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Fout bij Shell station Wilnis:

KORT NIEUWS:

Diesel in de benzinetank

Total loss

Wilnis – Afgelopen zaterdag 13 februari is er een fout gemaakt bij de
bevoorrading van het Shell benzinestation aan de Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis. Er werd diesel in de
benzinetank gedaan. Tientallen automobilisten hebben daarna hun
tank gevuld met diesel in plaats van
met benzine. Een enkeling had het
door, zij roken diesel en meldden
dit direct. Na een klein onderzoekje bleek al snel wat er aan de hand
was en werd het tankstation direct
gesloten.

Vinkeveen - Waarschijnlijk door slaap overmand, zijn
twee Fransen afgelopen zaterdag 13 februari op de A2 van
de weg geraakt. Zij reden ter
hoogte van Vinkeveen toen het
misging. De auto raakte van de
weg, nam een lichtmast mee
en eindigde in de middenberm.
Met onbekende verwondingen
zijn de twee slachtoffers naar
het ziekenhuis vervoerd.

Tot zover nu bekend zijn er enkele tientallen automobilisten gedupeerd. Een zestal kwam na een
paar kilometer gereden te hebben
tot stilstand en riep de hulp in van
de ANWB. Zij konden soms helpen,
maar ook werden diverse automobilisten doorverwezen naar hun garage. Zondag is alles weer in orde
gemaakt bij het station en rond de
middag kon hij weer worden geopend. Gedupeerden kunnen zich
melden bij Shell klantenservice en
zullen gecompenseerd worden.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Als kwAliteit
belAngrijk is!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

IN DE
PROVINCIE

Rondeveense fracties nog in actie
voor verbetering openbaar vervoer
De Ronde Venen - Maandagmiddag waren er drie afvaardigingen
van Rondeveense raadfracties bij
de commissie Milieu, Mobiliteit en
Economie van de Provinciale Staten
van Utrecht en wel Ester t Grondijs
(PvdA-groen Links Lokaal Sociaal)
Rein Kroon (CDA) en Frans Lugtmeijer (VVD) Alle drie kwamen inspreken. De reden voor de inspraak was
de nieuwe OV-concessie van de
provincie Utrecht (gewonnen door
Syntus). Met deze nieuwe concessie, die vanaf 11 december 2016 in
zal gaan, zal de dienstregeling namelijk wijzigen. Zo zal bus 126 niet

meer door Abcoude rijden en ook
het AMC niet meer aan doen. Bus
130 zal niet meer over het bedrijventerrein in Mijdrecht gaan en bus
120 zal nog altijd het station in Abcoude niet aan doen.
Afgelopen woensdag was er tijdens
een openbare commissievergadering in Mijdrecht, waar ook de gedeputeerde bij was, al uitgebreid
over gesproken, maar toen bleek
duidelijk dat de gedeputeerde niet
echt van plan was om haar plannen
te wijzigen. Opvallend was het wel
dat er niemand aanwezig was van
het Rondeveense college. Nadat 11

januari jl. duidelijk werd dat de concessie grote gevolgen zou hebben
voor de bewoners van de gemeente De Ronde Venen, is het CDA een
petitie gestart. Inmiddels is het een
breed gedragen initiatief dat door
alle politieke partijen wordt ondersteund, inclusief de VIB, het Veenlanden College en de ouderenbonden. Er zijn er meer dan 3500 handtekeningen en reacties binnengekomen en deze zijn na afloop overhandigd aan de gedeputeerde (zie
bijgaande foto).
Vervolg elders in deze krant.

Bijna duizend nieuwe
banen door buitenlandse bedrijven

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Begin maart

Honderden instabiele
bomen gekapt
Mijdrecht - Langs de Viergang, de
Dr. J. van der Haarlaan en de Oosterlandweg in Mijdrecht worden
296 bomen gekapt. De bomen staan
niet stevig in de grond en kunnen,
als zij weer in het blad staan, bij
harde wind omwaaien. Het college
heeft daarom op 9 februari besloten
de bomen uit veiligheidsoverwegingen te verwijderen. Tijdens de storm
die in de zomer vorig jaar over het
land trok, zijn op verschillende plekken langs de drie wegen bomen
omgewaaid of scheefgezakt. Mede naar aanleiding daarvan heeft
een gespecialiseerd bureau onderzoek gedaan naar de stabiliteit van
bomen langs die wegen. Die bleek
onvoldoende te zijn. Als gevolg van
slechte ondergrond en hoge grondwaterstand zijn de wortels niet diep
in de bodem doorgedrongen, maar
hebben zij zich alleen oppervlakkig verspreid. De kans is daardoor
groot dat, als de bomen weer vol in
het blad staan en het waait hard, er
bomen zullen omvallen. Een tweede
onderzoek, dat begin dit jaar is uitgevoerd, bevestigt deze conclusie.
Inloopavonden
Het college heeft daarom besloten
296 bomen langs de drie lanen te

gaan kappen. 64 platanen kunnen
worden behouden door hun kroon
flink terug te brengen (voor meer
dan 30 procent). 22 bomen worden herplant, omdat ze nog jong
zijn. De kapwerkzaamheden vinden
waarschijnlijk eind februari of begin
maart plaats. Met het verdwijnen
van de bomen zal het aangezicht
van de lanen flink veranderen, het
college beseft zich dat terdege. B en
W vinden het daarom belangrijk dat
inwoners zich goed op de hoogte
kunnen stellen van de achtergronden van het collegebesluit. Daarom
worden er twee inloopavonden georganiseerd. Op maandag 22 (voor
de bomen langs de Viergang) en
dinsdag 23 februari (voor de bomen
langs de Van der Haarlaan en de
Oosterlandweg) zijn inwoners tussen 16.30 en 19.30 uur van harte
welkom in het gemeentehuis. Voor
de gekapte bomen worden nieuwe
exemplaren geplant. Inwoners kunnen tijdens de inloopavonden aangeven welk type boom hun voorkeur heeft, er is daarbij keuze uit
een aantal soorten. Ook kunnen inwoners hun contactgegevens achterlaten, zodat zij bij de verdere afwikkeling van de herplant worden
geïnformeerd en betrokken.

Woningen Raadhuislaan afgekeurd
als huisvesting vluchtelingen
Mijdrecht – Vrijdag 12 februari ontvingen de bewoners van
de Raadhuislaan en omgeving in
Mijdrecht een brief van de gemeente met daarin de mededeling dat er
in de duplexwoningen in de Raadhuislaan, nummer 27 tot en met 45,
geen vluchtelingen gehuisvest zullen gaan worden. In november jl.

hadden diezelfde bewoners een
brief ontvangen dat deze woningen
in onderzoek waren voor het zogeheten project ‘Spoedwoningen’. Dus
dat het woningen zouden kunnen
worden voor ‘nieuwe Nederlanders’
(vluchtelingen die statushouders
zijn en in Nederland mogen blijven). De gemeente heeft een bouw-

kundig onderzoek laten doen waaruit blijkt dat de benodigde investeringen niet in verhouding staan met
het aantal vluchtelingen dat hier gehuisvest kan worden.
Nu gaat gekeken worden of de woningen te transformeren zijn naar
kluswoningen.

Snelheid omlaag op Mijdrechtse Dwarsweg
Geen krant?

0297-581698

ADVERTEREN?
IN DE

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

Mijdrecht - De maximaal toegestane snelheid op de Mijdrechtse Dwarsweg buiten de bebouwde kom wordt vanaf 10 februari omlaag gebracht naar 60 km/uur. Met
digitale snelheidsborden worden
automobilisten extra geattendeerd
op hun snelheid. Met deze maatregel wordt de verkeersveiligheid bevorderd. Aanleiding zijn drie ernstige verkeersongevallen in de afgelopen jaren op deze weg. De maatregel loopt vooruit op een nieuwe inrichting van de weg door de ontwikkeling van de nieuwe wijk de Maricken. Eind 2014 hebben er twee ernstige verkeersongevallen plaatsgevonden op de Mijdrechtse Dwarsweg ter hoogte van het Shell-tankstation in Wilnis. Politieke partijen
hebben naar aanleiding van deze

ongevallen vragen gesteld over de
verkeerssituatie op deze weg. Begin 2015 heeft er wederom een verkeersongeval plaatsgevonden. Op
28 januari jl. is er een motie vanuit
de gemeenteraad gekomen om op
korte termijn actie te ondernemen.
Hierop is toegezegd om op korte termijn actie te ondernemen met
het plaatsen van 60km/uur-borden.
De termijn is te kort om ondersteunende, snelheidsremmende maatregelen te nemen.
Toekomst
Het beeld van de Mijdrechtse
Dwarsweg zal in de toekomst verder veranderen door de bouw van
de woonwijk de Maricken. Aan het
westelijk gedeelte van deze weg
komt woonbebouwing, waarmee de

uitstraling van deze weg wijzigt. Het
uitgangspunt is dat het gedeelte van
de Mijdrechtse Dwarsweg ter hoogte van de nieuwe woonwijk dan binnen de bebouwde kom komt te liggen. Hiermee wordt de maximale snelheid op dat gedeelte 50km/
uur. Er komt een rotonde op de
Mijdrechtse Dwarsweg als ontsluiting van de Maricken. De komende maanden worden de maatregelen verder uitgewerkt. Hierbij kunt u
bijvoorbeeld denken aan drempels
ter hoogte van het tankstation en
belijning. Naar verwachting start de
eerste fase van de werkzaamheden
deze zomer (belijning, drempels) en
in een later stadium volgt de aanleg
van een nieuwe rotonde ter hoogte van het huidige verkoopcentrum
van de Maricken.
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INFORMATIEF
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

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: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.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.

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 15.800
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
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 beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Sfeervolle match voor
Maria Oord
De Ronde Venen - Donderdag 11
februari liet de Rondeveense Uitdaging een wens van Careyn Maria Oord in Vinkeveen in vervulling
gaan. Careyn wilde graag de huiskamers in de kliniek een huiselijker
sfeer geven. Wilma van Doorn, de
regiomanager van Careyn, is er heel
blij mee: “De foto’s zijn heel mooi,
die spreken de mensen hier aan
en ze leveren gespreksstof op. De
planten en de schemerlampen zijn
echte sfeermakers, een grote meerwaarde voor onze huiskamers”.
De matchgroep van de Rondeveense Uitdaging was op zoek gegaan
naar grote planten, die niet omver gereden kunnen worden, grote
staande schemerlampen en mooie
foto’s van Vinkeveen voor aan de
wanden. Een mevrouw uit Abcoude leverde een grote plant, Tuincentrum De Huifkar uit Mijdrecht
schonk enkele planten, de Karwei, ook uit Mijdrecht, gaf schemerlampen. Wim Stolwerk, Mirror Image Photography, uit Vinkeveen, stond mooie foto’s uit de omgeving van Vinkeveen af die vervolgens op groot formaat werden afgedrukt door Hans van Ommeren uit
Woerden.

Overdracht
Donderdagmiddag vond de feestelijke overdracht plaats. Planten en
schemerlampen kregen een plaatsje, en de eerste foto werd opgehangen. Hans van Ommeren, die de
prachtige afdrukken van de foto’s
maakte, kon zich helemaal vinden in
deze match: “Kennis delen en daarmee mensen het naar de zin maken
is echt mijn ding!” Fotograaf Wim
Stolwerk werkte graag mee aan dit
initiatief, omdat hij vindt dat het ieders verantwoordelijkheid is om van
tijd tot tijd vrijwilligerswerk te doen
en zo een bijdrage te leveren aan
de samenleving. Voor Rietje Beeren
van de Rondeveense Uitdaging betekende de vervulling van de wens
van Maria Oord weer een geslaagde match. “De resultaten die we
met ons netwerk weten te realiseren
zijn niet onopgemerkt gebleven, we
zijn genomineerd als Onderneming
van De Ronde Venen in de categorie Innovatie. Dit is voor alle betrokken ondernemers een mooie pluim
en een stimulans om hiermee door
te gaan”. Inwoners kunnen nog tot
28 februari hun stem uitbrengen in
deze verkiezing, via www.ondernemingvandrv.nl.

Woody Woodpecker
in de buurt
Klinkt als een krakende deur, roffelt op oud hout en zingt dan tussendoor kwie-kwie-kwie-kwie.
Er is een specht bezig bij mij in
de buurt. Omhoog kijkend ontdek ik in een oude populier van
ongeveer dertig meter een kleine vogel, die op de stam roffelt en langs de takken omhoog
rent. Heel behendig. Maar wat is
het een kleintje. Het is een kleine
bonte specht, niet veel groter dan
de koolmezen die ook in de boom
zitten. En de vlucht van de specht
is net zo golvend als die van de
meesjes.
Kleine bonte spechten leven op
oud hout en eten insecten of larven die ze uit de boomschors pikken met hun sterke snavel. In de
lente roffelen ze extra om een
partner te vinden of de paarband
te versterken. Ze roffelen razendsnel, in twee seconden zo’n 30
tikken. Gelukkig hebben ze zelf
geen last van hun getimmer, want
de hersenen hebben schokdempers. De eigen nestholte uithakken, vaak aan de onderkant van
een tak, gaat dan ook moeiteloos.
vrouwtje

Het nest wordt niet bekleed, de
vier tot acht eitjes worden op het
kale hout gelegd en in ongeveer
11 dagen uitgebroed. Na nog
eens 18 dagen vliegen de jongen
uit. En hoewel ik de kleine bont
specht voor het eerst zie, is het
geen zeldzame vogel in Nederland. Ze houden van oude loofbossen met open plekken. Dus
kunnen we bij het ouder worden
van de bomen hier in onze parken
meer kleine bonte spechten verwachten. Nu maar hopen, dat er
ook broedparen komen.
Het lijkt of de hofmakerij, de balts
nu al is begonnen. Als ik Woody
Woodpecker zie, is het een lentedag in februari. De eksters zijn
hun oude nest al aan het opknappen en de Turkse tortels sloven zich uit voor elkaar. Want het
schijnt dat vanaf Valentijnsdag
ook vogels de liefde en de lente beleven. Ik ben dus benieuwd
wat deze kleine bonte specht
gaat doen en of ik zijn roffel vaker ga horen. In ieder geval blijf
ik opletten.
Ria Waal
mannetje

Vinkeveen – Zaterdag 26 februari a.s. is er bij Sportvereniging Hertha in Vinkeveen weer
een bingo avond. De bingo is
in de Hertha kantine aan de
Mijdrechtse Dwarsweg in Vinkeveen en begint om 20.00 uur

Ridder Frank bezoekt de
Driehuisschool

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Bingo

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie:
Nel van der Pol
correspondent:
André Veenstra

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Mindfulness
Mijdrecht - Mindfulness is effectief voor mensen die zó in beslag
worden genomen door de dagelijkse dingen thuis of bij hun werk
dat ze niet meer aan zichzelf toekomen. De drukte van nu, van morgen,
dingen die nog komen en die nog
moeten. Dingen waar mensen tegenop zien of steeds over piekeren.
Op een mindfulnesstraining leren
mensen om weer tijd en ruimte voor
zichzelf te nemen. Om weer ontspannen te kunnen zijn. Een mindful mens kan beter met stress omgaan en kan zich beter concentreren. Mindfulnesstrainingen worden
ook in Mijdrecht gegeven. In kleine
groepen van maximaal vier deelnemers, waardoor er veel individuele
aandacht is, en ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De trainingen duren negen weken, één avond
per week. De training wordt gegeven door Margriet Jegerings, gecertificeerd mindfulnesstrainer. Margriet organiseert ook twee gratis
kennismakingsworkshops. Meer informatie is te vinden op haar website www.margrietjegerings.nl

Geen krant?

0297-581698

De Ronde Venen - De kinderen van groep 1-2 van de Driehuisschool zijn aan het werk met het
thema “Ridders”. Zij doen dit omdat
zij van de bibliotheek een Boekenpret kist te leen hebben met daarin het prentenboek “Ridder Rikki”.
Boekenpret is een project van de
bibliotheek om het voorlezen thuis
te promoten en op deze manier de
taalontwikkeling van jonge kinderen te bevorderen en hun woordenschat te vergroten. In de klas staat
dan ook een groot speelkasteel, liggen verkleedkleren en stokpaarden
om het verhaal na te spelen en de
fantasie te prikkelen. Het onderwerp

spreekt de kinderen heel erg aan!
Hun woordenschat wordt uitgebreid
met woorden als o.a. harnas,helm,
schild, jonkvrouw, ophaalbrug, enz.
Ook leren de kinderen dat er in
vroegere tijden in het kasteel anders aan toe ging dan in sprookjesboeken het geval is. Er was immers
geen stromend water, verwarming,
koelkast of wc? Om het onderwijs
aanschouwelijk te maken kwam er
een ridder op bezoek in de klas. Samen met de kinderen is besproken
uit welke onderdelen het harnas bestaat, waar het van gemaakt is en
hebben de kinderen gewogen hoe
zwaar alles is.

Hertmans bij Venen Literair
De Ronde Venen - De auteur van
het met de AKO Literatuurprijs bekroonde boek “Oorlog en terpentijn”, Stefan Hertmans, bezoekt Venen Literair op vrijdag 4 maart.
Aanvang 20.00 uur in De Boei,
Kerklaan 32, Vinkeveen. Toegangskaarten kosten 7,50 en zijn uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar bij
de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht en Abcoude,
maar ook bij boekhandel Mondria in
Mijdrecht en The Readshop in Vinkeveen. Deze voorverkoop gaat van
start op vrijdag 19 februari. Het werk
van Hertmans, die in 1997 “writer
in residence” was aan de Univer-

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

Geslaagde voorleesdagen
De Ronde Venen - Van 27 januari t/m 6 februari vonden de Nationale Voorleesdagen plaats. Ruim
50 kinderen bezochten samen met
hun ouders de Bibliotheek om deel
te nemen aan activiteiten. In alle bibliotheekvestigingen werd voorgelezen met vertelplaten en het Kamishibai kastje . In samenwerking
met Kunst Rond de Venen vond in
de Bibliotheek Mijdrecht bovendien

een muzikale voorstelling plaats.
Leslie van der Lek deelde met de
kinderen zijn enthousiasme over het
prentenboek van het jaar: ‘We hebben er een geitje bij” .
Kinderen die tijdens de voorleesdagen lid werden van de Bibliotheek
kregen een verrassingspakketje
met een poster, een knuffel en een
kleurplaat. Deze materialen werden
geleverd door het CPNB .

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

siteit van Wenen, verscheen in een
groot aantal vertalingen in het buitenland. Op internationale festivals en symposia vertegenwoordigde hij het Nederlandse taalgebied.
Dit jaar geeft hij acte de présence
op de Frankfurter Buchmesse. Andere titels van zijn hand zijn ondermeer “Naar Merelbeke” (1994)
goed voor een nominatie voor de Librisprijs. Wat recentere uitgaven zijn
“Het verborgen weefsel” (2008) en
de dichtbundel “De val van vrije dagen” (2010). In boekbeschouwingen
wordt Hertmans geprezen voor zijn
vertelwijze en zijn eigenzinnige omgang met taal.

Kleuters van OBS de
Pijlstaart maken zelf soep
Vinkeveen - Op 2 februari startten de kleuters van OBS de Pijlstaart in Vinkeveen met het thema
restaurant. Sanne van Sanne’s Kinderkookcafé kwam langs om samen
met de kleuters soep te gaan maken. Ze mochten zelf groenten snijden en gehaktballen draaien. En
na een tijdje wachten, mochten de
kleuters de soep lekker opeten. De
soep viel bij de meeste kinderen
goed in de smaak.

In de kleuterklassen werd de huishoek omgetoverd tot een restaurant. De schortjes, menukaarten en
koksmutsen mochten niet ontbreken. Om het restaurant nog beter
te maken, mochten ze een kijkje nemen in restaurant
‘De haven’ in Vinkeveen. Daar
mochten de kleuters oefenen als
ober en kregen ze een rondleiding
in de keuken. Na afloop behaalden
ze hun oberdiploma.
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Onderzoek woonruimte voor ‘nieuwe
Nederlanders’ verloopt voorspoedig
De Ronde Venen - Het project
Spoedwoning richt zich op het realiseren van huisvestingsmogelijkheden voor vergunninghouders
(vluchtelingen die reeds een status
hebben en in Nederland mogen blijven) en reguliere starters (en andere woningzoekenden) met als doel
de druk op de lokale woningvoorraad weg te nemen. Momenteel onderzoekt de gemeente op vijf locaties de haalbaarheid van deze huisvestingsmogelijkheden. De onderzoeken richten zich op de technische en financiële haalbaarheid en
natuurlijk op het draagvlak onder
inwoners. Net als alle andere gemeenten in Nederland is ook de gemeente De Ronde Venen verplicht
om vergunninghouders te huisvesten. Dit is geregeld in de Huisvestingswet. Het aantal te huisvesten
vergunninghouders wordt de taakstelling genoemd. In 2015 was de
zogeheten taakstelling 73. In 2014
lag deze nog op 40. Inmiddels is de
taakstelling voor de eerste helft van
2016 bekend. Deze is vastgesteld
op 51 en ligt in lijn met de verwachte verhoging. De gemeente onderzoekt met het project Spoedwoning
wat dit betekent voor de huisvestingsmogelijkheden in de gemeente De Ronde Venen.
Stationslocatie in Mijdrecht
De gemeente is inmiddels vergevorderd met het onderzoek naar de
haalbaarheid om op de Stationslocatie wel of niet, en zo ja onder welke condities (tijdelijke) woningen te

realiseren voor vergunninghouders
en woningzoekenden. Het uitgangspunt voor het onderzoek is de realisatie van twintig tot tachtig wooneenheden, variërend in grootte voor
één tot vier personen.
Hiervoor wordt een programma van
eisen opgesteld en onderzocht vanuit de vraag (doelgroep), het aanbod (locatie) en de omgeving. Denk
aan zaken als: hoe ziet de doelgroep
er uit, wat zijn eisen en wensen voor
de woningen, wat zijn de bijkomende kosten voor de gemeente en in
hoeverre wordt dit door het Rijk gecompenseerd? Rond de locatie spelen bijvoorbeeld milieutechnische
randvoorwaarden een rol. En bij de
omgeving peilt de gemeente het
draagvlak. Voor dit laatste is op 25
januari 2016 een inloopavond georganiseerd. Deze is goed bezocht en
veel bezoekers hebben gebruik gemaakt van het reactieformulier. Deze formulieren worden nu gecategoriseerd en krijgen straks een plek
in de haalbaarheidsstudie.
Op basis van al deze uitgangspunten vindt een marktverkenning
plaats, worden ontwikkelstrategieën
doorgerekend en wordt een voorstel
gedaan voor één ontwikkelstrategie.
Dit voorstel geeft aan of de ontwikkeling haalbaar wordt geacht, en zo
ja onder welke condities. Ook wordt
het afgezet tegen andere scenario’s
voor deze locatie waaronder opnieuw in de verkoop zetten (met ruimere kaders) en stilleggen van het

project (niks doen). Het streven is
om de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in april 2016 aan de
gemeenteraad voor te leggen.
Amstelkade 63-65
in Amstelhoek
Voor het onderzoek naar de haalbaarheid om op de Amstelkade 6365 (tijdelijke) woningen te realiseren voor vergunninghouders en woningzoekenden voert de gemeente constructieve gesprekken met de
eigenaar van de grond. In eerste instantie was de gedachte om op deze locatie tijdelijke woningbouw te
realiseren. Gaande het onderzoek
is dit veranderd naar een oplossing
in de vorm van permanent flexibel.
Dit zijn woningen die permanent
van karakter zijn, maar die qua indeling flexibel zijn. Op deze manier
kunnen twee kleinere appartementen eenvoudig omgebouwd worden
naar één groot appartement of eengezinswoning. De financiële doorrekening hiervan krijgt een plek in
de haalbaarheidsstudie. Onder inwoners is gepeild of er draagvlak is
voor het project. Op 1 februari 2016
heeft de gemeente een inloopavond
georganiseerd die goed bezocht is.
Veel inwoners hebben gebruik gemaakt van het reactieformulier. Deze formulieren worden nu gecategoriseerd en krijgen straks een plek
in de haalbaarheidsstudie. Een eerste verkenning laat zien dat inwoners vraagtekens zetten bij de verhouding vijftig procent vergunninghouders en vijftig procent regulie-

re starters (en andere woningzoekenden). Daarnaast gaat de voorkeur uit naar woningbouw passend
bij de omgeving. De ontsluiting naar
deze locatie geeft ook zorgen bij de
inwoners. Het streven is om de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek in april aan de voor te leggen.
Restlocatie Grutto in Mijdrecht
Op dit moment onderzoekt de gemeente of deze locatie voor vergunninghouders en andere woningzoekenden kan worden ingezet. Ook voor dit onderzoek voert de
gemeente constructieve gesprekken met de eigenaar van de grond.
Deze locatie heeft de bestemming
wonen. Hiervoor is al een procedure doorlopen. Recent is een eerste conceptvoorstel bij de gemeente ingediend dat voorziet in de realisatie van een appartementengebouw met appartementen voor twee
tot maximaal drie personen per appartement. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt wordt gekeken of het
voorstel inpasbaar is. Draagvlak onder de inwoners is nog niet gepeild.
Hiervoor wordt in maart een inloopavond georganiseerd.
Raadhuislaan 27-45 Mijdrecht
Eind 2015 waren voor deze locatie
drie toekomstscenario’s in beeld.
Voor deze scenario’s heeft de gemeente een bouwkundig onderzoek
laten doen. Hieruit is naar voren gekomen dat de benodigde investeringen niet in verhouding staan
met het aantal vergunninghouders
die hier gehuisvest kunnen worden.
Gelet hierop is de gemeente tot de
conclusie gekomen deze locatie op
dit moment niet verder te onderzoeken voor het project Spoedwoning.
Van de eerder genoemde drie scenario’s wordt het scenario om de
woningen te transformeren naar
kluswoningen nu verder uitgewerkt.
De gemeenteraad krijgt hierover uiterlijk in mei 2016 een voorstel ter
besluitvorming voorgelegd.
Noodlokalen PMG
Broekzijdselaan 1 in Abcoude
Op 3 februari 2016 heeft het bestuur
van de openbare basisschool Piet
Mondriaan de tijdelijke klaslokalen overgedragen aan de gemeente.
Momenteel onderzoekt de gemeente welke bouwtechnische aanpassingen nodig en mogelijk zijn om
de lokalen als wooneenheden geschikt te maken. Draagvlak onder
de inwoners is nog niet gepeild. Op
23 februari 2016 organiseert de gemeente hiervoor een inloopavond.

Rapunzel is een echte
familievoorstelling
Regio - Het mooie prinsesje Rapunzel bezit magisch haar. Op een
dag wordt ze ontvoerd en opgesloten in een hoge toren, door een gemeen tovenaars duo die het haar
willen hebben. Elke dag moet Rapunzel haar vlecht uit het torenraam
laten zakken, zodat de tovenaars
naar boven kunnen klimmen. De jaren verstrijken en Rapunzel groeit
in eenzaamheid op tot een knappe vrouw, dromend van een dappere prins die haar zal bevrijden. Zal
haar redder ooit komen? Deze musical staat garant voor hilarische
scènes voor jong en oud en bevat
vrolijke muziek waar kindjes lekker
op mee kunnen dansen en zingen.
En als je verkleed komt naar het theater maak je ook nog eens kans op
een leuke prijs!
Hoofdrolspeelster
Aan de telefoon vertelt de hoofdrolspeelster Sita Vermeulen het een
en ander. “Ik werk al vijf jaar voor
van Hoorne Entertainment, die nu
met Rapunzel het achtste sprookje
op de planken brengt. Al eerder in
Klein Duimpje en Assepoester. Dat
wissel ik af met Maud. Zij speelde
Sneeuwwitje bijvoorbeeld en volgend jaar Rood Kapje. Alle sprookjes komen zo aan bod. Het is zo leuk
om te doen!” De tovenaars Titus en
Fien wordt gespeeld door Michael
van Hoorne en Esther van Santen.
Sita zegt dat ze goed op elkaar ingespeeld zijn, omdat ze dus al jaren
met elkaar werken. Voor wie is de
voorstelling eigenlijk toegankelijk?
“Het is een echte familievoorstelling, dus vanaf een jaar of 3 tot de
leeftijd dat kinderen sprookjes nog
leuk vinden. Opa’s, oma’s, papa’s,
mama’s, iedereen is welkom. Het is
echt een heerlijk middagje uit. Dat
kan ik je verzekeren.” De voorstelling duurt een uur en twintig minuten. Na de show is er nog een heuse meet & greet in de foyer van het
theater. “We nemen uitgebreid de
tijd totdat ieder kindje met ons op

de foto is geweest. Ook staat er een
merchandise standje met cd’s, de
lange vlecht van Rapunzel, bidons,
shampoo, noem maar op. We maken
er een gezellig feestje van. Er wordt
altijd veel gelachen. We kijken ernaar uit om in Aalsmeer op te treden.”
Kaarten
Kaarten voor de voorstelling Rapunzel, die gespeeld wordt in de voorjaarsvakantie op donderdag 3 maart
om 14:00 uur kosten twintig euro,
maar met familiekorting slechts zeventien euro. Meer informatie hierover vind je op onze website: www.
crowntheateraalsmeer.nl
Kaarten zijn ook telefonisch verkrijgbaar via 0900 1353 (45cpm) en
bij de lokale verkooppunten Espago en ‘t Boekhuis in Aalsmeer, Ten
Hoope in Uithoorn, Marskramer te
Kudelstaart en Gemakswinkel Leimuiden.

Een Jubileum en een
afscheid
Regio - Op dinsdag 9 februari hield
De Zonnebloem afdeling UithoornAmstelhoek haar algemene ledenvergadering. Uiteraard staan er op
de agenda de gebruikelijke agendapunten, zoals financieel jaarverslag en begroting etc., maar een
belangrijk deel van de vergadering
was ingeruimd om stil te staan bij
een afscheid en een jubileum. Willy van Zadel nam afscheid. In de afscheidsspeech, die werd uitgesproken door een andere oudgediende,
Tineke Beuse werden herinneringen
gememoreerd uit de lange loopbaan
van deze vrijwilligster. Zo hoorden
de aanwezigen dat Willy jarenlang
bestuurslid bezoekwerk is geweest
en dat het haar kracht was vrijwilligers, zowel mannelijke als vrouwelijke vrijwilligers aan te trekken. In
de periode dat ze voor de Zonnebloem actief was kon ze altijd op de
steun van echtgenoot André rekenen en dat is bij een dergelijke inzet onontbeerlijk. Ook tijdens een
vakantieweek van de Zonnebloem
bleek ze samen met Tineke nog
over verborgen talenten te beschikken. Een act van Snip en Snap (wie
waren dat ook weer) was ingestudeerd. Op de afsluitende avond van
de vakantieweek werd de act uitgevoerd en iedereen was wild enthousiast. Anneke Kortendijk viel de eer

te beurt dat zij werd gehuldigd vanwege haar tienjarig jubileum als vrijwilligster bij de afdeling. De voorzitter vroeg haar of zij kon aangeven hoe ze bij het Zonnebloemwerk
betrokken was geraakt. Zij gaf aan
graag wat voor de minder bedeelden in onze leefgemeenschap te
willen doen. In de periode die zij actief bij de Zonnebloem betrokken is
heeft zij zich actief ingezet op meerdere fronten. De aanwezige vrijwilligers hebben zelf kunnen ervaren
welke inbreng zij steeds had op de
vergaderingen. Aan de discussies
over de noodzakelijke veranderingen binnen de afdeling was zij altijd
prominent aanwezig. Het toeval wilde dat zij de eerste contacten binnen de afdeling had gehad met de
afscheidnemende Willy van Zadel.
Namens de landelijke Zonnebloem
mocht onze voorzitter Ellen Boeringa aan de jubilaris een oorkonde overhandigen en een herinneringsspeld met het logo van de Zonnebloem Uiteraard was er voor beide dames een mooi boeket bloemen
beschikbaar. En zoals dit bij dergelijke gebeurtenissen hoort werd er
bij de afsluitende borrel ook nog
een toast uitgebracht op beide dames. Ook deze avond werd weer
duidelijk: ‘Bij de Zonnebloem draait
het om mensen”
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

“VeenLanden College:

Goede verbinding
Abcoude onmisbaar!”
Het VeenLanden College heeft
ernstige zorgen over de aangekondigde aanpassingen in
het openbaar vervoer van de
gemeente De Ronde Venen.
Conrector Ter Punt vreest dat
deze zoveelste verslechtering
vanuit Abcoude en de omgeving (Baambrugge, Loenersloot) grote gevolgen heeft
voor de leerlingen uit die
woonkern die in de gemeente
onderwijs bijwonen. De provincie kan haar verantwoordelijkheid niet langer ontlopen,
stelt het VeenLanden College.
Vergadering Commissie
Publieke Werken
Bij de vergadering van de Commissie Publieke Werken op
woensdag 10 februari jongstleden was de gedeputeerde van
de provincie Utrecht, mevrouw J.
Verbeek-Nijhof aanwezig alsook
een afgevaardigde van de nieuwe vervoerder Syntus, de heer C.
Uijl. Mevrouw J. ter Punt, conrector van het VeenLanden College
maakt daarom van de gelegenheid gebruik om aldaar haar bezorgdheid te uiten over de vervoersmogelijkheden voor de leerlingen van het VeenLanden College. Met name voor de leerlingen die vanuit Abcoude en de
omgeving van Abcoude komen
en op de locaties in Vinkeveen en
Mijdrecht zitten.
Schoolbus
Al een aantal jaren regelt het
VeenLanden College schoolbusvervoer tijdens de wintermaanden. Het betreft twee routes:
de route Noorden, Zevenhoven,
Noordeinde, Nieuwveen naar de
locatie Mijdrecht (de Nieuwveen
bus) en de route Vreeland, Loenen aan de Vecht, Baambrugge, Loenersloot, naar locatie Vinkeveen en locatie Mijdrecht (de
Loenen bus).
Op dit moment komen 30 leerlingen op locatie Mijdrecht uit Abcoude en uit de omgeving van
Abcoude. Op locatie Vinkeveen
zijn dat er op dit moment 81. Zij
komen uit Abcoude, Vreeland,
Loenen, Baambrugge en Loenersloot (het gebied tussen de
woonkern Abcoude en de woonkernen Vinkeveen/Mijdrecht). Zij
vormen een belangrijk aandeel
van het totale leerlingenbestand
op locatie Vinkeveen. Tijdens de
afgelopen open avonden heeft
de school op beide locaties ook
weer veel belangstellende ouders
en leerlingen uit dit gebied mogen ontvangen.
Waarom een bus uit Loenen,
Baambrugge?
Ter illustratie: vanuit Baambrugge naar de school in Vinkeveen
betreft het een autoritje van nog
geen 15 minuten, vergelijkbaar
met de tijd van Vinkeveen naar
Mijdrecht. Met het openbaar vervoer op dit moment is een leerling uit Baambrugge 50 tot 60 minuten onderweg. Reden waarom
de school de schoolbus heeft ingezet. Zij had nu juist gehoopt op
een verbetering zodat wellicht de
schoolbus overbodig zou worden.
In plaats daarvan kijkt ze binnenDe carpoolopstapplaatst bij Abcoude

kort aan tegen een aanzienlijke
verslechtering. Het vervoer was
al niet goed voor het hele gebied
tussen Abcoude en Vinkeveen/
Mijdrecht, maar op het moment
dat Syntus het vervoer gaat doen
zal dit ook voor de kern Abcoude
gaan gelden, omdat de 126 dan
alleen nog langs de A2 stopt.
Voortgezet Onderwijs in
De Ronde Venen
Scholieren moeten hun middelbare school in de eigen gemeente kunnen bereiken op een veilige, logische en goede manier.
Dat vervoer “veilig”, “logisch” en
“goed” moet zijn, onderschrijft
ook de nieuwe vervoerder Syntus
in diens bedrijfsvisie. Het is echter van belang dat deze gedeelde
visie ook in de praktijk van kracht
is. Niet alleen is de veiligheid in
het geding als je jonge kinderen
laat instappen op een carpoolplaats, de loopafstand vanuit de
woonkern Abcoude naar de carpoolopstapplaats is ook nog eens
aanzienlijk.
Sociale veiligheid en
loopafstand
Tijdens de vergadering opperde mevrouw Van Heerik van de
VVD dat het wellicht een oplossing was de halte naar de rotonde bij de Burgemeester Des Tombeweg/Piet van Wijngaerdtlaan
in Abcoude te verleggen in plaats
van bij de carpoolplaats. Dit lost
misschien het probleem van sociale veiligheid op waarnaar mevrouw Verbeek nog beloofde een
onderzoek te doen, maar het betekent nog steeds dat deze halte dan bijvoorbeeld vanaf de Fluitekruid in Abcoude een wandeling betekent van bijna anderhalve kilometer. Leerlingen uit de
woonkern Abcoude moeten kunnen kiezen voor een school in de
eigen gemeente. Zij zouden niet
uitsluitend aangewezen moeten
zijn op scholen in de provincie
Noord-Holland.
Oproep aan de provincie
Het VeenLanden College roept
de provincie daarom op om verantwoordelijkheid te nemen. Zij
heeft de afgelopen jaren in de
winter een oplossing geboden
voor de leerlingen van het gebied tot aan de kern Abcoude. De
huidige plannen verhogen nu de
druk op de school om verder in te
springen op de tekortkomingen
van het openbaar vervoer. De oplossing die de school kan bieden
is nooit zo ideaal als een goed
openbaarvervoernetwerk met geregelde tijden. Het is nu tijd dat
de provincie daadwerkelijk iets
doet aan de netwerkverbindingen in het hele gebied.
Conrector Ter Punt, doet hiermee
een sterk beroep op gedeputeerde Verbeek- Nijhof en de heer
Uijl van vervoerder Syntus om deze beslissing ten aanzien van het
openbaar vervoer nog eens grondig tegen het licht te houden. Zij
hoopt en vertrouwt op een passende oplossing voor alle betrokken partijen.
Mevrouw. drs. J ter Punt,
conrector Veenlanden College
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Rondeveense fracties nog in actie
voor verbetering openbaar vervoer
Vervolg van de voorpagina
Het CDA liet de gedeputeerde bij
monde van fractievoorzitter Rein
Kroon weten dat de Rondeveense raad nogal wat verzoeken had:

Buslijn 126 te laten stoppen bij het
AMC ziekenhuis . De halte bij de A2
te verplaatsen naar de rotonde van
de Burgemeester Des Tombeweg in
Abcoude en Buslijn 130 over de Industrieweg in Mijdrecht te laten rij-

Fractievoorzitter van het CDA, Rein Kroon overhandigde maandag jl. de 3500
handtekeningen aan gedeputeerde

den op het bedrijventerrein.
EsterGrondijs vroeg met name aandacht voor bus 120 langs station
Abcoude. De wens om deze buslijn
langs het station te laten rijden is er
al sinds de opening van het nieuwe
station in 2007. Destijds zijn er 1.300
handtekeningen opgehaald om dit
mogelijk te maken. De provincie
wilde hier toen niet aan meewerken
en wil dit nog steeds niet. Destijds
is wel een proef gedaan met buslijn 126 langs het station Abcoude, maar dit bleek geen succes. Logisch, omdat er vanuit Mijdrecht,
Wilnis en Vinkeveen geen behoefte is om langs het station in Abcoude te gaan. Station Breukelen is immers veel sneller te bereiken met
buslijn 130. Voor inwoners van Loenersloot, Baambrugge en Abcoude
is het station in Abcoude echter het
dichtstbijzijnde station, en daarom
zou een proef met buslijn 120 langs
het station naar alle waarschijnlijkheid wel succesvol zijn. Daarnaast
is de omlegging van de route die er
voor zou moeten plaatsvinden mi-

nimaal. De gedeputeerde bleef bij
haar standpunt dat de proef met
buslijn 126 niet succesvol was, en
dat een proef met buslijn 120 dan
ook zinloos zou zijn.
Toezegging
De gedeputeerde zegde wel opnieuw toe te kijken of bus 126
langs het AMC zou kunnen gaan
en of het mogelijk is om de bus niet
bij de halte bij afslag Abcoude te laten stoppen, maar een stukje verder
het dorp in bij de volgende rotonde. Dit laatste omdat de halte bij de
carpoolplaats als onveilig wordt ervaren. Daarnaast is de gedeputeerde ook bereid om te kijken of bus
123, naast bus 121, ook over het bedrijventerrein zou kunnen rijden.
Van bus 130 over het bedrijventerrein wilde de gedeputeerde niets
weten, omdat dit een verslechtering zou betekenen voor inwoners
van Wilnis die gebruik maken van
deze lijn. Wat betreft bus 120 langs
station Abcoude lijkt er voor alsnog
weinig progressie. De gedeputeerde gaf aan nog wat nader onderzoek te doen. De uitslag van deze
onderzoeken zijn belangrijk. De uitslag hiervan verschijnen half maart
en worden besproken op 4 april in
de commissie Mobiliteit. Dus weer
wachten... wordt vervolgd.

Cursus Klein Vaarbewijs I
Vinkeveen - 9 maart aanstaande
start bij Zeilschool de Vinkeveense
Plassen weer de cursus ‘Klein Vaarbewijs I’. Dit vaarbewijs is verplicht
voor boten langer dan 15 meter of
die sneller kunnen varen dan 20 kilometer per uur.
De bevlogen CWO erkende docent
behandelt gedurende vijf woensdagavonden alle lesstof. De interactieve bijeenkomsten zijn een combinatie van vertellen, uitleggen, oefenen en bespreken. Aangevuld met
diverse praktijkvoorbeelden middels
verhalen, foto’s en filmpjes. Me-

de door de interactie zijn het naast
leerzame ook hele gezellige avonden. Met de aanvang van het nieuwe watersportseizoen in zicht is er
veel recreatie op het water en heeft
iedereen belang bij veilig varen.
Het vaarbewijs is het enige officiële vaardocument dat door de autoriteiten in Nederland en in het buitenland erkend wordt. De bijeenkomsten vinden plaats op de Herenweg 144 in Vinkeveen en duren
van 19.30 – 22.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden: www.zeilschoolvinkeveen.nl of 0297 262200.

Johannes Passion

leden van Amicitia verkrijgbaar en
te bestellen bij Amicitia (tel. 029756 63 77). De toegangsprijs bedraagt 25,- en voor jongeren t/m 17
jaar 10,-, inclusief programmatekstboekje met de Luthers-Duitse tekst
en de Nederlandse vertaling. De uitvoering is een coproductie van de
Stichting Vrienden Monument Johannes de Doper en de Stichting
Vrienden van Amicitia. De Johannes Passion in de R.K. kerk Johannes de Doper, een passende locatie voor een magistraal werk in de
tijd van Pasen! Noteer nu alvast de
datum, nadere informatie volgt nog.

REACTIE VAN EEN LEZER

De Ronde venen - Op vrijdag 18
maart zal de Johannes Passion van
Johann Sebastian Bach worden uitgevoerd in de R.K. kerk Johannes
de Doper in Mijdrecht/Wilnis, en
wel door de Christelijke Oratorium
Vereniging Amicitia Uithoorn met
medewerking van solisten en muzikaal ondersteund door Het Promenade Orkest. Het geheel staat onder
leiding van dirigent Toon de Graaf.
Aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten zijn in de voorverkoop al bij de

REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Sportvrouw van
De Ronde Venen
Onder de kop “De sportvrouw
van De Ronde Venen woont in
Den Haag’ stond vorige week in
de Nieuwe Meerbode een ingezonden brief afgedrukt over de
Sportverkiezingen. Als jury van de
Sportverkiezingen willen we daar
graag op reageren.
In de brief worden vraagtekens gezet bij het feit dat Janneke Bokkes is verkozen tot Sportvrouw van het jaar 2015 en dat
deze titel niet is toegekend aan
Marijke Kroon. Deze twee dames
waren, samen met Leonie Minnee, genomineerd.
Inwoners en verenigingen kunnen jaarlijks sporters nomineren
voor de verschillende sportprijzen. De jury, die bestaat uit een
bekende sporter uit de gemeente,
een sportjournalist van het AD,
een beleidsmedewerker Sport
van een omliggende gemeente en de wethouder Sport van De
Ronde Venen, bepaalt vervolgens
wie van de voorgedragen kandidaten het meest in aanmerking
komt voor de verschillende sportprijzen.
Belangrijk criterium voor de jury is het niveau van de verrichte
sportprestatie in hun sport. Het
maakt daarbij niet uit of die sport
ook in De Ronde Venen wordt beoefend, het gaat om de prestatie.

Voor Janneke Bokkes geldt dat zij
op hoog niveau sport. Ze maakte deel uit van de Nederlandse
selectie en nam in de zomer met
het Nederlands team deel aan
de Europese Kampioenschappen. Op het moment dat ze haar
prestaties verrichte, woonde ze in
Mijdrecht. Deze prestatie heeft
voor de jury de doorslag gegeven
haar tot Sportvrouw te kiezen.
De verkiezing van Janneke Bokkes doet niets af aan de prestaties en de inzet van Marijke Kroon. De jury heeft veel bewondering voor het feit dat zij,
ondanks haar ziekte, er jaarlijks
in slaagt goede resultaten neer
te zetten en haar sport te promoten. Het is ook om die reden
dat zij twee jaar geleden tijdens
de sportverkiezingen is geïnterviewd om haar bijzondere verhaal
te vertellen. Dat verhaal verdient
aandacht, en dat heeft het tijdens
de laatste sportverkiezingen opnieuw gekregen. Uitgangspunt
bij de beoordeling van de genomineerden is echter het niveau
van de prestaties. En op basis van
dat criterium is de jury unaniem
van mening dat Janneke Bokkes
de titel Sportvrouw van 2015 verdient.
De jury van de
Sportverkiezingen

Spetterende kinderdisco en
open podium groot succes
De Ronde Venen - Kunst Rond de
Venen organiseerde op zaterdag 13
februari weer een gratis kinderdisco
in Wilnis. In kostuum, met schmink
en vol opwinding stroomden de kinderen binnen. Ouders mochten de
kinderen wel wegbrengen, maar
na een kus en een knuffel was het
feest voor de kinderen. Deze keer
was de disco er speciaal voor kinderen van 4-8 jaar. Met veel enthousiasme dansten bijna 30 jongens en
meisjes een uur lang de verschillende dansjes en deden ze dansspelletjes. Aan het eind was er limonade en wat lekkers voor de kinderen.

Ook deze keer was er aansluitend
open podium. Tijdens een programma van een half uur zaten ruim 50
dansers, ouders, vrienden en familie geboeid te kijken naar de jonge dansers. Initiatiefnemers Aino
Merits en Karin Dieters zijn erg enthousiast. “Het was weer een heel
leuk feestje. En wat geweldig dat zo
veel kinderen een optreden gaven.
De kinderdisco is overigens niet alleen toegankelijk voor kinderen die
lid zijn van Kunst Rond de Venen.
Alle kinderen uit de omgeving zijn
welkom voor de gratis disco!” www.
facebook.com/kunstronddevenen

Gezelligheid Oude Dorp
dankzij winkeliers
Regio - Als klein winkelgebied tussen winkelcentrum Amstelplein en
het Zijdelwaardplein doen de winkeliers van ‘het Oude Dorp’ in de
Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade er alles aan om de loop
in hun winkelgebied te behouden.
Immers, het naastgelegen winkelcentrum Amstelplein en het inmiddels gerenoveerde winkelcentrum
Zijdelwaardplein oefenen een zuigende werking op consumenten uit.
Maar de winkeliersvereniging Uithoorn aan de Amstel heeft als voordeel onderdeel te zijn van een aantrekkelijke Amsteloever, de Waterlijn’ met vanaf april tot en met september watersportactiviteiten en
op en top gezelligheid dankzij de
aanwezige actieve horeca. Bovendien oefent de knusse winkelstraat
met een verscheidenheid aan winkels de nodige aantrekkingskracht
uit op zowel inwoners als bezoekers van buitenaf. Waar het vanwege de crisis winkelruimte leeg kwam
te staan, zien nieuwe ondernemers
kansen om die weer te vullen. Dat
is te zien en te merken. Om er voor
bezoekers bekendheid aan te geven en de omgeving aantrekkelijk
te maken moet je er wel wat voor
doen. Dat toont de winkeliersvereniging dan ook in allerlei activiteiten.
In het voorjaar en de zomer gaat dat
wat gemakkelijker dan in het najaar
en winter. Leuk aangeklede etalages, feestverlichting, warme uitstraling en knusse horeca moeten dan
aan de zomerse periode een vervolg geven. Dat is niet altijd eenvoudig want je moet maar iets kunnen

bedenken waardoor mensen ook in
dat jaargetijde graag naar je toe willen komen. Dat vergt inventiviteit,
een stuk samenwerking en (veel)
overleg met elkaar, maar ook met de
gemeente vanwege regelgeving en
vergunningen
Het bestuur van de winkeliersvereniging zet zich in alle geval in om
het aantrekkelijke aspect van het
Oude Dorp te behouden en waar
mogelijk te versterken. Daar moet je
goede mensen voor hebben die zich
niet alleen in woord en geschrift
profileren, maar ook het enthousiasme bij andere ondernemers blijven
aanwakkeren om er wat van te maken. Zulke bestuursleden zijn er gelukkig (nog wel). Een kleine groep
die zich veelal achter de schermen
inzet om elke keer maar weer te zorgen voor een aantrekkelijk dorpscentrum. Zij verdienen een groot
compliment. Een van hen is Wouter
van Hilten van het gelijknamige bedrijf Alles voor Kantoor aan de Wilhelminakade. De onmisbare (huidige) voorzitter die samen met het
bestuur, winkeliers en ondernemers
het winkel- en horecagebied van
het Oude Dorp levendig en aantrekkelijk voor bezoekers wil houden.
Het zou zonde zijn als dit soort bestuursleden te kennen zouden geven ermee te willen ophouden. Omdat dit jaar de periode voor met name de voorzitter afloopt is het dringend gewenst dat collega ondernemers zich inspannen om hem te bewegen er nog een jaartje of wat aan
vast te knopen. Dat zal de Waterlijn
ten goede komen!

Koetjes en kalfjes...
Al tientallen jaren, elk jaar weer,
zijn er grote acties om donoren te
werven. Elk jaar, al jaren achtereen, hoor je BNers en vrijwel iedereen die gevraagd wordt zeggen: ‘ja, erg hè, ik ben nog geen
donor, dat moet ik toch eens gaan
doen’, of: ‘ja, dat ga ik zeker regelen’. Als maar de helft van al deze uitspraken werd waargemaakt,
zouden we intussen waarschijnlijk geen DUIZEND wachtenden op de lijst voor een donororgaan hebben staan. Mensen, van
wie het leven afhangt van het op
tijd beschikbaar zijn van een donororgaan. Regelmatig denk ik
na hoe het mogelijk is dat zelfs
na zoveel acties en vele miljoenen die geïnvesteerd zijn, 3 van
de 4 zich niet geregistreerd hebben als donor. Maar ook zelfs niet
de moeite hebben genomen om
aan te geven dat ze geen donor
willen zijn. Kleine moeite, 5 minuten van je tijd zou je zeggen. Toch
lijkt het heel lastig te zijn. Intussen hebben maar 5,8 miljoen Nederlanders laten vastleggen of ze
na overlijden organen willen doneren, van wie 3,5 miljoen een JA
hebben ingevuld. Elke potentiële donor is natuurlijk super, maar
als je nagaat dat 66% van de
18+ Nederlanders niet de moeite heeft gedaan om aan te geven
wat ze willen na overlijden vind ik
dat toch wel een hele trieste zaak.
Feit is namelijk dat 75% van de
Nederlanders na overlijden niet
beschikbaar is als donor!
Ik pieker al jaren over het waarom. Waarom investeren mensen
niet even een paar minuten om
JA of NEE in te vullen. Niet alleen voor de wachtenden op de
donorlijst, maar ook voor je eigen
nabestaanden die anders de keuze (meestal ‘nee’) voor je moeten
maken. Zelf ben ik donor vanaf
mijn 16e jaar.
Familie
Op een zaterdagavond reed een
kennis van me met de brommer
naar huis en werd geschept door
een auto, hij was helaas op slag
dood. Enkele weken later vertelde
zijn broer toch wel enigszins trots,
dat zijn broer toch nog een soort
van voortleefde, omdat verschillende organen waren gebruikt
om anderen een kans op leven te
geven. Dit verhaal raakte me en
is me altijd bijgebleven. De dag
erna haalde ik op het gemeentehuis het toen bekende rode papiertje, oftewel een donorcodicil.
Intussen ben ik dus 26 jaar donor,
waarvan de laatste jaren digitaal.
Ook in mijn familie en directe omgeving zijn er tot mijn spijt meer
mensen géén donor dan wel. Altijd een ‘leuk’ discussie-onderwerp op een verjaardag of BBQ,
waar dan opmerkingen over tafel
komen als ‘nou ja, ik weet het niet
hoor, wie weet of ik wel echt dood

ben als ze gaan snijden’. (Nou ja,
wat dacht je van de arts die een
eed heeft afgelegd er alles aan te
doen om jou in leven te houden).
‘Kan ik straks niet netjes worden
opgebaard, dat kan ik mijn nabestaanden niet aandoen’. (Natuurlijk zie je daar niets van in een
kist, ziet niemand wat van). Of:
‘Ja, dan weet ik niet wie het krijgt!’
(Weet niet of ik wil weten wat
daarmee bedoeld wordt, maar je
weet na je dood sowieso niet zoveel meer, denk ik). Maar ook de
mensen die elk jaar zeggen dat ze
het toch echt snel ‘even’ gaan regelen, zeggen dit intussen al jaren. Verbazend is dan wel dat een
grote meerderheid van de Nederlanders wel een donororgaan zou
willen ontvangen, of vindt dat een
familielid dit zou moeten ontvangen mocht dit noodzakelijk worden.
Niet tijdig
Ook vinden de meeste mensen
het verschrikkelijk dat er elk jaar
ongeveer 100 mensen per jaar
overlijden, omdat er niet tijdig een
donororgaan is. Dat is natuurlijk
allemaal heel dubbel. Meerdere keren is er al geprobeerd een
wet te maken die iedereen donor maakt, mits anders aangegeven. Dat is dus het omgekeerde
van nu. Met de huidige stand van
registraties zou dat ineens betekenen dat 75% donor zou zijn in
plaats van 25%, oftewel 3x zoveel.
Hoop ook zeker dat deze wet er
dit keer doorheen gaat komen.
Natuurlijk mag iedereen zelf bepalen of ze donor of geen donor
willen zijn. Voor mij mag er echter ook een optie aan worden toegevoegd. Ik wil kunnen uitsluiten
wie mijn organen krijgen! Nee, ik
bedoel niet dat ik wil uitsluiten
op geslacht, geaardheid, geloof
of afkomst, nee niets van dit alles. Wel zou ik mensen die geen
donor willen zijn willen uitsluiten
van het ontvangen van mijn organen (behalve als er geen andere patiënt is, want mijn organen weggooien is natuurlijk zonde). Een wat meer hellend vlak
is dat ik ook wel een voorstander zou zijn om rokers, alcoholisten en andere verslaafden achter
mensen met een gezond leefpatroon op de lijst te plaatsen. Deze uitsluitingen zijn natuurlijk lastig omdat iedereen natuurlijk wel
een voor hem of haar geldige reden heeft. Vandaar dat ik de redenen medisch houd. Voor nu
hoop ik vooral dat de nieuwe wet
er snel doorkomt en dat blijkt dat
de Nederlanders wel donor willen
zijn, maar er geen tijd voor nemen
om in te vullen. In mijn ideale wereld gaan er geen mensen dood,
omdat er wel organen zijn maar
ze niet gebruikt mogen worden.
JaWeKo

Buurtbingo Present
Mijdrecht – Iedere 2e dinsdag van
de maand staat wijkgebouw Present
open voor de Buurtbingo, zo ook
dinsdag 9 februari. Diverse bewoners waren erg blij met wat ze hadden gewonnen. Vooral de hoofdprijzen oogstten bewondering, zoals de
stofzuiger, halogeen oven en de radio. De digitale bingomachine zorgt
altijd voor duidelijkheid: spelers horen de cijfers afroepen en kunnen de cijfers meelezen via de display. In totaal zijn er altijd 7 speelrondes met 3 prijzen voor elke ronde. De bingospelers horen en zien
elke ronde wat de prijzen zijn voor
1 vol rijtje, voor 2 rijen en voor een
volle kaart. De prijzen staan prachtig uitgestald: van luxe lekkers, handige spullen voor in het huishouden
tot vazen en andere mooie decora-

ties. Ook is er elke maand een gesponsorde waardebon van Indonesisch afhaalcentrum Batavia aan de
Anselmusstraat om te genieten van
een uitgebreide maaltijd naar keuze. Als klap op de vuurpijl zijn er
nog de hoofdprijzen zoals een koffiezetapparaat, grillplaat en andere elektrische apparaten. Voor een
luttele 0,50 per kaart kan een speler al meedingen naar alle prijzen.
De gratis koffie/thee en wat lekkers
staan steeds al klaar in Wijkgebouw
Present, Wijkgebouw Present, Johan van Renessestraat 16, te bereiken via het schoolplein tussen basisschool De Fontein en BSO Kind &
Co. Elke 2e dinsdag van de maand
(8 maart, 12 april, 10 mei en 14 juni)
inloop vanaf 13.30 uur, bingo vanaf 14.00 uur.

Veel rookschade
Wilnis - Zaterdagavond had de
brandweer nog even de handen vol aan een schoorsteenbrand bij een woning aan de Herenweg. De brand die ontstond in
de schoorsteen was zo heftig dat
het ook de eerste en tweede etage vlam vatten. Bij aankomst van
de brandweer was al snel duidelijk dat het meer was dan een onschuldig schoorsteenbrandje. De

brandweer kreeg met hard werken het vuur binnen een uur onder controle. Een politieagent die
de bewoners naar buiten heeft
gehaald is samen met hen gecontroleerd op rookinhalatie door
het ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De eerste en tweede
etage hebben veel rookschade
opgelopen.
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gewerk kon worden. Aan de andere
kant was er weer een vrije trap voor
CSW maar het schot van Nick van
Asselen werd een prooi voor Antonioli. Tien minuten voor rust kreeg Argon twee hoekschoppen op rij maar
opnieuw greep Wens goed in. Het
laatste wapenfeit voor rust was weer
voor de thuisploeg, een goed genomen vrije trap werd door Antonioli
uit de hoek gelukt.

Wel sfeer en veel publiek
maar geen doelpunten
De Ronde Venen - Wel een beetje spanning en sfeer bij de wedstrijd
van CSW en Argon maar het in grote getale opgekomen publiek kwam
niet aan zijn trekken.
In de eerste helft was het de thuisploeg die een paar behoorlijke kansen kreeg maar het vizier was niet
goed afgesteld en doelman Antonioli liet zich niet verrassen. In het vervolg kreeg Argon iets meer kansen,
vooral in de slotfase maar ook hier
ontbrak het aan de juiste richting
en sluitpost Wens deed ook waarvoor hij was opgesteld. Koploper
Nootdorp won wel en zag zijn voor-

sprong uitgroeien tot een comfortabele vijf punten.

Rookdampen
Net toen de rookdampen werden
opgetrokken zagen we CSW een
hoekschop nemen waarna Sander Kunkeler een snoeihard schot
op doelman Romero Antonioli kon
afvuren maar deze wist de bal opnieuw tot hoekschop te verwerken.
Deze leverde niets op. Daarna kon
er weinig opwindends genoteerd en
was het een felle strijd om de bal.
Floris Mulder moest in die fase verzorgd worden, bij een kopduel met

spits Vincent van Hellemondt liep hij
een hoofdwond op. Met een keurig
verband kon hij de wedstrijd toch
voortzetten. Daarna zagen we een
poging van CSW naast gaan en even
later een hilarische situatie voor het
Argondoel waarin de bal slecht werd
verdedigd maar uiteindelijk kwam
doelman Romero Antonioli na een
hoge inzet als winnaar tevoorschijn.
Dave Cornelissen mikte daarna van
dichtbij te hoog. De eerste echte
mogelijkheid voor Argon kwam na
een klein half uur toen een voorzet van Jesse Stange door de benen van Jesse van Nieuwkerk weg-

Geen beslissing
In de tweede helft kreeg Argon wel
de betere mogelijkheden maar het
was allemaal net niet. Het eerste
wapenfeit was toch weer voor CSW,
een hoekschop van Nick van Asselen kon in tweede instantie nipt
door Antonioli onschadelijk worden
gemaakt. Daarna twee mogelijkheden voor Argon, eerst zagen we
een kopbal van Bas Pel en daarna
een schot van Jesse Stange maar
bij beide inzetten stond doelman
Wens in de weg. Ook CSW deelde mee in de malaise van niet willen scoren. Na hands van Mulder
mocht Kunkeler aanleggen maar
hij mikte te hoog. Daarna kwam
ook Jesse van Nieuwkerk niet langs
Wens. Tien minuten voor het eindsignaal had Soner Gedik de 0-1 op
zijn schoen, zojuist ingevallen kwam
hij bij het eerste balcontact in een
ideale scoringspositie maar oog in
oog met Wens kwam de doelman
als winnaar tevoorschijn. In de slotfase mocht de thuisploeg nog een
hoekschop nemen, schoot Cyrano Morrison voorlangs, kopte Mitchel Vorstman naast en twee hoekschoppen en twee vrije trappen later floot scheidsrechter Annegam
voor het laatst. Zaterdag komt Volendam op bezoek bij Argon.
Foto: sportinbeeld.com

Tweede plaats voor GVM
ster GVM Nellianne Meijer
De Ronde Venen - Zaterdag 13 februari werden in Hooglanderveen
de tweede plaatsingswedstrijden
turnen gehouden. Chalisa en Luna
mochten op baan 1 hun oefeningen
laten zien. Ze streden tegen 24 andere turnsters in de D1. Wat heeft
Luna het goed gedaan op balk. De
koprol op de balk is altijd een lastig
onderdeel voor veel turnsters, maar
wat trots waren wij dat Luna er tijdens de wedstrijd op bleef zitten!
Het vele oefenen heeft goed geholpen en ze werd uiteindelijk 8e. Chalisa had een hele mooie brug oefening en ondanks dat ze wat was
vergeten op balk heeft zij een mooie
9e plaats behaald. De meiden hebben het veel beter gedaan dan hun
eerste wedstrijd dus met een trots
gevoel verlieten ze de wedstrijdvloer. Op baan 2 had Lisa een beetje pech op de brug en gleed ze eraf.
Gelukkig maakte ze haar oefening
op vloer perfect. Haar salto lukte,
Hoera! Lisa behaaldde 34,500 punten.
Wedstrijd 2
Wedstrijd 2 mocht Rosalien Sjarifudin haar allereerste wedstrijd
dit seizoen turnen. Met een mooie
vloeroefening op muziek werd Rosalien 5e op vloer. Aan de andere
kant van de zaal had Marit Zwemer
ook haar wedstrijd. Ook bij Marit is
haar balk heel erg vooruit gegaan.
Wat een mooie uitstraling! Ze ein-

digde de oefening met een prachtige salto af. Wedstrijd 3 was het de
beurt aan Jessica Helmer en Lynn
van den Bosch.. Jessica sprong ½
in ½ uit op de pegasus en gelukkig
zijn beide sprongen goed gekeurd!.
Het trainen op elementen heeft mogen baten want zowel de zolendraai op brug als de radslag op de
balk waren perfect geturnd! Jessica
werd 8e op balk.
Lynn had een hele mooie maar
moeilijke oefening op brug. Ze voerde het zo goed uit dat het een eitje leek. Met een zolendraai, kip en
salto af kreeg ze een groot applaus.
Sprong was haar beste onderdeel
en daar behaalde ze een 4e plaats.
Onze kampioen van de dag was
Nellianne Meijer die ondanks een
blaar een mooie salto van de brug
deed. Nellianne werd maar liefst 1e
op Sprong en Balk! Uiteindelijk allemaal goed genoeg voor een mooie
zilveren medaille. Gefeliciteerd!
Merel ten Haaf en Iris Koppenol
mochten meedoen in de laatste
wedstrijd. Brug was Merel’s beste oefening en was goed voor een
5e plaats! Op balk had ze een kleine
wiebel met de sprongen maar bleef
er gelukkig op staan. Iris sprong
haar overslag met plank en werd
daar maar liefst 2e! Beide dames
hebben zichzelf verbeterd en waren
tevreden. Iris heeft een record gehaald met haar score op balk wat ze
nooit had verwacht.

Nieuw bestuur voor
voetbalvereniging Hertha
De Ronde Venen - Het zijn turbulente tijden bij S.V. Hertha met
de recent geopende nieuwe kantine, een nieuw logo en het nieuwe
kunstgrasveld. Daarnaast werd tijdens een Buitengewone Algemene Leden Vergadering een compleet nieuw bestuur gekozen door
de aanwezige leden. Voorzitter Harry van Genderen, secretaris Peter Voorbij, Martijn Zeldenrijk namens Accommodatiezaken en Danny Bierman namens meisjes- en damesvoetbal namen afscheid.

Meiden CSW MA1 spinnen voor goed doel
Wilnis - Zeg nou zelf, hoe vaak krijg
je de gelegenheid om een sportheld
als Leontien Zijlaard-Van Moorsel te
ontmoeten? En hoe groot is de kans
dat je ook nog eens een exclusieve
presentatie én een spinning sessie
krijgt van deze 4-voudig Olympisch
kampioene, 9-voudig wereldkampioene en meervoudig winnares van
de Tour de France? Toch lukte het
de meiden van CSW MA1 om Leontien enthousiast te krijgen voor
hun Sponsor Spinning Clinic op 12
februari. Met hulp overigens van
Schildersbedrijf en Industriespuiterij
Van Zuylen & Zn en OptiSport Health Club De Ronde Venen. Die laatste stelde een mooie vergaderruim-

te en prachtige spinning faciliteiten
beschikbaar voor het goede doel.
Vriendelijk
De opvallend vriendelijke en toegankelijke Van Moorsel begon de
bijeenkomst met een door film ondersteunde presentatie over haar
indrukwekkende wielercarrière. De
vele successen zijn volgens haar
vooral te danken geweest aan haar
familie, haar tomeloze trainingsarbeid én een klein beetje talent. De
carrière van Van Moorsel kende
echter niet alleen pieken, maar ook
diepe dalen. Openhartig vertelde ze
over de eetstoornis die haar bijna
fataal werd en de jarenlange strijd

die zij leverde om deze te boven te
komen én weer aan de wielertop
te geraken. De ervaringen die Van
Moorsel in die periode zelf opdeed,
inspireerden haar om later een eigen stichting – de Stichting Leontien Foundation – op te richten die
mensen helpt de strijd aan te gaan
tegen eetstoornissen als Boulimia
en Anorexia.
Spinning
De spinning clinic die aansluitend
aan de presentatie plaats vond, was
niet alleen bedoeld om de meiden
van CSW MA1 na de winterstop op
een leuke manier weer topfit te krijgen, maar ook om geld in te zamelen

voor deze stichting. In totaal brachten de meiden ruim € 400,- bijeen.
Als tegenprestatie leverden zij ruim
driekwartier een topprestatie op de
spinfiets. Want Van Moorsel mag
dan wel een ontzettend vriendelijke
en sociale vrouw zijn, op de fiets is
zij nog steeds een razende fanatiekelinge. Met afwisselende oefeningen werden de meiden tot het uiterste gedreven, met als gevolg grensverleggende prestaties en... een gezonde dosis spierpijn. Alles bij elkaar kijken de CSW-meiden, de trainers, de leiders, de partners OptiSport Health Club en Van Zuylen én
Van Moorsel terug op een zeer geslaagde Sponsor Spinning Clinic.

Speciale aandacht was er voor Hertha-boegbeeld Harry van Genderen
die na in totaal 26 jaar voorzitter
te zijn geweest afscheid nam. Het
nieuwe bestuur bestaat uit Michel
Klinkhamer, Pieter Kes, Raymond
Blomvliet, Matthijs Mons, René
Stokhof en Onno Stokhof. Volgens

vice voorzitter Matthijs Mons staat
het nieuwe bestuur te popelen om
het stokje over te nemen. De club
staat er goed voor met een prachtige accommodatie en een groeiend ledenaantal. De komende jaren houden we de gezelligheid vast
bij Hertha, maar komt er meer aandacht voor het Zaterdag 1 elftal. De
ambitie reikt verder dan de lagere
regionen in de vierde klasse aldus
Matthijs Mons. Dat geldt ook voor
het dames- en meisjesvoetbal. Deze afdeling groeit als kool en de komende seizoenen willen wij daarvan
de vruchten plukken. Ook hopen we
op een verdere groei van het ledenaantal door de nieuwe woonwijk
Vinkeveld. De toekomst van Hertha
ziet er al met al fantastisch uit. Op
de foto neemt de nieuwe voorzitter Michel Klinkhamer afscheid van
Harry van Genderen.

Prijsklaverjassen in de Merel
De Ronde Venen - Op vrijdag 19
februari 2016 is er in Cafè de Merel
Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen
tel. 0297-263562 prijs-klaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zowel dames als heren welkom, aanwezig zijn om 19.45uur voor de inschrijving Er zullen vier ronden van
zestien giffies gespeeld worden en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is winnaar of winnares
bekend,ook is er op deze avond een
grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijs-klaverjas avond was:
1 Cees Lof met 6793 pnt

2 Bianca Pappot met 6749 pnt
3 Ria Mathiesen met 6637 pnt
4 Cees Wijngaarden met 6595 pnt
5 Gerard Nelis met 6564 pnt
De poedelprijs was deze avond voor
Joke Rietbroek met 5150 punten.
De wedstrijden voor de competitie
(iedereen welkom ook per avond)
zullen op de volgende datums worden gespeeld in 2016;19 februari,4
en 18 maart, 1,15 en 29 april, 13 en
27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli is de
laatste klaverjas-avond van de competitie van het jaargang 2015/2016
dit alles onder voorbehoud .
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Zondag a.s:

PK Sport Bosdijkloop
De Ronde Venen - Loop het voorjaar tegemoet! Toer Trimclub De
Merel organiseert voor de 38ste
keer de PK Sport Bosdijkloop. Hardloopster Marijke Kroon uit Vinkeveen geeft zondag 21 februari om
11:30 uur het startschot voor de
Jeugdloop. Voor de andere afstanden geeft wethouder Erika Spil vanaf 12:00 uur het startschot.

Examen schaatsen bij
IJsclub Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag stond het examenschaatsen
op het programma voor de jeugdschaatsers van IJsclub Nooit Gedacht. Normaliter staat het examen
begin maart op de agenda, maar
door de verschillende vakanties in
de regio, is het nu naar voren gezet.
Voor het examenschaatsen is het
hele jaar geoefend en dat maakt het
best een beetje spannend.
Bij het examen moeten er twee onderdelen op het ijs afgelegd worden. Het eerste onderdeel is de
start- en remproef, waarbij zo snel
mogelijk een afstand van 50 meter
overbrugd moet worden, met twee
keer een keerpunt erin. Bij het keerpunt moet er dus hard geremd worden en daarna moet de schaatser
weer zo snel mogelijk vaart zien te
maken. Het tweede onderdeel is de
slalomproef. Dezelfde afstand wordt
dan afgelegd, maar nu moet er netjes een slalom om de pylonen afgelegd worden.
Valpartij
De meeste kinderen wisten deze
twee onderdeel moeiteloos te volbrengen, alhoewel er soms een pylon werd gemist. Een valpartij gebeurde ook af en toe, maar gelukkig was er voldoende tijd om dan
opnieuw het onderdeel te mogen

schaatsen. Aan de hand van de gereden tijden komen de schaatsertjes in aanmerking voor een bepaald diploma. Daarbij wordt ook
gekeken hoe de techniek is. Een
wat mindere tijd wordt gecompenseerd door een goede techniek en
andersom kan een matige techniek
gecompenseerd worden door een
goede tijd.
De omstandigheden op het ijs waren ook prima. Er stond weinig wind
met een gelukkig was het niet te
warm, zoals zo vaak deze winter het
geval was. Daardoor was het ijs ook
hard en snel.
Op 12 maart wordt nog het laatste
examenonderdeel afgenomen, namelijk het schaatsen achter de jagermeester. De kinderen moeten dan afhankelijk van hun diploma, een aantal ronden kunnen afleggen, waarbij het tempo bepaald
wordt door de jagermeester. Dit
tempo begint langzaam en wordt
telkens opgevoerd, waardoor op het
laatst alleen nog de kinderen met
het hoogste diploma over blijven.
Er zijn dan inmiddels al 22 ronden
geschaatst. De komende weken
en in de vakanties gaat het jeugdschaatsen ook gewoon door, zodat
er nog genoeg mogelijkheden zijn
om goed te oefenen voor dit laatste onderdeel.

Unieke prestatie HVM-M6E1
De Ronde Venen - Na het winnen
van alle winter competitiewedstrijden mogen de zeven meisjes van
HVM-M6E1 zich de terechte winnaars van deze winter-hockeycompetitie noemen. Door hun geweldige inzet en mooie samenspel moest
ook zaterdag de laatste tegenstander, FIT uit Amsterdam, met 9-3 het
onderspit delven. De M6E1 kan na

Het aantal deelnemers nam de afgelopen jaren gestaag toe. Het succes is mede te danken aan de gezellige ambiance in en om sport-

hal De Boei in Vinkeveen en aan
het mooie parcours langs het natuur- en watersportgebied rondom
de Vinkeveense Plassen en recreatieterrein Bosdijk. Om de veiligheid
van de lopers te verbeteren is er een
verkeerscirculatieplan om de auto’s
van de deelnemers niet te laten parkeren langs het parcours. Parkeermogelijkheden zijn er op het Kloosterplein (Herenweg) en bij het winkelcentrum Zuiderwaard (Plevierenlaan) en in de straten achter het
winkelcentrum. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars op.

De Ronde Venen - Na 5 wedstrijden was zondagmorgen 14 februari de finale van de Portengen Bokaal
2016 op de Jaap Eden baan, 4 leden van Nooit Gedacht hadden zich
geplaatst voor deze finale wedstrijd.
Aan de start stonden bij de pupillen
A Floyd Veerkamp en Marijn Zuiker,
bij de pupillen B Michelle Ros en bij
de pupillen C Sterre van Schaik.
Ondanks de vroegte, wind en regen
wist Floyd Veerkamp nog twee pr’s

Het team werd ondersteund
door het team van de week, het
door Petra’s Praktijk gesponsorde Atlantis E 2, dat diezelfde ochtend kampioen was geworden.
In het begin van de wedstrijd was
het duidelijk Atlantis de meest scorende en leidende ploeg was. Het
aanvalsvak waarmee gestart werd
bestond uit Lars Kuijlenburg, Maarten Helsloot, Melissa v.d Stap en
Amy Loman. Snelle doelpunten van
Maarten en Lars zorgden voor een
3-1 voorsprong. Atlantis stond zeer
sterk en geconcentreerd te verdedigen en profiteerde van de fouten van Koveni.Atlantis liep via 4-1
uit tot 5-1 en liet zien de sterkere
ploeg te zijn. De doelpunten werden zowel door de heren als de dames gemaakt. Ook de vervangster
van Janneke van Ginkel, die al lange tijd geblesseerd de wedstrijden

vanaf de bank moet zien, Amy Loman scoorde.
Witteman
Met een 8-2 voorsprong bij rust,
vertelde coach Aad Witteman dat de
verdedigende druk zo door moest
gaan en Atlantis nog feller op de bal
moest spelen met name bij de rebound. Atlantis creëerde veel kansen, maar maakte deze na rust niet
allemaal meer af. Door twee blessure in het team, moesten er wissels
plaatsvinden waardoor het spel wat
veranderde. Atlantis liet zich niet
kennen en bleef doorvechten tot het
einde. Met doelpunten van Berry de
Jong, Lynn Loman en Heleen Haspels werd de stand verder gebracht
naar een 12-7. Na wat verdedigende
fouten kwam Koveni terug naar een
doelpunten aantal van 9, maar hier
bleef het ook bij. Eindstand na 60
minuten fanatiek spel van het door
Rabobank gesponsorde Atlantis 1
was een terechte uitslag van 14-9 in
het voordeel van Atlantis. Eerstkomende wedstrijd, de streekderby tegen de Vinken uit Vinkeveen, zal zijn
op zaterdag 4 maart. Alle aanmoediging om 16.50 uur in onze thuishal De Phoenix aan de Hoofdweg in
Mijdrecht, is welkom.

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilometer jeugdloop is om 11:50 uur bij de
brug op de Kerklaan. De overige
prijsuitreikingen vinden plaats in De
Boei, volgens het schema: 5 kilometer om 13:00 uur, 10 kilometer om
13:30 uur en de halve marathon om
14:00 uur. Voor de winnaar van de
halve marathon, zowel bij de dames
als de heren, is er een wisselbeker.
En voor het verbeteren van het parcoursrecord op de halve marathon
(dames: 1.20.28 uur, heren: 1.10.30
uur) is een geldbedrag beschikbaar.
De uitslagen van de PK Sport Bosdijkloop staan op de dag van de loop
vanaf 17:00 uur op www.uitslagen.
nl. En vervolgens ook op www.ttcdemerel.nl. Hier vindt je ook nadere informatie over de PK Sport Bosdijkloop. of bellen met Peter Meijer
(telefoonnummer 06-48013782), email naar bosdijkloop@gmail.com
of volg de Bosdijkloop op Twitter (@
Bosdijkloop.

te rijden op de 500m en de 1000m
en eindigde op een mooie 6e plaats
in het eindklassement. Marijn Zuiker reed op de 1000m ook een pr
en eindigde op een mooie 4e plaats.
Michelle Ros viel op de 500m, maar
wist toch haar 6e plaats in het klassement te behouden. En de kampioen van de pupillen C is Sterre van
Schaik geworden net als voorgaande keren wist zij ook vandaag beide
afstanden te winnen.

Winterwandelen waar
vroeger water was

Meisjes D3 gaat voor winst

De Ronde Venen - Op 13 februari speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 tegen de club
Koveni uit Nieuwegein. Atlantis was
na het gelijkspel van vorige week er
op gebrand om deze week de punten in Mijdrecht te houden. Er werd
hiervoor met het volledige team
weer hard getraind afgelopen week.

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De Boei
op zondag 21 februari, vanaf 10.00

uur tot uiterlijk een kwartier voor de
start. Deelname aan de jeugdloop
is gratis! Elke deelnemer aan de
jeugdloop ontvangt een mooie herinneringsmedaille. De start van de
1 kilometer jeugdloop is om 11:30
uur voor de Sint Jozefschool aan het
Tuinderslaantje. De start van de halve marathon is om 12.00 uur, de 10
kilometer om 12.10 uur en de 5 kilometer om 12.20 uur op de Kerklaan.
Het parcours is vlak en over verharde wegen. De kilometerpunten
bij alle afstanden worden met grote km-borden aangegeven, per afstand een andere kleur. Elke deelnemer ontvangt een Ipico-chip voor de
tijdwaarneming, welke na de finish
door vrijwilligers wordt ingenomen.

Nooit Gedacht rijders in de prijzen

deze unieke prestatie vol trots en
met goede moed beginnen aan de
voorjaarscompetitie. Als Julianne,
Marit, Nora, Zahra, Puck, Florine en
Linde, met hulp van de twee coachende Eva’s, zo door blijven spelen, zullen we tijdens deze laatste competitieronde van dit seizoen
nog veel mooie wedstrijdjes te zien
krijgen.

Atlantis 1 houdt punten in
Mijdrecht

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon, het hoofdnummer van
de Bosdijkloop (deelname vanaf 16
jaar) en een 10-kilometerloop, beiden door het buitengebied van Vinkeveen, en een 5-kilometerloop door
de kern van Vinkeveen. Zowel wedstrijdlopers als recreanten zijn van
harte welkom. Voor kinderen tot en
met 12 jaar is er een jeugdloop van
1 kilometer. De start en finish zijn
vlakbij sporthal De Boei, Kerklaan
32, 3645 EV Vinkeveen. In de sporthal zijn kleedruimten, douches, een
foyer met horecafaciliteiten, tasseninname en er is EHBO aanwezig.

De Ronde Venen - Het leukste
meidenteam van HVM MD3 heeft
de laatste maanden ontzettend hun
best gedaan met zaalhockey. Ondanks hun positieve inzet waren de
meeste tegenstanders een maatje
te groot en stonden ze tot dit weekend onderaan in de poule. Daar
kwam afgelopen weekend verandering in. Ze hebben keihard getraind en dat was duidelijk te zien.
Afgelopen zondag stonden er nog 2
wedstrijden op het programma. De
eerste wedstrijd was tegen Zandvoort. Door goed samen te werken,
mooi over te spelen en door te zetten stonden ze in de laatste minuut
2-1 voor. Na een spannende laatste

minuut waarin Zandvoort bijna gelijk spel maakte werd de wedstrijd
met winst afgesloten. Na een korte pauze startte de allerlaatste wedstrijd van het zaalhockeyseizoen.
De verdediging deed precies wat
ze moesten doen en ook het middenveld en de voorhoede deed het
geweldig. De meiden hadden er
zin in en dat maakte de eindstand
3-0. Feest dus voor de meiden die
na deze topprestatie van de laatste
plaats zijn opgeklommen naar de 4e
plaats! Elfi, Eline, Isabella, Phoenix,
Eefje, Joanne, Feline, Yelana, Marit,
Yuna, Emma en Quenty, we hebben
van jullie genoten in de zaal, nu op
naar het veld!

Regio - IVN afdeling De Ronde Venen & Uithoorn organiseert op zaterdagochtend 20 februari een winterwandeling door de polders rond
Kockengen. Ook in de winter is het
heerlijk om buiten te zijn, te lopen,
te kijken. Tijdens de wandeling lopen we lekker door om op temperatuur te blijven. Een paar keer besteden we aandacht aan het thema
van deze keer: ”Hoe zorgen we dat
we droge voeten houden?”
In het jaar 1000 begonnen onze
voorouders hier te leven en hard
te werken. Van een waterrijke wildernis een leefgebied maken is niet
eenvoudig. Was er een stukje ontgonnen, dan liep het weer onder
water. Daarom waren er kades no-

dig en verschillende afwateringskanalen in het gebied nodig. En niet
te vergeten om ruzie te voorkomen
tussen Woerden en De Ronde Venen. Natuurlijk kunnen we ook al
genieten van de voorjaarsboden,
die zich dit jaar eerder dan ooit laten zien. Draag stevige waterdichte schoenen of kaplaarzen en warme kleding. Neem een (warme)
drank mee voor tijdens de “pauze”.
Verzamelen: 20 februari 2016, 9.30
uur begraafplaats in Wilnis aan de
Ir. Enschedeweg. Vandaar vertrekken we gezamenlijk naar het startpunt. De wandeling is ongeveer
9 km lang. Rond 12.30 uur zijn we
weer terug. Voor verdere informatie,
neemt u contact op met Hans Tuinenburg, 06-13999814.

Hockey-meiden HVM M6E3
kampioen midwintercompetitie
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag speelden de meiden van
HVM M6E3 (Bo, Jasmijn, Eva, Roos,
Maaike, Kiara, Elodie en Kenzy) de
laatste wedstrijd van de midwintercompetitie. Wat was het weer een

leuke wedstrijd. In totaal hebben de
meiden zes wedstrijden gespeeld
en alle zes de wedstrijden werden
gewonnen. Wat een prestatie, welke beloond werd met een meer dan
verdiende medaille!

Vrijdag a.s. PannaKO
toernooi in Uithoorn
Regio - Word jij de nieuwe PannaHeld van Uithoorn? Op vrijdag 19
februari vanaf 15.15 uur heb jij de
kans om jouw skills te testen tegen
anderen. Zorg dat je het niet mist!
What’s up in Uithoorn organiseert
in samenwerking met PannaKO en
RKSG Thamen het PannaKO toernooi in Uithoorn. Op vrijdag 19 februari bij het sportveld voor RKSG
Thamen kan iedereen van 12 jaar of
ouder meedoen aan het toernooi.
Vanaf 15.15 uur begint de inschrijving. Tussen 15.30 – 17.00 uur vinden de voorrondes plaats. Iedereen
kan in de voorrondes mee blijven
spelen en aanschuiven.

Vanaf 17.00 uur beginnen de finales
en om 18.00 uur wordt de PannaHeld bekend. De Held van Uithoorn
krijgt op woensdag 2 maart de kans
om mee te doen met het NK PannaKO in Den Helder en het op te nemen tegen bekende namen als Mohamed Bouttaka en Mo Houri! Meiden zijn ook van harte welkom! Bij
genoeg deelneemsters komt er een
eigen PannaKO-meiden poule! Dus
waar wacht jij op? Kom vrijdag 19
februari langs om mee te doen of
te kijken bij het PannaKOtoernooi!
Deelname is gratis. Voor meer informatie, zie: www.pannaknockout.org
of www.whatsupuithoorn.nl.
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Turnsters Daphne, Isa, Julie
en Tanja winnen medaille
De Ronde Venen – Zaterdag jl.
werd in Amersfoort de tweede voorronde van de keuze oefenstof gehouden. In de eerste ronde mochten Eva, Kimberly en Marijn hun
tweede wedstrijd turnen. Ze starten
op brug. Bij alle drie ging de oefening prima en bij Kimberly zelfs zo
goed dat ze eerste werd op dit toestel. Ook de andere toestellen gingen veel beter als de eerste voorronde en Eva werd uiteindelijk 19de
, Kimberly 12de en Marijn 10de.
In de tweede ronde de beurt aan Julia. Ze was erg gespannen en daardoor ging op de vloer de hele draai
niet helemaal goed. Op sprong liet
ze een mooie salto en overslag zien
en ook op de brug ging de salto af
keurig. Op naar de balk, lastig om
een lange oefening te onthouden
maar gelukkig ging alles goed en
werd Julie op haar eerste wedstrijd
keurig 10de. In de derde ronde waren de senioren Julie en Tanja aan
de beurt. Ze begonnen op balk altijd lastig om te beginnen maar Julie
turnde een hele mooie oefening en
werd tweede op dit toestel en Tanja een mooie derde plaats. Op vloer
turnde Tanja een super oefening en
werd eerste. Op sprong twee mooie
overslagen dus op naar brug. Het

ophurken blijft moeilijk en ook vandaag viel Tanja eraf. Julie hurkte prima op en turnde gelijk het hoogste cijfer. Uiteindelijk bleek dit allemaal genoeg voor een gouden medaille voor Julie en een bronzen medaille voor Tanja. Het harde werken
is vandaag beloond! Alweer in de
vierde ronde turnde Isa haar tweede wedstrijd. Isa begon op brug na
de eerste wedstrijd hebben we de
oefening aangepast en dat werkte prima een mooie 4de plaats op
brug. Op balk en vloer ook twee
mooie oefeningen en dan op naar
sprong. Spannend gaat het vandaag lukken. Op de eerste wedstrijd
1 sprong maar ook vandaag met in
turnen wilde de overslag niet lukken. Maar tijdens de wedstrijd liep
het prima en werd Isa werd beloond met een mooie 5de plaats. In
de laatste ronde turnde Daphne. Ze
begon op vloer met een strakke oefening. Op sprong vandaag overslag
over de pegasus met plank en hoe.
Op brug liet Daphne een super oefening zien en werd dan ook eerste
op dit toestel. Als laatste de balk en
ook daar maakte ze geen fouten en
bleef keurig op de balk. Bij de prijsuitreiking was het feest want Daphne was derde gewonnen.

Atalante D2 herpakt zich
na matige start

Winst voor Argon Basketball
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag speelde enkele jeugdteams
in de Eendracht. De wedstrijddag
werd geopend met U14 dat overtuigend won met 62-42 tegen Archipel
uit Culemborg. Daarna speelde het
U16-2 tegen Almere Pioneers. De
Argonauten openden de wedstrijd
sterk en na het eerste kwart stonden zij zelfs voor met 13-8. Daarna nam Almere de wedstrijd over en
met rust stonden zij met 19-26 voor.
Hoewel na de rust Argon zich herpakte stonden de Pioneers uit Almere na de derde kwart nog steeds
met 30-36 voor. De coaches Roy
van Vliet en Koen Mulder zorgden
ervoor dat de verdedigers Hessel
van der Maat, Daniel Machalski en
Ymor van de Heijden de deur dicht
deden. Almere kwam in het vierde
kwart daarom nauwelijks meer tot
scoren toe. Spelverdeler Geert Jan
Dierickx zorgde ervoor dat Domingo van Os (12 punten) en Kalvin
de Koning (10 punten) wel tot scoren kwamen. Eric Zhang, Frank Fan
en Max Adriaanse moedigden hun
teamgenoten aan en de zieke Bo
Sjunnesson werd vervangen door
een goed invallende Ruben Rechtuijt. De slotfase was zeer spannen-

de en zenuwslopend want in de
laatste minuut naderde Argonauten
de Pioneers met 40-39. De coach
van de Pioneers nam in de laatste minuut een Time Out om haar
team tactisch aan te moedigen. Na
een mooie aanval kwam Argon met
nog 20 seconden op de klok voor
en werd de stand 40-41. Weer nam
de coach uit Almere een Time Out
om met haar team af te spreken dat
ze bewust fouten op Argon moesten maken. Hiermee dwong ze af
dat Argon een vrije worp moest nemen en ze gokte erop dat Argon onder deze druk niet tot scoren kwam.
En die gok bleek terecht en de derde time out werd direct door Almere benut. Met nog 2 seconden op de
klok en balbezit voor Almere werd
met een lange pas een wanhoopspoging gedaan. Het mocht echter
niet baten en Argon sloot definitief
de wedstrijd met winst af. De ontlading in het publiek was groot. Daarna speelde ook nog het U16/1 team
in de Eendracht maar deze wedstrijd werd helaas verloren met 2955. Toch een mooi weekeind voor
Argon Basketball want 2 van de 3
jeugdteams sloten de wedstrijd met
winst af.

De Vinken geplaagd door
blessures
De Ronde Venen - In de wedstrijd
tegen het bezoekende DTS zag De
Vinken al vroeg in de wedstrijd twee
basisheren afhaken. Eerst werd Jelle Mul tegen de grond gelopen, hij
moest in de rust toch worden vervangen. En al in de tiende minuut
verdraaide Kelvin Hoogeboom
zijn knie. Ook hij moest al snel het
veld verlaten. Het liep allemaal
wat stroever deze zaterdag. Weliswaar kon coach Hans van Dasler beschikken over zijn vertrouwde basisacht, maar ha het oplopen
met het team van de week, de Kangoeroes, Vinken’s allerjongste korfbalstertjes, ontspon zich een nogal rommelig duel. Het Enkhuizense
DTS was bepaald niet van zins om
de huid goedkoop te verkopen.
Nadat Rutger Woud met zijn eerste schot 1-0 had gemaakt, werd
al in de eerste minuut Jelle Mul tegen de grond gelopen; hij bleek
flink geraakt te zijn aan de schouder en moest in de rust toegeven,
dat verder spelen niet mogelijk was.
Na de blessurebehandeling was
ook het eerste schot van DTS raak.
Emese Kroon maakte met een doorloopbal 2-1, maar twee vrije ballen
voor Enkhuizen leverden evenzoveel
doelpunten op: 2-3. Vervolgens verdraaide Kelvin Hoogeboom onfortuinlijk zijn knie. Na twee minuten

doorstrompelen moest Hoogeboom
toegeven dat hij niet verder kon spelen. Jerom Stokhof kwam hem vervangen. De thuisploeg was wel wat
aangeslagen door dit blessureleed.
DTS profiteerde. Na de 3-3 van Rutger Woud werd het 3-4; een mooie
‘steal’ van Gideon Leeflang bracht
de stand weer in evenwicht. Simpel
liepen de bezoekers uit naar 4-6.
De Vinkeveense Abn-amroformatie had moeite in het spoor te blijven. Dorien Verbruggen knalde nog
wel van afstand 5-6 door het gele
plastic, maar DTS kon opnieuw uitlopen: 5-8. Pas vlak voor rust kwam
de thuisploeg weer in het gewenste ritme: Mariska Meulstee tekende
voor 6-8 en Emese Kroon tilde de
ruststand naar 7-8.
Kevin van Vliet
In de tweede helft kwam Kevin van
Vliet in het veld voor Jelle Mul, een
uiterst acceptabel debuut. En ondanks een treffer van DTS nam De
Vinken het initiatief echt over. Jerom Stokhof rondde een fraaie aanval keurig af en zus Annick maakte onderhands 9-9. Scheidsrechter
van der Leeden had het niet makkelijk in de nogal rommelige wedstrijd. Veel gedoe werd echter prima door hem in sportieve banen geleid. Een benutte strafworp (Emese
Kroon), een afstandstreffer van Dorien Verbruggen en een doorloopbal van Mariska Meulstee maakten
duidelijk dat DTS deze middag uiteindelijk toch weinig te halen had in
Vinkeveen. Een Enkhuizense strafworp gaf DTS nog even lucht, maar
de later ingebrachte Eva Hemelaar
was al snel succesvol: 13-10. Emese
Kroon knalde de overwinning veilig,
ondanks dat DTS het laatste woord
had: eindstand 14-11. Met nog twee
wedstrijden te gaan staat De Vinken
vast op de derde plaats. Over twee
weken volgt de plaatselijke derby
tegen Atlantis en de zaalcompetitie
wordt op 12 maart afgesloten met
een thuiswedstrijd tegen het Nieuwegeinse Koveni.

De Leeuw en Koning
kwart finalisten
De Ronde Venen - In het driebanden toernooi van D.I.O./Cafè de Merel 2016 zijn er kwart finalisten bij
gekomen. In het afgelopen weekend speelden zaterdag Bram Koning, Paul Schuurman, Bert Dijkshoorn, Gijs v.d.Neut en zondag
Jac. De Leeuw en Peter Loosemore
zich naar de kwart finales. Verdere
kwart finalisten zijn Thijs Hendrikx,
Wim Bakker, Joop Luthart, Eduard

v. Heuven, Jan Eijsker, Mees Brouwer, Hans Dikker en Paul Huzemeier. We kunnen nog enkele speelsters en/of spelers plaatsen op de
volgende datums: zaterdag 27 februari, zondag 28 februari en zaterdag 5 maart. Opgeven kan op onderstaand adres. Dit alles in Cafè de
Merel, Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562. Email thcw@
xs4all.nl.

Dorus v/d Meer haalt
flink uit!
De Ronde Venen - Ik heb het al
eens eerder gezegd maar soms
kun je alleen maar vol bewondering (maar ook verbaasd en balend op je stoel zittend, terwijl je
keu wel op wilt (vr)eten) toekijken
hoe je tegenstander de ballen helemaal onder controle heeft. Dat overkwam afgelopen week John Vrielink
(de Merel/Heerenlux 1) tegen Dorus van de Meer (de Merel/Heerenlux 3). John, een van de topspelers in de competitie, die dit seizoen
alle verschillende keren hogen series en korte partijen op tafel legde, moest lijdzaam toezien hoe Dorus v/d Meer in zijn elfde beurt de
laatste 64! van zijn 110 caramboles maakte. Dat komt neer op een
percentage van 58,18%, op zich al
een bijzondere prestatie, maar met
11 beurten ook nog eens de kortste
partij van afgelopen week. Wim Berkelaar en Cor van Wijk volgden Dorus in de overwinning en daar kon
alleen Walter van Kouwen (de Merel/Heerenlux 1) een overwinning
tegenover zetten. Eind uitslag 7-2
en een pijnlijk verlies voor de koploper. Kon de nummer 2, DIO, profiteren van dit verlies? Ja zeker! Vrijwel moeiteloos, volgens de papieren
in ieder geval, werd Lutis/de Springbok met 9-0 aan de kant geschoven
en een goede winst om de koppositie in de 1e divisie over te nemen.
De nummer 6 in de competitie, de
Kuiper/Stee Inn, sloot lekker aan bij
de Merel/Heerenlux 3 met een 9-0
overwinning tegen Bar Adelhof 2.
Kees de Zwart (de Kuiper/Stee Inn)
deed een gooi naar de kortste partij (13 beurten) maar de 11 beurten
van Dorus waren toch net even beter.
Zware avond
Wel komen zij met deze overwinning dichter in de buurt van de top.
Stieva/Aalsmeer had thuis een zware avond tegen de Merel/Heeren-

lux 2. Slecht 2 winstpartijen waren hun deel, daar zette de Merel
er ook 2 tegenover maar zij deden
dat wel sneller dan Stieva waarmee
uiteindelijk 4-5 op het bord kwam.
De laatste wedstrijd in de 1e divisie was een clubstrijd. Bar Adelhof 3
ontving Bar Adelhof 1. Robert Daalhuizen en Stefan Vos zorgden voor
twee fraaie overwinningen voor
Adelhof 3 maar Richard van Kolk
en Chaz Jans deden dat weer voor
Adelhof 1. Over de hele avond had
Adelhof 3 toch net iets meer punten gemaakt en daarmee werd het
5-4 voor de “thuisploeg”. De tweede divisie moet het helaas met een
team minder doen. Het team ASM 2
is opgegaan in ASM 1 en daarmee
is er nog 1 ASM team over. Die deden wel wat er gedaan moest worden, namelijk winnen, met 7-2 werd
de Springbok 2 naar huis gestuurd.
Die twee Springbok-punten kwamen op naam van Chris Draaisma.
CenS, nummer 2 in de 2e divisie liet
het tegen de Kromme Mijdrecht een
beetje liggen. Sander Pater en Desmond Driehuis (CenS) verloren hun
partijen van Laura van de Graaf en
Dylan Huis (Kromme Mijdrecht) en
dat zijn dan al 4 punten in de min.
Als dan ook de tegenstander meer
caramboles maakt dan is een 4-5
verlies een feit. De nummer 1, de
Biljartmakers, kon van dit verlies
profiteren en deden dat ook. Weliswaar moest Bert Loogman (de Biljartmakers) het in 19 beurten afleggen tegen Ronald Gunther (Kromme Mijdrecht 3) maar “Biljartmakers” Jacques de Leeuw, Nick van
de Veerdonk en Bart Dirks trokken
dat weer recht. Eindstand 7-2 en
daarmee lopen zij 3 punten uit op
CenS.
Volgend weekend wordt de finale
libre 3-ster gespeeld in de Springbok, de Hoef. Zaterdag en zondag
vanaf 11:00 staan de spelers aan tafel om de titel in de wacht te slepen.

De Ronde Venen - Al weken staat
D2 op plek 9 met VHZ 7 punten (én
1 wedstrijd) meer op 8, en US uit
Amsterdam op 10 met 6 punten en
2 wedstrijden minder. Een volledig
Dames 2 aangevuld met middenblokkeerder Daniëlle van der Horst
betrad vrijdag half 8 het veld tegen
VHZ in Nieuw Vennep.
Van meet af aan liep het stroef en
geforceerd aan Atalante zijde. De
service pass liet te wensen over, reactie in de rally was ver te zoeken
en te veel fouten werden gemaakt
in de service, verdeling en aanval.
Het was zwaar ploeteren en op zoek
naar de lekkere flow. Die kwam niet
en VHZ serveerde mooie rijtjes voor
de vuist weg: 25-18 verlies.
De koppen gingen hoe langer hoe
meer hangen, geen beste inzet voor
het vervolg. In no time stond het 1-4
achter en met wissels en een timeout probeerde set-coach Jet Feddema de ploeg te motiveren. Het
werd niet veel beter, op 5-15 ach-

ter een tweede time-out met een
donderspeech. Eindelijk werd het
team wakker. Koppen gingen omhoog, vuisten gebald, neusgaten
groot en voor alles gaan met die
groengele banaan! Joke Ruizendaal
maakte een mooie service reeks en
de ploeg raakte aan. Saskia Smaling had de schwung helemaal gevonden en zette ook een vette reeks
punten neer. Het team leefde op,
kwam langs zij en wist in een spannende ontknoping de set te pakken
met 23-25!
Een super come-back en de Vinkeveense equipo hield die sfeer vast in
de 3e set. VHZ ging nu meer fouten
maken in de service en in de aanval. De rollen waren omgedraaid, bij
de gastploeg draaide het als vanouds: 20-25 winst. Ook de laatste
set ging ontspannen geconcentreerd voort, tot halverwege nog gelijk op, maar daarna door naar 1825 winst. Met deze 1-3 winst weer
lekker stevig.. op plek 9.

Twee eerste prijzen voor
Judoschool Blaauw
Wilnis – Zondag 14 februari organiseerde het rayon Zuid-Oost van
de Judo bond Nederland, district
Noord Holland een ontwikkelingstoernooi voor geboorte jaren 2004
t.m 2010. Aan dit toernooi mochten judoka’s meedoen die maximaal oranje band zijn. Voor Judoschool Blaauw deden er 6 deelnemers mee aan dit toernooi. Joep
Haarman deed het heel goed in zijn
poule door zijn wedstrijden allemaal
op een ippon te winnen. In zijn laatste wedstrijd wist hij zijn tegenstander te werpen in een hele mooie Osoto gari. Hierdoor werd hij eerste in
zijn poule. Ook Kyan van der Toorren wist met goed judo zijn wedstrijden voortijdig te beëindigen door
zijn tegenstanders te werpen in een
O-uchi-gari. Ook hij werd hierdoor
1e in zijn poule. Adam el Bazghouti
was ook goed op dreef in zijn poule.
Hij wist zelfs een hele mooie Ipponseo-nage te maken. Helaas verloor
hij ook een partij waardoor hij 2e
werd in zijn poule. Ook Amy Dekkers en Niels Knol deden het goed
in hun poule en wonnen 2 wedstrijden via een houdgreep maar verloren helaas een wedstrijd waardoor zij 2e werden in hun poule.

In de eerste wedstrijd van Amber
de Groot stond zij met een wazaari voor maar kwam helaas in een
houdgreep waardoor zij deze wedstrijd verloor. In de overige wedstrijden heeft zij ook goed haar best gedaan en werd uiteindelijk derde in
haar poule.

Scholieren ontvangen
boekje voor sportactiviteiten
zich tot 2 maart aanmelden op www.
sportservicederondevenen.nl.

De Ronde Venen - Dit voorjaar
kunnen kinderen van alle basisscholen in gemeente De Ronde
Venen weer meedoen aan Kies je
Sport. Met dit project kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten. Er worden meer dan
35 sportkennismakingscursussen
bij verschillende sportaanbieders
aangeboden.
Zo maken ze dus niet alleen kennis
met de sport, maar ook met de sportaanbieder zelf. Als dit bevalt, kunnen ze lid worden. Kinderen kunnen

Boekje
Alle kinderen uit groep 3 tot en met
8 in de gemeente De Ronde Venen
ontvangen via school het Kies je
Sport-boekje met daarin een overzicht van alle activiteiten. Hieruit
kiezen zij zelf een sport waarvan
zij een cursus van drie tot vijf trainingen willen volgen. Na de sluitingstermijn ontvangen ze een bevestiging met meer informatie over
de cursus. In het aanbod zijn dit
jaar onder meer fitness voor junioren, golf, scouting, turnen en volleybal opgenomen. Kinderen uit de gemeente De Ronde Venen die buiten
de gemeente naar school gaan kunnen op de website www.sportservicederondevenen.nl het boekje digitaal bekijken.
Succesvol project
Kies je Sport is een sportstimuleringsproject dat wordt aangeboden
door gemeente De Ronde Venen en
wordt uitgevoerd door Sportservice
De Ronde Venen. De afgelopen jaren is dit project uitgegroeid is tot
een groot succes. Met vragen kan
contact worden opgenomen met
projectleider Jorrit Hansen via telefoonnummer 0347 – 77 87 88 of emailadres jorrit.hansen@sportserviceprovincieutrecht.nl.
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Leuke en lastige verdelingen
bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdagochtend werd
de vijfde zitting van de 3e ronde gespeeld. Dat een verdeling grote invloed kan hebben op het behalen
van een contract, bleek die ochtend
wel bij de Amstel Bridgeclub. Met
een mooie 6-kaart schoppen en genoeg punten boden Henny & Lucas
bij spel 24 in de B-lijn 6 schoppen.
Maar helaas de ongelijke verdeling
was hier een spelbreker, want er zaten bij de tegenpartij 6 schoppen op
één hand. Dit contract was dus echt
niet te maken door de aftroevers
van de tegenpartij. Corrie en Bibet
hebben in dit spel met 6 ruiten ook
een slem-poging gedaan, maar gingen eveneens 1 down. Het beste
contract voor dit spel was 3 sans. Bij
spel 19 had het oost/west-paar veel
punten samen met alle azen binnenboord. Er werd dan ook vier keer
6 sans geboden. Dit klein slem werd
drie keer +1 gemaakt en één keer
precies contract. Het goed afspelen
van dit spel was heel cruciaal. Verder hebben Coby & Joop in spel 3
als enigen een 6 klaveren contract
geboden en +1 gemaakt. Heel mooi
met natuurlijk een 100% score.
A lijn
In de A-lijn zorgde de verdeling ook
voor het behalen van contracten
met “te weinig” punten. In spel 18
werd een 5 ruitencontract door Wies
gedoubleerd, omdat zij drie vaste slagen en 14 punten in handen
had. Maar het contract werd gemaakt. Dat leverde een mooie score op voor Hetty & Ciny. Bij spel 20
haalden Wies & Marthe dit gelukkig

een beetje op door het 4 schoppen
contract van Ciny één down te spelen. Het bieden van spel 7 was door
de verdeling erg lastig. Omdat bij de
meeste bridgers de voorkeur uitgaat naar het spelen van een sanscontract boven een laag ruitencontract, werd er meestal 3 sans geboden. Doch zonder schoppendekking
ging dit finaal mis en 1, 2 en zelfs
nog 3 down. Dan toch maar beter 2
ruiten + 2 spelen mensen.
Uitslag
De uitslag: In de A-lijn werden
Greet & Nel eerste met 60,76%, Ria
& Joop tweede met 58,68% en Aja
& John derde met 55,56%. In de Blijn zijn Leny & Phini eerste geworden met 63,75%. Riet & Wim en Nel
& Jos kwamen respectievelijk op
de 2e en 3e plaats met 58,33%. Het
wordt volgende week extra spannend omdat 4 paren zullen degraderen en 4 paren zullen promoveren. In de B-lijn staan Riet & Wim
gemiddeld op 55,81%, Leny & Phini op 55,43%, Lyda & Jan op 54,96%
en Corry & Bibet op 54,70%, dicht
bij elkaar dus. Miep & Madelon zitten dicht op hun hielen met 54,43%.
In de A-lijn wordt de kans op degraderen voor Ada & Roelie, Addie & Jeannet en Ank & Lotte relevant, dus zet hem op er kan nog
veel gebeuren! Lid worden van deze club? Alle bridgers die een beetje
kunnen spelen zijn welkom. Wij helpen iedereen en fouten maken mag.
Bel onze secretaris telefoon 0297564729 of kom gewoon een keer kijken in het Buurtnest.

Bridgevereniging
Hartenvrouw
Regio - Op 9 februari speelden 15
paren in de A en 17 paren in de B lijn.
In de A was het spannend voor Guus
en Renske, Elly en Jessie en Geke en Margo. Nog 2 zittingen in deze ronde en ze wilden allemaal naar
de eerste plek. Het werden scherpe
biedingen en veel denkrimpels bij
het uitspelen. Na 24 spellen was dit
de eindstand Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar eerste 59,38%, tweede Geke Ludwig & Margo Zuidema 58,13% en op drie niet Guus en
Renske maar een heel goede middag voor Mieneke Jongsma & Hilly
Cammelot 56,04%. U raadt al wat dit
voor de tussenstand betekende. De
eerste plaats werd ingepikt door Elly & Jessie met een gemiddelde van
57,38%, Geke & Margo blijven twee
met 57,10% en Guus en Renske zakken naar drie met een gemiddelde
van 55,08%. Volgende week de laatste zitting van deze ronde en de ontknoping. In de B lijn was de tussenstand 1. Ploon Roelofsma & Marja Slinger 2. Reina Slijkoord & Trijnie
Jansen en 3. Corinne van der Laan

& Matty Overwater. Deze zes dames
verdedigden hun plaats met verve
en de uitslag van deze middag was
weer goud voor Ploon & Marja die
vleugels lijken te hebben, ze scoorden 66,37%. Tweede plaats Trudy
Fernhout & Cisca Goudsmit 62,02%
en derde Ina Melkman & Jetty Weening met 55,95%. De tussenstand is
op plek 1 geen verrassing Ploon &
Marja 59,22%! Op twee Corinne en
Matty 55,05% en op drie Reina &
Trijnie 54,67%. Spanning volgende
week voor de dames van plaats 2 en
3. Ploon en Marja zijn onbereikbaar!
De dames die niet willen degraderen van A naar B en de dames die
graag van de B naar de A willen weten wat ze volgende week te doen
staat. Nog even samen de boekjes
doornemen en een gooi naar goud
doen op 16 februari! Wilt u ook bridgen op dinsdagmiddag in de gezellige zaal van partycentrum Colijn in Uithoorn? Informeert u naar
de mogelijkheden bij Sandra Raadschelders 0297 569910 of Hartenvouw2015@gmail.com

Recreatie gymwedstrijd KDO
Regio - Een Duo gymnastiekwedstrijd voor jongens en meisjes van
6 tot 13 jaar, waarbij de onderdelen gedaan werden door tweetallen op de brug, trampoline, ringen
en de touwen. Op drie niveaus konden de tweetallen strijden. Deelname kwam van Kwiek uit Nieuwveen,
KDO D.A.G uit De Kwakel LDO uit
Noorden en ODI uit Leimuiden.
Kwiek was met grote getalen present en dat vertaalde zich ook in de
uitslag: alle prijzen gingen naar de
Nieuwveense club Kwiek. Alle kinderen hebben zich van hun beste kant laten zien. Sommige kinderen waren erg zenuwachtig. Dennis
van der Hulst en Felix Bijlsma scoor-

de maar liefst een 8 op de sprong.
Wauw netjes hoor! Dagmar van den
Berg en Steffi Schaefers waren ook
al zo’n top Duo. Probeer het maar
eens, zo goed synchroon om de legger heen te koprollen. Bas Joon en
Tygo Winter haalde op de sprong en
touwen maar liefst een 8,1. Isa de
Gooijer en Mette Fiesler haalde zelfs
een 4e plaats. Queeny Versluis en
Marit Walter vormden ook een Duo
koppel in de wedstrijd, zij behaalden het hoogste cijfer van allemaal
in de touwen, een 8,3. Tygo Winter
en Felix Bijlsma klommen zelfs in
de touwen tot aan het plafond. Die
hebben in ieder geval geen hoogtevrees.

Junioren/senioren toernooi
Regio - Zaterdag 13 februari was
het weer zover, het senioren/junioren toernooi van badminton vereni-

ging De Kwakel is gespeeld. Dit jaar
wist de jeugd niet dat er senioren
van de vereniging die normaal op

maandagavond spelen langs zouden komen.
Een leuke verrassing dus. De och-

• Nieuwe Meerbode
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tend begon met een goede warming-up, uiteraard bekend bij de
jeugd maar de senioren moesten
weer even moed verzamelen om te
beginnen met warmlopen. Misten
ze dan toch een bakje koffie vooraf?
Na een rustige start zijn ze begonnen met het spelen van wedstrijden
van elk 10 minuten. Een jeugdlid
werd elke ronde gekoppeld aan een
senioren lid en zo hebben we vele leuke en spannende wedstrijden
gespeeld. In de laatste ronden hebben de jeugdleden samen kunnen
laten zien hoe ze ervan af kwamen
tegen twee senioren, in sommige gevallen leverde dit verrassende
uitslagen op. De senioren staat nog
iets te wachten als deze jeugd eenmaal ook naar de maandag avond
kan! Uiteindelijk hebben het beste senioren lid en het beste jeugdlid
een lekkere prijs in ontvangst mogen nemen. Dit waren respectievelijk Martien en Jim, gefeliciteerd! De
jeugdleiding vond het weer een geslaagde ochtend en we hopen dat
iedereen zich goed vermaakt heeft.
Aan de senioren namens de jeugd:
Tot volgend jaar!

4e cyclus parencompetitie
BVK van start
Regio - Op de eerste speelavond
van de 4e cyclus van de parencompetitie van de BVK werd in Dorpshuis De Quakel verwoed gestreden
om topklasseringen in de nieuw samengestelde lijnen. De hoogste score in de A lijn was voor Truus Langelaan en Elly van Nieuwkoop met
58,68%. De vers van vakantie terug
gekeerde Anneke Karlas was naar
eigen zeggen nog niet erg uitgerust. Het weerhield haar er niet van
om met partner Jaap Verhoef de 2e
plaats op te eisen met 56,94%. Waar
moet dat heen als zij wel uitgerust is?
Rita en Wim Ritzen scoorden 53,82%
en dat was genoeg voor de 3 plaats.
Iets minder goed verging het Tiny
en Adriaan Kooyman die zich kunnen opmaken voor een inhaalrace,
aangezien zij alle andere paren een
behoorlijk stuk boven zich moesten
dulden. In de B lijn was het hoogtepunt van de avond de terugkeer van
Roel Knaap, die we voor het eerst dit
seizoen weer welkom mochten heten. Het deed hem en de overige leden zichtbaar goed hem weer in ons
midden aan te treffen. In deze lijn
zit een paar waar geen enkele maat
op zit. In parencyclus 1 gestart in de
A lijn en van daaruit gedegradeerd

naar de B lijn. Vervolgens direct nog
een stapje terug naar de C lijn, van
waaruit vervolgens weer promotie
naar de B lijn, waar zij direct maar
de 1e plaats op de 1e speelavond
haalden met maar liefst 63,10%. Is
dat voor Atie en Wan Overwater direct weer de opmaat voor een terugkeer naar de A lijn? Bep Verleun en
Ria van Zuylen werden met 58,04%
2e en de 3e plaats werd ingenomen
door Piet v.d.Poel en Gerard de Kuijer met 56,55%. Emmy en Gerard van
Beek hadden duidelijk hun avond
niet en ook zij kunnen de komende
weken aan de bekende bak. In de
C lijn de topscore van de avond en
wel voor Mieneke Jongsma en Hilly Cammelot met 65,53%. Bravo dames! Na een paar weken afwezigheid bleken Tilly en Frans Wouda
scherp genoeg om 59,67% bij elkaar
te kaarten en dat leverde hen de 2e
plaats op. Een opvallende 3e plaats
was er voor Corrie Bleekemolen en
Inge Dyrbye met 55,59%. Opvallend
omdat dit hun eerste top 3 notering
was en wellicht is hiermee de basis
gelegd voor een stap omhoog naar
de B lijn, als kun je daar na 1 avond
natuurlijk eigenlijk nog geen zinnig
woord over zeggen.

Wandelt u mee met
Elke Stap Telt?
Regio - Een stappenteller, persoonlijke opbouwplannen, verbeteren van
de conditie, samen wandelen en gezelligheid. Het zijn enkele ingrediënten van het succesvolle wandeltrainingsprogramma ‘Elke stap telt’. In
tien weken tijd je conditie zo verbeteren dat je moeiteloos meewandelt
met onze plaatselijke wandelvereniging. Of als min of meer ervaren
wandelaar toewerken naar het wandelen van grotere afstanden. Dat is
in het kort het doel van ‘Elke stap
telt’. Het wandelprogramma is voor
iedereen verschillend. Elke deelnemer werkt op zijn of haar eigen niveau aan de conditie. Voor de eerste wandelbijeenkomst wordt er een
wandeltest afgenomen. Aan de hand
van de testresultaten wordt per deelnemer het instapniveau bepaald en
krijgt iedereen een stappenteller en
een individueel opbouwprogramma.
Naast het opbouwen van de conditie, is het ook heel gezellig om mee
te doen. Wekelijks komen alle deelnemers bij elkaar om hun nieuwe
weekschema op te halen, ervaringen
uit te wisselen en samen een mooie
wandeling te maken. Zo ontmoet je
andere deelnemers en kun je afspreken om ook gedurende de week samen met iemand te wandelen.
Voorlichting
Tijdens een aantal bijeenkomsten
wordt er ook voorlichting gegeven
over gezondheid gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld over een
actieve leefstijl, gezonde voeding,
juiste wandeluitrusting, regulier
sportaanbod of natuurbeleving. Een
unieke combinatie van sportiviteit en

gezelligheid! Dit voorjaar zullen drie
wandelgroepen starten; een groep in
en rondom de Europarei, een vanuit
de Kwakel en één vanuit de AKU in
de Legmeer. De kosten voor deelname zijn 30 euro voor 12 weken, inclusief stappenteller (bruikleen), een
stappenplan en professionele begeleiding. Voor alle drie de groepen zal
er een aparte voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd:
- Dinsdag 23 februari 11.00 uur bij
de AKU, Sportpark Randhoorn,
Randhoornweg 120’, 1422NE
(voor omgeving Legmeer)
- Vrijdag 26 februari om 11.00 uur
in Dorpshuis de Quakel, Kerklaan
16, 1224BK (voor omgeving De
Kwakel)
- Vrijdag 26 februari om 14.00 uur
in Buurtcentrum ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59, 1422
LB (voor omgeving Europarei)
Geïnteresseerde senioren kunnen
zich aanmelden bij Anja Ulkeman als
u graag in de Kwakel of in de Europarei wilt gaan wandelen. Opgeven
kan via a.ulkeman@vita-amstelland.
nl of door te bellen naar 0613476066.
Wilt u gaan wandelen vanuit de AKU
in Legmeer? Dan kunt u zich opgeven bij Henk de Vries, via: vriesdefam@gmail.com of door te bellen naar 0630851865. Aanmelden
kan tot op de dag zelf! Zowel nietactieve, minder actieve als sportieve
55-plussers kunnen deelnemen. Wilt
u niet deelnemen aan het project
als wandelaar, maar wel als vrijwilliger en maatje meewandelen, geef
u dan ook op! Extra voeten zijn altijd welkom.

Natte opening van
wegseizoen voor UWTC
Regio - Zondag 14 februari stond
de eerste wegwedstrijd weer op
het programma voor de wielrenners van UWTC. Bij ARC Ulysses in
Amsterdam-Noord werd gereden
om het kampioenschap van Waterland. Maar wat was het nat en koud
deze dag. Hierdoor minder renners
aan de start dan normaal en ook
reed lang niet iedereen de wedstrijd uit omdat het gewoon te koud
was. Toch wisten enkele UWTC bikkels alweer het podium te bereiken.
Siem van Smoorenburg werd 3e bij

de jeugd cat 1-2. Duuk vd Haagen
en Mike Derogee 2e en 3e bij jeugd
cat 3-4. En Lorena Wiebes werd 2e
bij de dames. Allemaal gefeliciteerd!
Zondag 21 februari wordt er bij
UWTC gereden om het kampioenschap van Uithoorn en we hopen dat het weer dan wat beter is.
Starttijden op 21 februari: 10.00 uur
jeugd, 11.30 uur dames en nieuwelingen, 13.00 uur sportklasse, amateurs, junioren, beloften en elite. Publiek is van harte welkom op onze
baan op sportpark Randhoorn.

Beslissende avond bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De finale van de tweede parencompetitie bracht in de Clijn blije gezichten bij Frans & Tineke Beliën die aan een tweede plaats
met 54,58% genoeg hadden om als
eerste paar te promoveren naar de
B- lijn. Ook voor Marianne & Huub
Kamp was bevordering weg gelegd,
maar dan zonder te spelen, eerder bereikte resultaten waren hier
ruim voldoende voor. Als derde paar
gaan Tini Geling & Jo Wevers over
en ook voor Gerda van Liemt & Els
van Wijk kon de champagne ingeschonken worden. Schlemielig eindigde de avond voor Maria Baas &
Klaas Verrips die na een uiterste inspanning wel is waar deze avond
eerste werden met 61,25%, maar
uiteindelijk met een minimaal verschil van 0,19% net naast de B- lijn
grepen, werd een zeker paar toch
voor niets geslacht! Uit deze B- lijn
keerden Cobie Bruine de Bruin &
Trudi Zandbergen en Stenny & Herman Limburg, als eerste en tweede
paar, weer terug naar de hoogste
regionen, de A- lijn. Voor Riet & Wim
Beijer was dit eveneens weggelegd
en Tonny & Otto Steegstra maakten het ook weer eens waar, proficiat! De laatste avond werd verrassend genoeg gewonnen door Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans
die met 59,03% lieten zien dat ze het
heus wel kunnen.

Knap
Elly Belderink profiteerde knap van
Ria Wezenberg en ze werden zo
keurig tweede met 57,64%. Nel &
Adriaan Koeleman werden vijfde
met 53,13% maar dat koste ze wel
de promotie, ze kwamen uiteindelijk
0,28% tekort. In de A- lijn trokken
Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister na een wat mindere periode de
winst met 64,58% weer eens naar
zich toe. Ze eindigden ook totaal als
eersten en blijven zo voorlopig het
beste paar van de club. Tweede totaal werden Sonja & Hans Selman,
die zich de laatste tijd een opmerkelijke spelverbetering hebben eigen gemaakt, gefeliciteerd.
Jan Egbers & Ben Remmers werden in de eindstand derde en deze
avond tweede met 61,81%, als waardige achtervolgers van de overwinnaars. Elisabeth van den Berg & Ineke Hilliard scoorden een uitstekende derde plek met hun 56,60% en
bleven zo net binnen boord.
Ook enthousiast geworden door deze zinderende ontknopingen, kom
dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in Dans & Party Centrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297 567458.

