bij hen waren eerder 
behaalde resultaten niet voldoende 
voor een aansprekende eindstand. 
Dat ging wel op voor de teams van 
Visser en Bruine de Bruin die geza-
menlijk als tweede finishten met 22 
punten als totaal. In de C- lijn had 
team Kamp een goede avond met 
een score van 17 punten als eerste, 
waarmee ze de uiteindelijke win-
naarstotaal met 4 punten de baas 

bleven. Dit was team Steegstra dat 
het eindresultaat op 43 bracht en 
zo met 6 punten verschil team van 
Schaick aftroefden. De D-lijn werd 
het domein van team van Praag dat 
de eindstand op 41 punten bracht 
met een avondscore van 10. Team 
Bijlsma verraste deze keer door met 
een puntje meer ook eens het zoet 
van de overwinning te mogen sma-
ken. Tweede in de eindrangschik-
king werd team Selman dat totaal 
37 punten verzamelde. De E- lijn 
met de meeste deelnemers liet deze 
keer het meeste stof opwaaien. Toen 
dat eenmaal weer neer gedwarreld 
was bleek team Jonkers met een to-
taal van 44 punten zich onbekom-
merd in het zegezonnetje te kunnen 
koesteren. Wat verward geworden 
door deze getallenstroom, het spe-
len van viertallen is hier echt omge-
keerd evenredig aan. Volgend sei-
zoen komt er weer een kans en voor 
nu rest de parencompetitie tot eind 
mei. Bridgeclub De Legmeer speelt 
op de woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Party Centrum Colijn 
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Marathon kaarten
De Kwakel - Op zaterdag 12 
maart is er weer Marathonkaar-
ten (klaverjassen en pandoeren) 
in het dorpshuis van De Kwakel.
De kosten voor deelname is 10 
euro. Het kaarten duurt van 10 
uur ’s ochtends tot 18.00 uur ‘s 
avonds. De zaal gaat open om 

9.00 uur. In verband met de or-
ganisatie is vóóraf aanmelden 
noodzakelijk. Dit is nog mogelijk 
tot en met 8 maart bij Tiny Kooy-
man (0297-566122)of Aad Hoger-
werf (0297-567526). Adres dorps-
huis: Kerklaan 16 te De Kwakel 
(0297-531528)

De Vinken B1 werkt zich 
in het zweet
De Ronde Venen - Afgelopen 
maandag 22 februari stond er voor 
de B1 van korfbalvereniging De Vin-
ken een totaal andere training op 
het programma dan normaal. Op 
uitnodiging van hun sponsor SMC 
De Bron werd deze enthousias-
te groep getrakteerd op een leu-
ke privé workout. Onder de profes-
sionele begeleiding van fysiothera-
peute Susanne Kroon en stagiaire 
Annick Stokhof van SMC De Bron 
werden de spieren eens op een to-
taal andere manier getraind. Onze-
ker over wat hen te wachten stond, 
werd er aan de warming-up begon-
nen. Nadat de spieren wat warmer 
waren en iedereen lettelijk wat los-
ser was, werd er een vooraf uitgezet 
circuit afgewerkt. Zo kwamen alle 

spiergroepen even aan bod. Om wat 
meer aandacht aan iedereen te kun-
nen geven, werd de groep in tweeën 
gesplitst. De ene groep begon on-
der leiding van Annick met oefenin-
gen om de core-stability te verster-
ken om zich daarna, net als de an-
dere groep, in het zweet te werken 
door onder leiding van Susanne een 
interval training af te werken. Als af-
sluiting werden de buikspieren (niet 
bij iedereen favoriet) nog even aan-
gepakt. Iedereen ging enthousi-
ast en vol aan de bak deze middag 
en de zweetdruppels kwamen toch 
echt te voorschijn. Al met al een he-
le leuke variant op de trainingen en 
een goede motivatie om over twee 
weken de laatste zaalwedstrijd ho-
pelijk winnend af te sluiten.

GVM’79 springt bij 
Jumpskillz
De Ronde Venen - In de voorjaars-
vakantie werd er bij GVM’79 geen 
lesgegeven, maar stilzitten dat kun-
nen de GVMérs maar slecht! Voor 
de kinderen die niet op vakantie 
waren was er een leuk uitje geor-
ganiseerd naar Jumpskillz in Hoofd-
dorp. Jumpskillz is een groot indoor 
trampolinepark, waar kinderen (én 
volwassen) zich al springend kun-
nen vermaken. Er zijn verschillen-
de zachte landingsmatten en val-
kuilen, waar op een (relatief) veilige 
manier moeilijkere sprongen uitge-
voerd kunnen worden. Dit laten de 
gymnasten van GVM zich natuurlijk 
geen twee keer zeggen en de dub-
bele salto’s vlogen je om de oren. 
De gewone trampoline’s zijn leuk, 
maar er zijn ook een aantal langere 
trampolines waar de langere series 
uitgevoerd kunnen worden. En zo 
werden er door de leden van GVM 
verschillende arabieren en oversla-
gen aan salto’s gekoppeld! Naast 
het trampoline gedeelte is er ook 
een klimgedeelte. 

Armspieren
Waar je even goed je armspieren 
kunt trainen! Dat er ook een aan-
tal goede klimmers mee waren, 
bleek maar uit de vele kinderen die 
langs de steile wand omhoogklom-

men of zich soepel aan de touwen 
en schommels naar de overkant 
van de stormbaan verplaatsten. 
De grote favoriet bij veel gymnas-
ten was de “high-jump”, een sprong 
van 2,5 of 3 meter naar beneden in 
een soort luchtkussen die ze ook 
bij filmstunts gebruiken. Best een 
beetje eng als je bovenaan staat, 
maar ook een kick als je bent ge-
land. Na twee uur springen waren 
de GVMérs best moe en hongerig. 
Gelukkig was er ook voor de inner-
lijke mens gezorgd en kreeg ieder-
een een patatje met een overheer-
lijke snack. Daarna was het tijd om 
weer naar huis te gaan. De groep 
van 40 personen werd doormiddel 
van behulpzame ouders weer naar 
Mijdrecht vervoerd en iedereen 
heeft een leuke middag gehad! Vol-
gende week zijn de lessen weer vol-
gens het normale rooster en zullen 
de trainingen van de meeste groe-
pen in het teken van komende wed-
strijden staan. GVM’79 is een actie-
ve turn- en acrovereniging waar je 
altijd 2 keer gratis een proefles kunt 
doen.
Meer informatie over onze lessen 
en lesrooster kun je vinden op de 
website of via onze facebookpagina. 
Daar zijn tevens leuke filmpjes van 
het uitje naar Jumpskillz te vinden.





bracht plezier in
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Uithoorn – Het was zaterdag reuze gezellig in winkelcentrum Amstelplein 
in Uithoorn en dan voor jong en oud. Clown Bennie Bang, ingehuurd om 
de kinderen te vermaken en aan het lachen te maken, kreeg het voor el-
kaar om jong en oud voor zich te winnen. Jong en oud had het grootste 
plezier. Zijn optreden was zo leuk dat de ouders hun boodschappen doen 
onderbraken om even heerlijk te lachen om de grappen en grollen van de-
ze clown. Clown Bennie Bang verdient werkelijk een compliment.
Bijgaande foto’s geven een kort beeld van de gezelligheid 
in winkelcentrum Amstelplein

Clown Bennie Bang 
 

Amstelplein



Regio - Op 23, 24 en 25 februari 
had basisschool de Kwikstaart po-
diumavonden. Deze jarenlange tra-
ditie is zo langzamerhand een ech-
te klassieker aan het worden! En dat 
was meteen ook het thema van de 
drie avonden: “de Kwikstaart goes 
classic”. Elke groep is aan de gang 
gegaan met muziek die herinnerin-
gen oproept en bedacht iets unieks 

om aan het publiek te laten zien. In 
het Alkwin Kollege bleef geen stoel 
onbezet! Er waren zoveel mooie 
acts, dat het teveel wordt om alle-
maal op te noemen. Daarom een 
korte bloemlezing. Zo werd er, on-
der leiding van een bevlogen diri-
gent, een prachtige dans op klassie-
ke muziek van “de Notenkraker” ge-
daan en kwam het spannende ver-

haal van “Peter en de wolf” voorbij. 
De bombastische ‘Carmina Bura-
na’ van Carl Orff werd als dende-
rend dansspektakel opgevoerd. Er 
zijn natuurlijk ook klassieke kinder-
boeken die zich uitstekend lenen 
voor een uitvoering: ‘Pluk van de 
Petteflet’, wie is er niet mee opge-
groeid? De groepen 4 zorgden voor 
musicals. Zo was ‘the Wiz’ debet 

Basisschool de Kwikstaart op de klassieke toer!
aan een vrolijke janboel met leeu-
wen, Doortjes, blikken mannen en 
vogelverschrikkers. De weeskinde-
ren uit de groep van miss Hannigan 
ruimden het gemorste stro vervol-
gens weer op tijdens de opvoering 
van hun stuk: “Annie”. Daarna vroeg 
‘Oliver’ om nog een bordje pap. Er 
werden klassiekers van o.a. Wim 
Sonneveld en Dorus uit de motten-
ballen gehaald. De opa’s en oma’s 
in de zaal voelden zich weer even-
tjes jong. Er werd een flitsend be-
zoek aan Walt Disney en aan de bo-
termarkt gebracht. Echte dansklas-
siekers kwamen er ook voorbij. Veel 
moeders en vaders zongen luid-
keels mee toen ‘Grease’ langs kwam 
en niemand kon meer stilzitten toen 
‘Jailhouse rock’ en de golden oldies 
met bijbehorende grepen van Mi-
chael Jackson werden opgevoerd. 
De ‘Muppetshow’ kwam voorbij 
met in de hoofdrol de muppets van 
groep 7. Klap op de vuurpijl waren 
kinderen die ‘droog’ gingen schoon-
zwemmen op klassieke muziek. Het 
draagbare zwembad, de badkleding 
en de badmutsen maakten, dat we 
het chloor bijna konden ruiken. 

Aan alle blije en enthousiaste snoe-
ten was te zien dat de kinderen en 
leerkrachten weer veel plezier heb-
ben beleefd aan het oefenen en uit-
voeren van hun acts! 
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