ieuwe
eerbode
N M

A
JA

SINDS 1

888

DE

JE AL 130
IE

!

130
K R A NT D

De Ronde Venen

www.meerbode.nl | 0297581698

R PAKT

21 maart 2018

DEZE WEEK:

WOONBIJLAGE 2018
INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN

PROFITEER NU VAN DE

INTERIEUR • STYLE • INSPIRATIE • IDEEËN • TUIN
MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:

Nieuwe trends zorgen voor nog
meer sfeer

BONTEKOE
VERKOOPSTYLING

Wegdromen in je
eigen badkamer

VAN KREUNINGEN
BOUWCENTER BLAUWHOFF
MIJDRECHTSE ZONWERING
SPECIALIST

De badkamer is volwassen geworden. Tegenwoordig is het een
ruimte waar we niet alleen een snelle douche nemen, maar waar
we soms urenlang in verblijven. Dat betekent dat we steeds meer
aandacht schenken aan de inrichting.

SIMON DE BRUIN
SLAAPCOMFORT
MEUBELSTOFFEERDERIJ
EXCLUSIVE
DE CARPENIER WONEN BV
HARTELUST
SCHEEPERS-WIJFJES
ZONWERING

Creëer een gezellige sfeer door stijlen te combineren

HOME DECOR
GOEMANS TAPIJT
EVELEENS SANITAIR EN
VERWARMING
KUNSTUITLEEN TIMELESS
FINANCIELE DIENSTEN
MIJDRECHT
BPD ONTWIKKELING BV

Haal warmte en
comfort in huis

Hoe maak je een woning gezellig. Het is iets waar veel mensen
mee worstelen. En toch is het helemaal niet zo moeilijk om
warmte en comfort in huis te halen.
Creëer eenvoudig een verrassende sfeer door verschillende stijlen te combineren. De vele interieurcollecties wisselen voortdu-

Interieur fleurt op
met meer planten
in de woning

rend, waardoor je alle kanten op
kunt. Je kunt kiezen uit verschillende woonstijlen, zoals vintage,
industrieel en retro. Dat combi-

Groen medicijn
voor de woning
We kijken graag naar mooie
vloeren, stijlvolle meubels
en fraaie kleuren. Maar we
vergeten vaak om planten een
rol te geven in het interieur.
Terwijl het ‘groene medicijn’
zeker niet mag worden
vergeten.
Planten brengen de kamer of
keuken tot leven door de kleuren, geuren en vormen. Daarbij zorgen planten voor een betere kwaliteit van de lucht waarin wij leven. Ze zijn van groot belang voor onze gezondheid, onze fitheid en ons welbevinden.
Dat is belangrijk. Natuurlijk zijn
we met z’n allen best veel buiten. Maar uiteindelijk brengen
we het grootste deel van ons leven door in de woning, het kantoor of de schoolklas. Ruimten
waar de luchtkwaliteit nog wel
eens te wensen overlaat. Planten
zorgen gelukkig voor een betere lucht. Maar planten geven ook
gewoon energie door er naar te
kijken. Ze fleuren de woning op.
Een subtiele plant op de schouw,
een bloemetje op de tafel of een
grote kamerplant in een grote
pot. Iedereen wordt vrolijk van al
dat groen.
Planten brengen de woning
tot leven.
Foto: Air So Pure

Producenten van badkamermeubels spelen hier slim op in.
Steeds vaker schuurt het interieur van de badkamer tegen de
woonkamertrend aan. Met veel
glas, een ‘getekende wand’ of
zelfs een haard. Diverse nieuwe
trends brengen de badkamer op
een hoger niveau. Zoals douchetubs in mineral stone. Deze zijn
in legio kleuren te verkrijgen en
je hoeft niet voor standaardafmetingen te gaan. Er is genoeg
neert fraai. Maar ook met de stij- keuze om iedereen te laten slalen Scandinavisch en modern stel gen. Deze douchetubs zijn heel
fraai te combineren met mineje prachtige interieurs samen.
ral stone wastafelbladen. Het aarDe kunst is het kiezen van de
dige is dat structuur en look perjuiste items. Poefjes, krukjes,
fect bestand zijn tegen alle prowanddecoratie, tafeltjes, kastjes
ducten die in de badkamer woren lampen bezorgen de kamer
net dat stoere accent waar iedereen naar op zoek is. Met mooie
karpetten en kussens haal je
daarbij weer warmte in huis.
Qua zitcomfort zijn strakke, basis eetkamerstoelen fraai en vaak
ook betaalbaar. Stoere fauteuils
zijn perfect voor dat ene hoekje in je woonkamer, dat net dat
beetje extra’s nodig heeft. Heel
trendy zijn de diverse bijzettafels,
bijvoorbeeld met een combinatie
van hout en metaal. Nonchalant
en trendy doordat je verschillende afmetingen met elkaar kunt
mixen. Door te combineren krijg
je een karakteristiek interieur, robuust en smaakvol. Zeker als je
gaat voor een mix van materialen
zoals metaal, leder, hout en stof.
Leef je gerust uit en maak er iets
heel persoonlijks van.

den gebruikt.
En we zien meer nieuwe trends
in de badkamer. Er wordt steeds
vaker gebruik gemaakt van een
zogenaamde configurator, waar
je de afmetingen kunt ingeven
van wastafel, onderbouwkast,
spiegel, spiegelkast of kolomkast.
Allemaal maatwerk. Je bepaalt
daarbij meteen ook jouw kleur
en ziet direct het resultaat en de
combinatie met verlichting. Het
vormt de basis van een droomslaapkamer vol luxe. Ultiem genieten!

JAAR!

Badkamers worden steeds
comfortabeler en luxer.
Foto: Detremmerie

MATRASSEN • SLAAPSYSTEMEN • BOXSPRINGS

De kunst is het kiezen
van de juiste items.
Foto’s: By-Boo

LEDIKANTEN • BEDTEXTIEL • KUSSENS • DEKBEDDEN

Houten jaloezieën spelen in op trend
natuurlijke materialen

Raamdecoratie geeft
stijl aan je interieur

LINNENKASTEN • KINDERBEDDEN • ACCESSOIRES

Iemand die meer verlangt van zijn interieur, schenkt veel
aandacht aan raamdecoratie. Daarmee bepaal je de sfeer in
huis, geef je stijl aan je interieur en draag je bij aan een mooiere
manier van leven.
Raamdecoratie is er in alle soorten en maten. Van vouwgordijnen en overgordijnen tot rolgordijnen en paneelgordijnen.
En wat te denken van zelfklevend textiel. Tegenwoordig kent
het interieur geen beperkingen meer voor raamdecoratie.
Zelfs raampartijen tot tien meter breed kunnen bediend worden. De overgordijnen blinken
dankzij diverse innovaties steeds
vaker uit in gebruiks- en onder-

houdscomfort. Ook qua stijl is er
veel mogelijk. Met Japanse paneelgordijnen creëer je een strak,
hedendaags interieur en kun je
breed gaan door meerdere panelen te combineren. Dit alles met
een ruim assortiment aan kleuren, stoffen en zelfs gepersonaliseerde prints. De collecties houten jaloezieën spelen in op de
groeiende trend van natuurlijke
materialen en geven elke kamer
een unieke sfeer. Deze jaloezieën

70 JUBILEUM
AANBIEDINGEN!

laten je spelen met zonlicht en
schaduw. Tenslotte is er nog een
nieuwe innovatie in raamdecoratie: squid. Een transparante zelf-

klevende textielfolie die blikken
buiten houdt, het licht binnenlaat en het zicht naar buiten toe
niet blokkeert.

PYJAMA’S & HOMEWEAR • BADGOED • EN MEER...

Raamdecoratie is er in alle
soorten en maten.
Foto: Inside

IN DE
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Zelf aan de
slag voor een
schone lucht

Tien lokale organisaties tekenen
manifest ‘Waardig Ouder Worden’
De Ronde Venen – Vorige week tekende vier politieke partijen en overvallen”, waarna hij uitlegde
zes maatschappelijke organisaties het manifest ‘Waardig Ouder hoe de ChristenUnie-SGP afgeloWorden’ voor De Ronde Venen.
pen week tot dit initiatief kwam.
Tot slot lichtte hij kort het maniIn januari 2017 is op initiatief de Venen, Ouderen Belangen fest toe, wat op één punt na, gevan de ChristenUnie, Omroep Vereniging Abcoude-Baambrug- lijk is aan de landelijke versie. In
MAX en ouderenorganisatie ge en Zorgboerderij Den Haring, de lokale versie wordt ook ICT
KBO-PCOB landelijk het manifest waren ook vertegenwoordigers als een bruikbaar middel tegen
‘Waardig ouder worden’ gelan- van het CDA, de VVD, de Seni- eenzaamheid genoemd. Vervolceerd. Inmiddels wordt dit mani- orenpartij en de ChristenUnie- gens was het aan de vertegenfest ondersteund door een groot SGP aanwezig. PvdA/GroenLinks woordigers van de organisaties
aantal partners. Naar aanleiding heeft aangegeven het manifest om de handtekening te zetten.
van een actie van de landelijke te willen ondersteunen, maar Uiteraard is dit maar een beginChristenUnie, heeft de Christen- kon helaas niet bij de onderteke- punt, in de komende maanden
Unie-SGP De Ronde Venen afge- ning zijn.
zullen deze organisaties verder
lopen week een groot aantal lonadenken hoe ze dit manifest inkale maatschappelijke organi- Compliment
houd kunnen geven. De Christesaties en alle politieke partijen Wim Stam (lijsttrekker Christen- nUnie-SGP zal daar, als organisauitgenodigd om zich ook achter Unie-SGP) begon met een com- tor van deze actie, ook het initiadit manifest te scharen. Naast de pliment aan de aanwezigen “Ik tief toe nemen. En uiteraard zijn
PCOB De Ronde Venen, de NPV ben bijzonder trots op jullie, dat andere organisaties en partijen
De Ronde Venen, Tympaan de je hier bent, want we hebben natuurlijk van harte welkom om
Baat, Diaconaal Platform De Ron- jullie met onze uitnodiging wel zich daarbij aan te sluiten.

Eerste kievitsei
gevonden

ADVERTEREN?
IN DE

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Scholieren knotten
wilgen in het Speelwoud
Wilnis - Leerlingen van de Kon. Julianaschool in Wilnis hebben wilgen geknot in het Speelwoud. Deze activiteit werd georganiseerd
in het kader van Nationale Boomfeestdag door de gemeente in samenwerking met het NME-Centrum De Ronde Venen. Nadat de
kinderen een korte instructie kregen van de mannen van de groen-
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Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden.
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 28 maart 2018.

voorziening, gaf wethouder A.
Schuurs het startsignaal. Zij deed
dit door de eerste wilgenteen af
te zagen. Vervolgens mochten de
kinderen zelf met scherpe zagen
aan de slag. Ze hebben in een uur
tijd een mooi aantal wilgen geknot. Het was een ontzettend leuke natuurervaring die de kinderen
niet snel meer zullen vergeten.

EKOCHT

=
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BEZORGADG
!

Mijdrecht – Op een perceel bij
de familie Oudshoorn-van Kempen, Westerlandweg te Mijdrecht,
is op 19 maart het eerste kievitsei gevonden van de Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen. Het
ei werd om 12.05 uur gevonden
door Jan Oudshoorn, eigenaar van
het betreffende perceel. Toen Jan
vanochtend een eindje ging wandelen op zijn perceel, hoopte hij al
dat de aanwezigheid van diverse
mannetjes en vrouwtjes kievit op
de aanwezigheid van een kievitsei zou wijzen. Groot was zijn geluk toen hij het nestje met één ei
aantrof. Rijn, Vecht en Venen feliciteert Jan Oudshoorn van harte
met de vondst en binnenkort zullen de gebruikelijke taart en beker
aan hem overhandigd worden.
Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en
Venen heeft als doel natuur-, landschapswaarden en waterkwaliteit te bevorderen. Weidevogelbeheer- en bescherming is daar een
belangrijk onderdeel van.

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

morpheus.nl

Pasen in Winkelcentrum
De Lindeboom
Mijdrecht – Er is zaterdag 31
maart a.s. weer veel te beleven
in winkelcentrum de Lindeboom
in Mijdrecht. Kinderworkshop en
Meet & Greet met Haas en Kuiken
gezellig op de foto. Als je Pasen
zegt, dan denk je als eerste aan
de paashaas, kuikentjes en paaseitjes. En daarom heeft De Lindeboom Haas en Kuiken uitgenodigd om een bezoek te brengen aan het winkelcentrum. Deze
twee vrolijke beesten nemen lekkere paaseitjes mee, die ze uitdelen aan het winkelend publiek en
natuurlijk kunnen kinderen met
ze op de foto. Om het nog gezel-

liger te maken is er voor de kinderen ook een leuke workshop
waarbij ze een paashaas gaan
knutselen. Uiteraard krijgt deze
paashaas een mandje waarin wat
lekkers komt en waarin ze met
Pasen zelf hun gevonden eieren
kunnen leggen. Beide activiteiten vinden plaats tussen 12.00 en
16.00 uur. Haas en Kuiken lopen
met regelmaat rond en de workshop wordt gehouden in de hal,
naast de rolband van de Action.
Aanmelden voor de workshop is
niet nodig. Dus ga zaterdag gezellig paasshoppen in Winkelcentrum De Lindeboom!

Kerkelijke onderscheiding
voor Herman Arends
Mijdrecht - Vorig jaar gaf Herman
Arends te kennen, dat hij zo langzamerhand een keer wilde stoppen met zijn werk voor de kerk.
Gelukkig deed hij dat zeer tijdig,
want zijn bezigheden waren nogal omvangrijk, en dus was er wel
wat tijd nodig om nieuwe vrijwilligers te vinden.
Ruim 25 jaar heeft Herman allerlei
taken binnen de kerk op zich genomen. Hij was jarenlang lid van
de commissie van Bijstand en Advies; als ouderling-kerkvoogd was
hij lid van de kerkenraad en zorgde hij met anderen voor goed beheer. Ook was hij collectant en de
laatste jaren hielp hij als avondkoster mee om de activiteiten
binnen de kerk goed te laten verlopen. Hij zorgde voor het beheer van de graven op het Janskerk en deed ook de financiële

administratie van deze begraafplaats. Dat zijn geen eenvoudige
werkzaamheden en deze kosten
ook zoveel tijd, dat nu twee mensen dit van hem hebben overgenomen. De Protestantse gemeente is hem dan ook zeer dankbaar
voor al zijn inzet en alle tijd die hij
aan de kerk heeft besteed. Vandaar dat hij is onderscheiden met
het zilveren draaginsigne en een
oorkonde van de Vereniging voor
Kerkrentmeesterlijk Beheer.
Herman was zeer verrast toen hij
na de morgendienst op zondag
18 maart door de voorzitter van
de kerkrentmeesters, Wijnand Gille, naar voren werd geroepen en
het insigne kreeg opgespeld. Hij
kreeg een warm applaus en velen
wensten hem tijdens het koffiedrinken van harte geluk met deze mooie onderscheiding.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Voorjaarsmiddag
Rode Kruis
De Ronde Venen - Op 15 maart
2018 organiseerde Kerngroep
de Ronde Venen van het Rode Kruis weer een voorjaarsbijeenkomst voor de plaatselijke
deelnemers. In Bowlingcentrum
Mijdrecht werden 90 gasten ontvangen met een heerlijke kop
koffie of thee met een stuk vlaai,
waar iedereen zichtbaar van genoot. Na deze lekkernijen was
het tijd voor het serieuzere gedeelte van de middag. Marianne White van Tympaan-De Baat
kwam de gasten vertellen over
de mogelijkheden die deze organisatie heeft bij het verlenen van
diensten in het kader van zelfredzaamheid. Zoals de Plusbus, de
Tuin- en klusassistentie, de Hulp
bij administratie en belastingformulieren etc. Over deze onderwerpen werd niet alleen gesproken. Er werden ook folders uitgedeeld, zodat iedereen die daaraan behoefte had alles thuis nog
eens kan nalezen. Ook werd men
erop attent gemaakt dat iedereen
altijd contact kan opnemen met
de Servicepunten, waarmee Tympaan-De Baat recent is gefuseerd.
Dit kan bij allerlei vragen op het
gebied van het sociale domein.
Dat is dus bij bijna alle situaties
die een mens in zijn of haar leven
mee kan maken en waar een luisterend oor of hulp nodig is.

druk bezig geweest om de vleugel en de andere benodigdheden
voor zijn optreden als pianist, accordeonist en zanger klaar te zetten. Een optreden van ruim drie
kwartier volgde, waarin veel bekende liedjes ten gehore werden gebracht en er volop werd
meegezongen. Onder het genot
van een borreltje en een hapje,
waardoor de stemming nog verder steeg. In de pauze van het
optreden van Lodewijk was het
tijd voor de bingo. Daarmee waren weer mooie prijzen te winnen en zoals gebruikelijk ging
er niemand van de gasten naar
huis zonder prijs. De bingo bleef
wel tot het eind toe super spannend…... De laatste bal wilde namelijk letterlijk en figuurlijk niet
te voorschijn komen om alle bingokaarten vol te maken.

Boekenmarkt in Wilnis
Wilnis - Op zaterdag 24 maart
van 10.00 tot 16.00 uur zal voor
de 5e keer de jaarlijkse boekenmarkt worden gehouden in gebouw De Schakel achter de Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat
in Wilnis. Tegen een zacht prijsje
zijn er weer veel boeken te koop
alles gesorteerd naar onderwerp:
Streekromans, historische romans, (literaire) thrillers, engels-,
frans- en duits-talige boeken, gedichtenbundels, religieuze(dag)
boeken, bloemen en planten, ons
koningshuis, koken, geschiedenis, diverse hobby’s, sport, beeldende kunst, naslagwerken, heel
veel kinderboeken en nog veel
meer. Ze bieden ook legpuzzels,
gezelschapsspellen, dvd’s, cd’s en
lp’s aan. In de afdeling antiquarische boeken hebben ze Verkade
en vergelijkbare albums uit de jaren ’30, boeken van W.G. v.d. Hulst

en meer te koop tegen een vaste
prijs. De opbrengst wordt evenredig verdeeld onder Het Johannes
Hospitium De Ronde Venen en de
PKN Ontmoetingskerk in Wilnis.

Driehuisschool
getransformeerd tot lipdub!

Regiotaxi Veenweide

Goed rapportcijfer van
klanten
De Ronde Venen - Klanten zijn
goed te spreken over het gebruik
van de Regiotaxi Veenweide. Uit
een recent gehouden klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat
gebruikers de regiotaxi gemiddeld een 8,1 geven. De regiotaxi
kreeg begin 2017, toen eenzelfde
onderzoek werd gehouden, hetzelfde cijfer. Met name de klantvriendelijkheid van het personeel
scoort goed.
Resultaten
Elke zes maanden wordt onder gebruikers van de regiotaxi
een enquête uitgezet om te peilen hoe gebruikers de service en
kwaliteit beoordelen. Ook uit die
eerdere onderzoeken blijkt dat
klanten de taxi met hoge cijfers
waarderen. Gebruikers zijn zeer
tevreden over zaken als telefoni-

sche bereikbaarheid, klantvriendelijkheid, informatievoorziening
door de telefoniste, de terugbel
service en de behulpzaamheid
van de chauffeur. De bereikbaarheid/wachttijd bij het klachtenmeldpunt (7,1) en de klantvriendelijkheid bij het indienen van
een klacht (7,3) scoren het laagst.
Gebruikers
Regiotaxi Veenweide is er voor iedereen die, eventueel met begeleiding, zelfstandig kan reizen.
Dus ook voor mensen die gebruik
maken van een rolstoel, een rollator of een scootmobiel. Voor het
vervoer worden zowel (rolstoel)
busjes als personenauto’s ingezet. Meer informatie over Regiotaxi Veenweide en de wijzigingen vinden inwoners op www.
regiotaxiveenweide.nl

De Ronde Venen - De Driehuisoudervereniging
organiseert,
naast de traditionele activiteiten, elk jaar een speciale activiteiten-dag voor alle kinderen van de
Driehuisschool. Vorige week was
het voor dit schooljaar zover. Als
grote verrassing voor het team
en de kinderen werd er een lipdub opgenomen! Voor een lipdub
wordt op muziek, in één take, een
film opgenomen. De school werd
daarvoor in een ochtend getransformeerd naar een heuse filmlocatie. Tim, van Up Events, vertelde in elke groep wat de bedoeling
was en wat van elk kind verwacht
werd. Een beetje spannend was
of alle kinderen, na de opname
in hun klas, op tijd buiten konden
zijn om in een stervorm op het
schoolplein te gaan staan. Daar
zou het laatste shot vanaf het dak
van de school gefilmd worden en
de kinderen zonder begeleiding
verder zingen. De stervorm is bewust gekozen omdat de Driehuisschool volgens het sterrenconcept werkt. Na twee rondes proefdraaien, werd de eerste film opgenomen. Alle kinderen van de hele
school hebben kritisch naar deze
eerste take gekeken en eventueel
voor zichzelf verbeterpunten bedacht. Daarna volgde een volgende creativiteit van kinderen is
groot!

Delegatie
Op maandagmiddag 12 maart
ging een delegatie van de Sint
Jozefschool naar het gemeentehuis in Mijdrecht om de ontwerpen aan te bieden. Namens de
gemeente waren mevrouw Alberta Schuurs (wethouder) en
Anne Wytske Bosman (coördinator) aanwezig. Ze namen de tijd
voor de leerlingen en kregen van
Tom en Lola (groep 1 en 2A), Sam
en Senna (groep 2B en 3), Livio
en Tristan (groep 4), Jamie (groep
5), Thijs en Ruben (groep 6), Kiero
(groep 7) en Luc, Jarne en Anouk
(groep 8) een hele stapel met
ontwerpen. Stuk voor stuk passeerden de plannen de revue en
de kinderen kregen de kans om
de ideeën toe te lichten. Voor
de jongsten was het best spanTweede deel
Ook bij het tweede deel van het Vinkeveen - Na de voorjaarsva- den genomen. De zandbak is ver- nend, terwijl het voor de oudeoptreden werd door de deelne- kantie was er een mooie verras- ouderd en eigenlijk te groot. De re leerlingen een kennismaking
mers weer volop meegezongen sing voor de leerlingen van de tafeltennistafel heeft nog geen was met de gemeentelijke been gedanst. De vrijwilligers van Sint Jozefschool uit Vinkeveen. mooie plek gekregen. In plaats sluitvorming in Nederland. Een
het Rode Kruis lieten zich ook niet De lokalen van hun schoolge- van af te wachten wat er zou mooi voorbeeld van een burgerionbetuigd en vroegen de gasten bouw zagen er na een grondige gaan komen, gingen de leerlin- nitiatief. Nu is het afwachten wat
ten dans. Kortom, een mooi op- renovatie weer helemaal fris en gen van alle groepen aan de slag. er van de ideeën gerealiseerd kan
treden en veel vrolijkheid. Na een verzorgd uit. Dankzij de nieuwe Iedereen maakte zijn eigen ont- worden. Komt dat voetbalveldje
leuke middag, mogelijk gemaakt touchscreens zijn ook de lessen werp, rekening houdend met het er? Is er plek voor de glijbaan? is
door alle vrijwilligers van het Ro- nog een stukje leuker geworden. uitgangspunt dat het plein voor er budget voor een nieuw speelde Kruis en de medewerking van Maar bij het naar buiten kijken elk wat wils moet bieden. Dus zo- toestel? Het is de bedoeling dat
de mensen van Bowlingcentrum werd duidelijk dat er nog werk wel voor de kinderen van de on- het vernieuwde schoolplein voor
Mijdrecht, keerden de gasten aan de winkel is. Het schoolplein derbouw als de bovenbouw. Dat het begin van het nieuwe schoolArtiest
huiswaarts. Ook nu weer met een was namelijk nog niet onder han- leverde allerlei leuke ideeën op: jaar klaar is!
Inmiddels was de artiest van de bloemetje van Van der Wilt Gerdag, Lodewijk van der Linden, bera’s.

n o e s oo

Wie ontwerpt het
nieuwe schoolplein?

Paaseieren Schilderen
Mijdrecht - Mantelzorgers uit
de gemeente De Ronde Venen
zijn 26 maart van harte welkom
in de Buurtkamer Mijdrecht
om gezellig samen paaseieren
te beschilderen. Na een koude periode komt de lente weer
in het land. De eerste krokusjes zijn al te zien. Tijd voor het
Paasfeest en daar besteden we
in de mantelzorgsalon natuur-

lijk aandacht aan. We gaan met
elkaar paaseieren beschilderen. De mantelzorgsalon is van
13.30 tot 15.30 uur. De buurtkamer is in de Gosewijn van Aemstelstraat 5. De mantelzorgsalon is er voor alle mantelzorgers uit De Ronde Venen. Om
in te kunnen schatten hoeveel
mensen er komen, wordt het op
prijs gesteld als u zich voor 22

maart aanmeldt bij Tympaan–
De Baat, Steunpunt Mantelzorg
tel. (0297) 230 280. Dit nummer
is bereikbaar op ma, di en do
van 09.00 tot 15.00 uur. U kunt
zich ook aanmelden per e-mail
mantelzorg@gmail.com. Heeft
u iemand nodig die uw zorgtaken even overneemt, dan kunt
u contact met opnemen met
Tympaan-De Baat.

de proefronde en de definitieve
opname. De kinderen hebben genoten van deze dag! Nieuwsgierig
geworden? Kijk op de Driehuis FBpagina naar het leuke resultaat.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e 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 worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op 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!

WWW.MEERBODE.NL

IN DE
PROVINCIE

Samenwerken aan schone lucht
Na roken en obesitas is
luchtvervuiling een van de
grootste risico’s voor onze
gezondheid. Als eerste
provincie heeft Utrecht
een Samenwerkingsagenda Gezonde lucht. Het
doel: de luchtkwaliteit
verder verbeteren en
daarmee ook onze gezondheid. Belangengroepen, experts en bewoners
gaan samen aan de slag
met onderwerpen die zij
belangrijk vinden.

Hanna van den Dool is een
van de deelnemers bij het
opstellen van die provinciale agenda én actief binnen de beweging Samen
Duurzaam Zeist. “In Zeist
doen mee aan een pilotproject waar we met sensoren
continu de luchtkwaliteit
meten. Op diverse plekken
hangen we een sensor op
(zie foto). Naast de metingen die op diverse plaatsen
in het land zijn, meten we
nu op buurtniveau. Zo kun-

nen we het meetwerknet
fijnmaziger maken. Bovendien krijgen we zo een
beeld van de luchtkwaliteit
in onze eigen omgeving.”
Hoe meer we weten over
onze luchtkwaliteit, hoe
gerichter we maatregelen
kunnen nemen.
Wat kun je zelf doen? Wat
vaker op de fiets, met
het openbaar vervoer of
overgaan op duurzame
brandstoffen, dat weten we
inmiddels wel. Maar weet

je ook dat vuurkorven en
houtkachels erg slecht voor
het milieu zijn vanwege
de uitstoot van roet en

Wil jij je actief inzetten?
Of heb jij een idee hoe we
de lucht kunnen klaren?
Sluit je dan aan bij een

Houtkachel uit
voor een gezonde
leefomgeving
fijnstof? Met een kleine
aanpassing in ons gedrag
is al veel gezondheidswinst
te halen.

van de bewonersinitiatieven bij jou in de buurt of
neem contact op met de
provincie. Doen!

De provincie zet zich onder meer in voor schoner
openbaar vervoer en een
schonere landbouw, en
ondersteunt initiatieven
op het gebied van een
gezondere leefomgeving.
Ook brengt zij een aantal
wandel- en fietsroutes
onder de aandacht die
in gebieden liggen waar
het rustiger is en waar
de luchtkwaliteit beter
is. Voor de routes zie
www.opladenindenatuur.nu

Eemdijkerpad in Bunschoten en Baarn geopend Op pad met het Routeboekje
Goed nieuws voor de
(recreatieve) fietsers in
onze provincie. In Bunschoten en Baarn is het
twee kilometer lange
Eemdijkerpad klaar. Het
loopt vanaf de boerencamping Buitenlust tot
aan de brug over de Eem.
Dit pad was de laatste
in het project, waarmee
de recreatieve fietsmogelijkheden in de regio
Bunschoten-Spakenburg
sterk zijn verbeterd. De

afgelopen tien jaar zijn in
deze regio verschillende
fietspaden aangelegd
en verbeterd, zodat ze
nu naadloos op elkaar
aansluiten. De provincie

ACTUEEL
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplassen en is medeorganisator van evenementen bij u in
de buurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingen
van Provinciale Staten. Hier vindt u een handig overzicht
van wat er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N204 Linschoten: reconstructie en onderhoud tussen
rotonde IJsselveld en A12, tot 1 september 2018
N225 Elst, Amerongen, Leersum: groot asfaltonderhoud op een aantal wegvakken, 9-21 april 2018
N226 Amersfoort/Leusden: reconstructie kruispunt
Hertekop en Schutterhoeflaan, tot eind 2018
N227 Maarn: bouw ecoduct tussen Maarn en Doorn, tot
juni 2018
N238 Huis ter Heide: onderhoud viaduct over A28, 1316 april 2018
Zuidelijke randweg Woerden: tot 1 juni 2018
Aanleg fietsbrug Nigtevecht: tot medio 2018
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-

Utrecht heeft het project
gesubsidieerd. Dus wij
zeggen: zet de fiets maar
klaar, en laat het snel
mooi weer worden.

Bloeiende boomgaarden,
zonnige zandverstuivingen,
prachtige polders: provincie Utrecht heeft het allemaal. In het voorjaar is de
natuur op zijn mooist. Zin
om een nieuw gebied te
ontdekken? In het gratis te
downloaden Routeboekje
op www.routesinutrecht.nl
staan tien fiets- en wandelroutes. De themaroutes
maken allemaal gebruik
van het fietsknooppuntensysteem en het wandel-

zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Overheidsberichten op
officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie?
Belt u daarvoor dan met (030) 258 91 11.

Volg ons op Twitter en Facebook
Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@RegiotramU, @Uithoflijn, @Utrecht2040 en
@UtrechtLab. Facebook: facebook.com/provincieutrecht.

routenetwerk. Inspiratie
opdoen in een van de
stille en schone buitengebieden die de provincie

Utrecht rijk is? De website
www.opladenindenatuur.nu
geeft ideeën voor een inspirerende zwerftocht.

Evenementen
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl
en www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
26 maart 2018, 13:00 uur: Financiële Audit Commissie
9 april 2018, 13:00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit
en Economie
9 april 2018, 19:30 uur: Ad hoc commissie Omgevingsvisie
16 april 2018, 13:00 uur: Commissie Ruimte, Groen en
Water
16 april 2018, 19:30 uur: Commissie Bestuur, Europa
en Middelen
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

Bakker Jan Westerbos innovatief
in productontwikkeling
4 Mouten volkoren brood en top assortiment paaseieren
Mijdrecht/De Kwakel - Het is genoegzaam bekend dat ambachtelijke bakker Jan Westerbos
met winkels Westerbos & Mens
in winkelcentrum De Lindeboom
te Mijdrecht en aan de Kerklaan
in De Kwakel, telkens weer kans
ziet om in eigen beheer nieuwe
producten te ontwikkelen.
Naast zijn toch omvangrijke assortiment aan brood, banket en
patisserie heeft hij sinds veertien dagen een nieuw brood op
de plank: het 4 mouten volkoren
brood. Een brood vol van smaak
dat zo heerlijk weg hapt en mits bewaard in de verpakking
- nauwelijks uitdroogt. Dit type
volkoren brood is van nature rijk
aan voedingsvezels en bevat vier
verschillende soorten mouten,
waaronder tarwemout, gerstemout, spelt- en roggemout. De
uitgebalanceerde
smaakcombinatie van deze vier mouten in
het broodrecept zorgen samen
met de natuurlijke desems voor
een heerlijk en krachtig volkorenbrood. Het brood is rijk aan voedingsvezels, lactosevrij en vooral
vol van smaak en bijzonder lekker
met elk broodbeleg! Voedingsvezels dragen bovendien bij aan
een gezond en verantwoord
voedingspatroon waardoor het
4 mouten volkoren brood uitstekend past in de Schijf van Vijf van
het Voedingscentrum. “Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart krijgen klanten in onze winkels gratis
wat van het nieuwe brood mee
om te proeven. Wij profileren ons

ook met zijn winkel in De Lindeboom was gevestigd. Jan is net
als Ad Mens altijd ambachtelijk,
innovatief en creatief met zijn
vak bezig (geweest) om zich te
onderscheiden van andere aanbieders van brood, banket en
bijbehorende lekkernijen. Jan
bakt niet alleen brood, hij vindt
Online bestellen
Steeds meer winkeliers gaan mee het steeds opnieuw uit!... Telmet hun tijd en bieden hun pro- kens worden andere recepturen
ducten via internet aan. Brood- en en samenstellingen toegepast,
banketbakker Jan Westerbos blijft naast verschillende vormen in
daarin niet achter. Al geruime presentatie. Aldus worden in eitijd heeft hij een goed lopen de gen beheer meer dan honderd
webwinkel. Kijkt u maar op www. bakkerijproducten gemaakt. Daar
westerbos.nl. “In eerste aanleg hoort het overheerlijke gebak en
hoofdzakelijk voor gebak en pro- de chocolaterie van Mens ook
ducten die betrekking hebben bij. Plus al het lekkers voor de
op de feestdagen, zoals Pasen viering van allerlei feestdagen
bijvoorbeeld. Via de webwinkel en feestjes. Inmiddels doet Jan
kunnen onze klanten vanachter Westerbos ook mee aan de bede PC hun keuze alvast maken taalmogelijkheid met de Ronde
en ook (veilig) betalen. Daarna Venen Pas. Tot en met de maand
kunnen zij de bestelling ophalen mei krijgt u 3 procent korting op
Paaslekkernijen
Met de paasdagen voor de deur bij onze winkels in De Kwakel of alle aankopen, maar dat wordt 5
laat Jan Westerbos zich in zijn in Mijdrecht. Desgewenst leveren procent vanaf een besteding van
winkels van de ‘extra lekkere kant’ wij het ook aan huis of bij een be- 25 euro en dat geldt ook ná mei.
zien. Want zijn medewerkers heb- drijf af. Dat kan men op de site bij
ben voor de liefhebber in eigen ons aangeven. Het kan dus allebeheer een groot assortiment maal,” laat Jan Westerbos weten.
aan tongstrelende chocoladeproducten gemaakt. Allemaal hand- Bijna 100 jaar een begrip
werk, variërend van paashazen Brood- en banketbakker J. Westot paaseitjes. Laatstgenoemden terbos is een begrip in de regio.
in diverse smaken, ongevuld of Volgend jaar viert het familiebegevuld. Vervaardigd van witte drijf haar 100-jarig bestaan. Dat
chocolade, melkchocolade of zegt iets over het doorzettingspuur en alles van de beste kwali- vermogen en het vakmanschap
teit. Er zijn ook paaseitjes die eruit van deze ambachtelijke bakker.
zien als kievitseitjes en van marse- Bakker Jan Westerbos is sinds 1
pein. Er wordt gewerkt met strikt maart 2007 samengegaan met
eerste klas grondstoffen. De met banketbakker Ad Mens die toen
graag als ambachtelijk bakker
door te laten zien wat we kunnen
met het ontwikkelen van nieuwe
producten in het brood- en banketsegment. Daar willen we onze
klanten van laten profiteren,” aldus Jan Westerbos. Wat is ‘mout?’
Mout is het resultaat van op een
natuurlijke wijze laten ontkiemen
van een graankorrel. Door dit
kiemproces worden veel natuurlijke smaken en aroma’s gevormd
waardoor brood zijn heerlijke
geur en smaak krijgt. Het is in die
zin een natuurlijke basis ingredient voor het maken van onder
meer bier, brood en vele andere
voedingsmiddelen. Jan Westerbos met zijn team maakt daar
optimaal gebruik van door liefst
vier soorten mout te benutten
voor het bereiden en bakken van
zijn 4 mouten volkoren brood.

de hand vervaardigde overheerlijke kunstwerkjes - zo zou je ze
wel kunnen noemen - smelten op
je tong! Diverse kleine paaseitjes
hebben hun bestemming ook gevonden als vulling in grote paaseieren. Leuk om cadeau te doen!

Tevens vindt u bij bakker Westerbos natuurlijk
een uitgebreid assortiment paasproducten,
allemaal vers uit eigen bakkerij

Bij bakker Westerbos is altijd wel wat te proeven of te beleven

• Chocoladeieren, in
alle soorten en maten
• Paasbroden
• Cake lammetje
• Paastaarten en taartjes
En nog veel meer!
Kom eens kijken in één
van onze zaken.
Natuurlijk hebben we vrijdag en zaterdag
ook onze maandaanbiedingen:

Minibaquettes

Hazelnoottaartje

5 HALEN
=
4 BETALEN
10% korting

Vrijdag en zaterdag a.s. krijgt iedere klant de gelegenheid
om dit heerlijke gezonde brood gratis te proeven!
Een heel brood kost € 2,99

De Lindeboom 8
3641 EX Mijdrecht
Tel: 0297 - 285868
Fax: 0297-288709

Kerklaan 7
1424 BK De Kwakel
Tel: 0297 - 561431
Fax: 0297-532705

www.westerbos.nl / e-mail: info@westerbos.nl

Wij kopen
graag uw
tourcaravan.
Alle merken
en bouwjaren.

Tel: 06-53202040
Te koop:
RVS flambeertoestel + 2 gastanken
+ pan €50,-. 3 dozen ministeck €5,-.
Nieuw in doos, 2 matglazen bijzettafel van €415,- voor €200,-.
Tel. 0297-264082
Te koop:
Z.g.a.n. espressoapparaat van €400,nu €100,-. Nieuwe kleding voor
cufrepair r.arm 2 jacks, 4 shirts €30,-.
Nieuwe puzzel 3x €10,-.
Tel. 0297-264082
Te koop:
1 paar zwarte ds. schoenen maat
8,5 €15,- z.g.a.n. 1 paar zwarte ds.
schoenen mt 7 €15,- z.g.a.n.
Tel. 0297-242232
Te koop:
Hollandse walnoten 1 p. €2,50. Biol.
get. prod. (jams, pesto) walnotentaart, kadomandjes €10,-. Waterontkalker €5,-. Tel. 0297-264904
Gevraagd:
Medailles vaantjes stempelkaarten
ijskaarten etc. Van toertochten op de
schaats. Laat ze niet verloren gaan.
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Alles uit de tweede wereldoorlog,
zoals helmen, medailles, bajonetten,
documenten etc. (Tegen vergoeding)
. Tel. 06-25384205
Te koop:
Weer een nieuwe partij oude mariabeelden , kransen en andere kleine
dingetjes 120 stuks één koop €450,-.
Tel. 0297-261529
Gezocht:
Verzamelaar vraagt tegen betaling
lp,s en singeltjes van pop beat en
rock muziek uit de jaren 50 en 60. . Tel.
06-12946730

Wij delen de passie

VOOR VERS!

Onze speciaal geselecteerde vers aanbiedingen!
Tamme eendenborstfilet

Verse worst mint rozemarijn
Verse worst uit eigen worstmakerij, met verse kruiden.
70% rundvlees en 30% lamsvlees.
4 voor

9

Biefstukreepjespakket

350 gram gemarineerde biefstukreepjes,
4 afbakpistolets, sesamsaus, rucola
samen voor

1,95

100 gram

1,00

5 stuks voor

4,50

per stuk

2,50

696

4 Duitse biefstukken + 500 gram
kipfiletblokjes
99
samen voor

100 gram

12

99

100 gram filet americain + 100 gram
gegrilde kiprollade + 100 gram
Livar gebraden gehakt samen voor 99

4

Verse kiprollade

naturel, shoarma of stroganoff gekruid

Gegrilde piri piri kip

Broodje kippeling

met onze nieuwe pittige joppiesaus

Aanbiedingen geldig t/m 31 maart 2018

Bader, keurslagerij

Poelier-Traiteur van Egmond

De Passage 20a
Mijdrecht
tel. 0297-255004

Mijdrecht, De Passage 16 • Tel 0297-253936
Uithoorn, Zijdelwaardplein 67 • Tel. 0297-303023

Zijdelwaardplein 71
Uithoorn
tel. 0297-565092

www.poeliervanegmond.nl
www.cateringspannen.nl

www.bader.keurslager.nl

DONDERDAG 22, VRIJDAG 23, ZATERDAG 24 EN ZONDAG 25 MAART
PETROL T-SHIRT
CRAZY DAYS PRIJS
van
12,95 voor

7,

50

BLUE 7 SHORT
CRAZY DAYS PRIJS
van
14,95 voor

7,

50

PETROL T-SHIRT
CRAZY DAYS PRIJS
van
17,95 voor

7,

50

PETROL
JACK

van
29,99 voor

10,-

CRAZY DAYS PRIJS
van
10,99 voor

CRAZY DAYS PRIJS
van
59,95 voor

35,-

CARS

5,-

NAME IT SWEAT
CRAZY DAYS PRIJS
van
19,99 voor

7,

50

NAME IT T-SHIRT

JURKJE

CRAZY DAYS PRIJS
van
16,99 voor

NAME IT PANT
CRAZY DAYS PRIJS

NAME IT T-SHIRT

10,-

NAME IT PANT
CRAZY DAYS PRIJS
van
24,99 voor

15,-

CRAZY DAYS PRIJS
van
26,99 voor

15,-

NAME IT
BOYS JEANS

DIVERSE KLEUREN

CR A Z Y DAYS PR IJ S
van
29,95
34,95
36,95

2

VOOR
PER STUK 15,-

25,-

NAME IT
GIRLS JEANS

DIVERSE KLEUREN

CR A Z Y DAYS PR IJ S
van
29,95
34,95
36,95

2

VOOR
PER STUK 15,-

25,-

KLEUREN VAN ARTIKELEN, DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. OP=OP

MEER CRAZY DAYS AANBIEDINGEN IN DE WINKEL!
BIG L JEANS AALSMEER | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL

ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177
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LEZERSPOST

De Ronde Venen Pas

De Ronde Venen Pas
Wellicht heeft u ‘m ook in de bus
gehad, De Ronde Venen Pas. Ik
dacht ook ‘goh, wat een leuk
idee!’ Totdat ik me er wat meer
in ging verdiepen. Ook deelnemende bedrijven denken veelal
dat het uitgaat van de gemeente. “Ik dacht ‘Oh, het is van de
gemeente, dus het zal wel goed
zijn’” heeft een ondernemer gezegd. En op internet zie je duidelijk in reacties dat men denkt
dat dit een gemeentelijke pas
is en niet zozeer een pas vanuit
commerciële bedrijven. De Ronde Venen Pas is helemaal geen
initiatief van de gemeente, zoals
ik aanvankelijk ook dacht, maar
van twee (commerciële) bedrijven, namelijk Loyals Online BV
uit Mijdrecht en GROUPCARD
BV uit Aalsmeer. Samen hebben
ze het bedrijf “Betaal Lokaal BV”
opgericht. De geruchten gaan
dat een wethouder van onze
gemeente mede eigenaar zou
zijn (of zakelijk iets te maken
hebben) met 1 van deze bedrijven. Maar daar heb ik niets over
kunnen vinden.
Minima
De Ronde Venen Pas is bedacht
om een de lokale economie een
boost te geven. Goed plan.
Ook zou De Ronde Venen Pas
iets goeds voor de minima
doen, zo heb ik begrepen. Oké,
dan zal ik eens gaan kijken bij
de lijst met deelnemers. De lijst
staat vol met deelnemers waar
nooit de minima komt, simpelweg omdat ze het niet kunnen betalen. Als je vraagt of de
pas jou als gebruiker geld kost,
zegt Betaal Lokaal BV in eerste instantie ‘nee’. Zo staat er
op de website van Betaal Lokaal BV: “De Ronde Venen Pas
kost je geen geld, maar er worden wel kosten in rekening gebracht om de pas mogelijk te
maken. Wij kiezen ervoor om zo
sociaal en transparant mogelijk
te zijn, waardoor je weet waar je
aan toe bent. Er wordt €1,- per
maand in rekening gebracht
om De Ronde Venen Pas te kunnen laten bestaan.”
Een euro
Hallo!! €1,- per maand? 18.000
huishoudens hebben zo’n pas
ontvangen. Als iedereen de
pas activeert en gebruikt, reken maar uit; 18.000 x €1,- is
toch €18.000,- per maand. Per
MAAND hè?! Ketsjing! Tot 2
april is het opwaarderen gratis,
maar na 2 april worden er opwaardeerkosten in rekening gebracht. Dus elke keer als je geld
op je pas wilt zetten kost je dat
€0,50. Ketsjing!! Maar, zo zegt
de website, “In feite kost het je
geen geld, omdat je al snel honderden euro’s per jaar bespaard.
Hoe dit kan? Zie onderstaand
rekenvoorbeeld.” Dan komen ze
met het volgende rekenvoorbeeld: “Stel je betaalt met je De
Ronde Venen Pas een rekening
van €100,- in een deelnemend
restaurant. Door te betalen met
je pas, bespaar je 10% op je rekening. Je rekent dus af met je
pas en krijgt direct €10,- teruggestort (op je pas). Direct voordeel, direct besparen! Zo heb je
met één snelle transactie dus
al € 10,- bespaard. Reken vervolgens maar uit hoeveel je op
jaarbasis kunt besparen, wan-

neer je de pas bij meerdere aankopen per maand gebruikt.”
Recht praten
Jaja, zo kun je alles recht praten
wat krom is.. En ik vind €100,uitgeven in een deelnemend
restaurant, zoals in het rekenvoorbeeld genoemd wordt,
voor de minima best veel geld.
Deelnemende bedrijven mogen zelf weten wat ze de met
de Ronde Venen Pas betalende klanten geven, zo heb ik begrepen. Het ene bedrijf kiest bijvoorbeeld voor 2% betalingskorting, de andere 5% en weer
een andere misschien wel meer.
Soms op alles, soms alleen op
bepaalde producten, soms bij
besteding van boven een X bedrag. Ook kan men kiezen voor
het weggegeven van een dienst
of een cadeautje bij gebruik van
de pas, zo heb ik vernomen. De
AH (de enige supermarkt die
mee doet) geeft geen korting,
maar je maakt wel KANS op een
minuut gratis winkelen!!! Jippiiee!
En stel nou dat je je bedenkt.
Of je hebt op een bepaald moment even wat geld nodig, en
het enige geld wat je nog hebt
staat op deze pas. Als je (jouw
eigen geld) weer terug wilt storten op je bankrekening, kost het
je € 7,50!! “De pas kost je geen
geld” wordt er dan gezegd. Nee
nee…
Rekensommetje
Ik heb ook een rekensommetje gemaakt: Het kost de bedrijven per betaling met de Ronde Venen Pas 1%. Dit wordt ingehouden en gaat naar Betaal Lokaal BV. De gebruiker
kost het €1,- per maand (is toch
€18.000,- per maand als IEDEREEN die ‘m heeft gekregen hem
ook zou gebruiken) EN als je je
geld dat je erop gestort hebt,
eraf wilt halen, kost het €7,50
‘administratiekosten’ Dus het
kan best zijn dat Betaal Lokaal
BV een omzet maakt van meer
dan €20.000,- per maand. En
daar hoeven ze zelf niets (meer)
voor te doen!Achteroverleunen
en het geld stroomt binnen. Wie
wil dat nou niet? En waarom
willen deze commerciële bedrijven weten hoeveel ik bij de slijterij uitgeef? Of hoe vaak ik uit
eten ga? Informatie van consumenten is (nu al) veel geld
waard. Nog een rekensommetje: 1 en 1 = 2. En uiteraard is
men gehouden aan de Europese wet- en regelgeving (incl. privacy) en gaan ze uiteraard
met de grootste zorg met deze
gegevens om. Ja, ze zullen wel
moeten. Maar staat er in de algemene voorwaarden of in de
kleine lettertjes ook dat je, tijdens het activeren van de pas,
akkoord gaat met het verstrekken van je gegevens aan derden voor commerciële doeleinden? Vast wel! Want informatie verzamelen van consumenten, welke ondernemer wil dat
nou niet? “Datje als commercieel bedrijf geld wilt verdienen,
is logisch, maar men laat het
overkomen alsof dit van de gemeente uit gaat. Dat vind ik misleiding”.
Mevrouw Spanjer
De Ronde Venen

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.

De Ronde Venen Pas:
een verrijking?
De Ronde Venen - Met veel tamtam werd afgelopen week De
Ronde Venen Pas gelanceerd,
keurig verpakt in een doosje. Elk
huishouden heeft er een gekregen. De Ronde Venen Pas is een
initiatief van enkele ondernemers
wat wordt ondersteund door de
gemeente. Doel is om de lokale
ondernemers en winkeliers een
‘boost’ te geven door inwoners te
bewegen zoveel mogelijk lokaal
te gaan shoppen en boodschappen te doen. Goed voor de ondernemers en bovendien zou men
wel ‘honderden euro’s per jaar
kunnen besparen op al je aankopen’. Zo wordt gesuggereerd in
de bijbehorende informatie. Maar
is dat wel zo? Waar enerzijds het
enthousiasme van de ondernemers groot is, blijkt anderzijds uit
een fors aantal eerste reacties van
inwoners dat hun verwachtingen
minder zijn en niet zelden teleurstellend. “Niet bij elke aankoop
krijg je korting, maar soms een
product aangereikt. Dat krijg je
pas als je voor een bepaald minimumbedrag iets koopt, bijvoorbeeld €25,- of €50,- en hoger. Dat
doe ik niet elke dag bij die winkel
en bovendien wil ik dat product
misschien wel niet.
Korting?
Daarnaast zie ik dat is de korting
soms maar 3 tot 5 procent is en
gelimiteerd is tot een bepaalde
datum, uitzonderingen daargelaten. En daarna dan? Enkele ondernemers gaven aan dat ze dan verder kijken of het zinvol is ermee
door te gaan.” Een ander wijst op
het feit dat de verstrekte informatie onvoldoende is. “Er worden alleen maar voordelen genoemd,
maar dat de pas je ook geld kost
lees je nergens. Daarvoor moet je
naar de website van de ondernemer (www.betaallokaal.nl. Red).
Dan zie je dat je €1,- per maand
aan beheerkosten betaalt, €0,50
cent als je de pas gaat opwaarderen en het €7,50 kost als je je eigen gestorte geld weer van de
pas wil terugboeken. Voorts worden bij elke transactie transactiekosten in rekening gebracht.
Hoeveel wordt niet vermeld. En
als je je pas kwijtraakt of verliest,
kan een ander dan jouw tegoed
besteden? Dan ben je dus je geld
kwijt. Kan je de pas dan blokkeren?” Aldus de vragensteller.
Gebruikersinstructie?
Een andere reactie is: “Ik ben vaste klant in het dorp met mijn
boodschappen en bij Rendez
Vous. Ik heb geen zin in nog een
betaalpas en betaal gewoon met
mijn bankpas. Hoe staat het dan
met mijn korting? Loop ik die dan
mis omdat ik die pas niet heb?
Dan voel ik mij wel gediscrimi-

neerd!” Er zijn ouderen die de pas
willen activeren, maar niet weten hoe ze dat moeten doen. “Er
is geen handleiding bijgevoegd.
Via de PC of de iPhone is voor
mij moeilijk, daar ben ik niet zo
in thuis,” aldus een krasse senior.
Daar heeft hij gelijk in, want nergens staat een gebruikersinstructie vermeld. Ook dat moet je weer
aan de weet komen via de website. Dat geldt eveneens om de
betaalpas weer op te waarderen
met geld. Nog een: “Hoe staat het
met de privacy van degene die
zijn gegevens invoert bij het inloggen om de pas te activeren?
Je moet behalve je naam ook je
e-mail adres invoeren. Dat komt
bij de ondernemer terecht die de
pas in de markt heeft gezet binMijdrecht - Zes scouts van Scounen.
ting Jan van Speyk vertrekken in
2019 naar Amerika als vrijwilliOngevraagd
Gegarandeerd dat ik dan ook on- ger bij de World Scout Jamboree,
gevraagd allerlei aanbiedingen het grootste internationale Scouvia de mail van bedrijven krijg tingkamp ter wereld dat eens in
waar ik niet op zit te wachten. Dus de vier jaar wordt georganiseerd.
ik zie er vanaf.” Op de pas staat het Hier komen ruim 40.000 scouts
logo van de gemeente De Ronde uit 150 verschillende landen saVenen. “Kan dat zo maar of is de men voor een onvergetelijke ergemeente eveneens een betrok- varing. In totaal gaan er bijna 700
ken partij hierin? Dat riekt dan wel Nederlandse jeugddeelnemers
naar belangenverstrengeling. De en 450 vrijwilligers naar Amerika
gemeente kan zich toch niet inla- voor de World Scout Jamboree. In
ten met commerciële activiteiten de komende anderhalf jaar staan
van ondernemers waar ze ander- er een aantal kennismakingszijds regelgeving bij diezelfde on- weekenden op de planning om
dernemers hanteert? Nu al gaat de scouts voor te bereiden op dehet gerucht rond dat de gemeen- ze bijzondere reis. In de voorbete deelnemer is in het project, reidingsweekenden is eerst het
dat het initiatief ook van haar uit- kennismaken belangrijk, maar
gaat en het een vertrouwde zaak ook het leren van elkaar, het sais. Dat wordt versterkt door het men voorbereiden, de normen
voorwoord van wethouder Goldhoorn,” zo laat een oplettende inwoner weten. En zo komen er
steeds meer vragen en opmerkingen bij de redactie van deze krant
binnen. In dat licht gezien is het
de vraag of De Ronde Venen Pas
wel een echte ‘verrijking’ is om
die als betaalpas te hanteren in
plaats van uw eigen pinpas zoals
in het voordeelboekje wordt gesuggereerd. Uit navraag blijkt dat
veel inwoners hun meeste inkopen al in de woonkernen bij lokale ondernemers doen. Daar hebben ze geen extra betaalpas met
daaraan verbonden kosten voor
nodig. Ze betalen ook al voor het
gebruik van hun bankpas. Bovendien zet de geboden korting volgens velen van hen onvoldoende
zoden aan de dijk om er met alle respect ‘honderden euro’s paar
jaar mee te besparen’. In verband
met de verkiezingsdrukte was het
onmogelijk om contact te krijgen met een wethouder of een
raadslid. Hopelijk dat zij volgen- Mijdrecht - Alle groepen van de
de week meer tijd hebben om Fontein gaan dit schooljaar naar
hun mening hierover te geven, een voorstelling in het Concertzeker gezien de promotie via de gebouw in Amsterdam. De groepen 3 en 4 hadden de primeur,
gemeente
zij gingen maandag 12 maart j.l.
naar de muziek voorstelling: “Sofie en de mannetjes van de tijd”
met zangeres Sofie en de slagwerkgroep Percossa. Op de voorste rijen in de prachtige kleine
zaal met de rode pluche stoelen,
hadden de kinderen een goed
zicht op het podium. In de voor-

Zes scouts

Scouting Jan van Speyk
naar Amerika
en waarden en het samenleven
met andere culturen staan op het
programma. Ook maken ze in de
voorbereiding al kennis met de
Amerikaanse cultuur en de Amerikaanse gebruiken, zodat ze zich
tijdens de reis door Amerika ook
prima weten te redden. In 1937
en 1995 werd de World Scout
Jamboree in Nederland georganiseerd. In 2019 organiseert Amerika samen met Canada en Mexico de World Scout Jamboree van
22 juli t/m 2 augustus 2019. Tijdens een World Scout Jamboree
kamperen scouts uit de hele wereld op hetzelfde terrein, leren ze
elkaar kennen en maken ze kennis met elkaars culturen, gewoontes en gebruiken. Samen met een
reis door Amerika maakt dit alles
het tot een onvergetelijke ervaring voor alle deelnemers.

De Fontein naar het
concertgebouw
stelling wacht het meisje Sofie
op haar oom uit Australië, zij luistert naar het tikken van de klok,
dat gaat zo traag. Maar dan verschijnen de mannetjes van de tijd
en met een enkele slag kunnen
zij de tijd vooruit en achteruit laten vliegen. Door de voorbereidende lessen konden de kinderen vol overgave mee zingen en
swingen. Nog vaak zullen thuis
de liedjes van de “Tyrannosaurus
rex”, “Kangaroo” en het favoriete
“In mijn hoofd” te horen zijn.

Feestelijke opening
Beweegtuin
Mijdrecht - Bewegen is belangrijk, goed voor je gezondheid
en buiten bewegen al helemaal.
Om dat te stimuleren is de Beweegtuin uitgevonden. Dicht bij
huis kan men dan in de openlucht op een gemakkelijke manier aan de conditie werken.
Dankzij een sponsor en een bijdrage van de gemeente was het

voor Tympaan-De Baat mogelijk
om twee onderdelen van zo’n Beweegtuin aan te schaffen. Deze
zijn geplaatst bij het veldje aan
de Bucho van Montzimastraat in
Mijdrecht. Dat ligt naast sportzaal De Brug en De Buurtkamer/’t
Honk. De Beweegtuin kan gebruikt worden door alle inwoners van De Ronde Venen. Ook

leuk voor wandel- of andere beweeggroepen om er eens langs
te gaan. De Buurtsportcoach
heeft er een 10-minuten-fit-programma bij ontworpen, zodat
men er gericht mee aan de slag
kan gaan. Op dinsdag 27 maart

om 19.00 uur wordt de Beweegtuin officieel geopend. Iedereen
is van harte welkom! Dus trek uw
gymschoenen aan want dan kunt
u het gelijk uitproberen. Voor iedereen staat in ieder geval een
kopje koffie/thee klaar.
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Boomfeestdag...snoeien met groep 7
van OBS De Eendracht!
Mijdrecht - Op uitnodiging en initiatief van het
NME in Wilnis loopt groep
7 met de zwerfvuilprikkers in de aanslag naar
een plek in de wijk Hofland Noord, vlak achter
het VLC.
Tijdens de korte wandeling prikken ze ook nog
wat zwerfvuil langs de
paden, want opgeruimd
staat netjes toch? Door
heel Mijdrecht zijn deze
dag nog veel meer scholen aan het snoeien onder begeleiding van deskundigen van de gemeente en het NME. Op een
eerder aangewezen locatie krijgen de leerlingen uitleg over het belang
van deze pittige snoeiklus, met fysieke ondersteuning van de gemeente plantsoenendienst en

Column van het Inwonerscollectief DRV

We gaan er vanuit dat we de
politiek kunnen vertrouwen!
De Ronde Venen - De stemmen zijn geteld. Ons maakt het
eigenlijk niet zo veel uit wie er
gewonnen heeft. Het inwonerscollectief wil namelijk helemaal
niet afhankelijk zijn van een uitslag van een wedstrijd van lokale politieke partijen die één
keer in de 4 jaar wordt gehouden. Ons idee is namelijk dat
wij als inwoners namelijk zelf
heel goed kunnen bepalen wat
goed voor ons is. Daar hebben
wij als inwoners toch helemaal
niemand voor nodig. Dat bepalen wij gewoon zelf. Bovenstaande is natuurlijk een beetje gechargeerd, want natuurlijk hebben we wel de politiek
en gemeente nodig. Zij zijn immers op aarde om onze wensen
om te zetten in werkelijk concrete zaken. In de Maatschappelijke Agenda van de gemeente staat geschreven dat
wij als inwoners de regie moeten nemen en de politiek en gemeente gaat ons daarbij vervolgens helpen en faciliteren.
Dat schrijft de gemeente dus
zelf. Dat is de bedoeling! Dat
klinkt bijna te mooi om waar
te zijn! Maar laten we er vanuit gaan dat we de politiek en
gemeente kunnen vertrouwen.
Dat lijkt ons toch het minste
wat we kunnen doen. En daarnaast gaan wij zelf als Inwoners
er voor zorgen dat we er samen

bevorderen dat alle inwoners in
De Ronde Venen zo prettig mogelijk in hun eigen woonomgeving gezamenlijk deelnemen
aan de lokale samenleving. Bij
het Inwonerscollectief zeggen
we bewust dat het gaat om alle
inwoners en bij ons staat ziekte
en zorg niet voorop, maar juist
het bevorderen van gezondheid en gedrag. Wij willen bijdragen aan een hoge kwaliteit
van leven en de sociale samenhang en een gevoel van trots
voor onze eigen gemeente verder ontwikkelen. En als er echt
zorg nodig is dan wijzen wij
graag de weg naar de toegang
tot de professionele zorg. Daar
zijn immers onze maatschappelijke partners in onze gemeente voor en die zijn daar verdraait goed in. Ieder zijn eigen
kwaliteit zullen we maar zeggen. Wij zijn er van overtuigd
dat wij als inwoners samen best
tot heel veel in staat zijn. Vanuit
de kracht van het inwonersnetwerk, met daarin alle expertise
die voorhanden is, willen we samen tot het uitwerken en uitvoeren van inwonersinitiatieven komen. Deze initiatieven
onder auspiciën van het inwonerscollectief zijn vanzelfsprekend van belang en/of relevant
voor de inwoner(s). Dit alles ter
bevordering van het welbehagen van alle inwoners in De
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Ronde Venen, waardoor onze
gemeente de leukste gemeente van Nederland wordt.
Kortom de boodschap aan u is
dat wij het met alle inwoners
gewoon zelf willen gaan doen!
Het is dus niet zo spannend wie
er in de raad komen en wie de
wethouders worden. Ze zullen
toch echt naar ons moeten luisteren. Dat hebben ze immers
zelf beloofd dat zij dat als geen
ander willen. Natuurlijk zijn wij
benieuwd of de politiek en gemeente ook daadwerkelijk zoals beloofd echt naar ons gaan
luisteren. In het positieve geval
kan het dan wel eens heel leuk
gaan worden in onze gemeente. Hoe mooi is dat om samen
op te trekken en mooie uitdagingen aan te gaan. Laten we
daar onze lokale overheid vooral op vertrouwen. Want vertrouwen is één van de allerbelangrijkste pijlers voor een prettige
samenleving. Wij vertrouwen
er op dat wij als inwoners serieus genomen worden tot het
tegendeel bewezen wordt. En
we vertrouwen er ook op dat u
als inwoner betrokken bent bij
uw eigen leefomgeving en ons
steunt. Actief of passief maar
uw steun hebben wij nodig!
Meer weten? Stuur een e-mail
naar drv@inwonerscollectief.nl

een opzichter van de gemeente. De kinderen krijgen beschermende handschoenen aan en uitleg over de manier waarop ze moeten snoeien.
Stoere zagen komen tevoorschijn en de kinderen beginnen enthousiast aan de klus! Het weer
zit niet echt mee, een stevige wind, regen en kou
maakt deze uitdaging behoorlijk pittig. Het onstuimige weer zorgt voor rode wangen en de drassige
ondergrond maakt dat ze
‘lekker vies’ worden, maar
dat maakt deze bikkels
niets uit! De essen krijgen
hun broodnodige verjongingskuurtje, en na ruim
een uur hard werken is
een groot deel van de bomen voorzien van een fris,
kort voorjaars kruintje!

Leer beter bewegen met Parkinson
De Ronde Venen - In het najaar
stelden de Buurtsportcoach Senioren en de Buurtsportcoach
Aangepast Sporten vast dat er
in de Ronde Venen geen aanbod
was voor Parkinsonpatiënten om
te bewegen. Samen met Claudia van Eijk en Michelle Lim-HokKoen, oefentherapeuten Mensendieck bij ‘Houding en Bewegen’,
zorgden zij voor een serie van
8 lessen voor hen. Dit bleek een
goede zet te zijn, de deelnemers
waren enthousiast over deze mogelijkheid. “Ik had er niet echt verwachtingen van, ik zag er eigenlijk tegen op, maar dat is nu voorbij. Ik zie uit naar het vervolg.”, aldus een van de deelnemers. Omdat bewegen, bijvoorbeeld lopen, voor Parkinsonpatiënten
moeilijk gaat, zijn zij hier vaak onzeker over in een groep. Dat bleek
in de lessen niet nodig te zijn: “De
lessen zitten vol tips over bewegen in lastige situaties, heel nuttig!” Een ander zei: “Wij waren
de stenen, Claudia en Michelle
het cement, we zijn een hechte

groep geworden.” Claudia en Michelle kregen complimenten, er
was veel aandacht voor de deelnemers, en ook veel humor in de
lessen. “Het helpt om met de problemen om te gaan, en er is een
stukje acceptatie. Ook van elkaar
leren we veel.”
Lessen
Dat willen Claudia en Michelle ook bereiken met deze lessen:
“Het is gezellig door het onderlinge contact, het stimuleert en het
maakt je zelfverzekerder. En door
te bewegen ontstaat er ook een
betere doorbloeding van de hersenen, dat is belangrijk.” Er is aandacht voor je balans, je leert om
strategisch te werk te gaan in het
bewegen en het helpt om zo soepel mogelijk te worden.
Nu komt er een vervolgserie van
8 lessen. Deze zijn op vrijdagmorgen van 10.30 – 11.30 uur in
sporthal De Brug in Mijdrecht, op
6, 13 en 20 april, 1, 18 en 15 mei
en 1 en 8 juni. De kosten zijn €50,mogelijk kan dat bij de verzeke-

ring gedeclareerd worden. Wilt u
zich opgeven of meer informatie hierover, bel dan met Claudia of Michelle, 0297 76 91 96 of
mail naar info@houdingenbewegen.nl. “Van harte welkom bij deze lessen, samen bewegen maakt
dat u zich prettiger en zelfverzekerder voelt.”

Afscheid bij Vrijwillige Brandweer Wilnis
Wilnis - Klaas Alblas en Marco
van Dijk hebben afgelopen vrijdagavond 16 maart afscheid genomen bij de Vrijwillige Brandweer Wilnis. Tijdens de jaarlijkse
ledenvergadering werden Klaas
en Marco bedankt door de postcommandant Marcel Dokter voor
hun inzet bij post Wilnis. Klaas Alblas heeft 35 jaar bij de brandweer in Wilnis uitgerukt. ‘Na 35
jaar brandweren, is het nu goed
voor wat het is’ aldus Klaas. Door
zo een lange tijd bij de brandweer actief te zijn geweest, is hij
erelid geworden van de vereniging. Marco van Dijk is naast vrijwilliger in Wilnis ook beroepsbrandweerman in Amsterdam.
Door verhuizing kan hij niet langer in Wilnis blijven uitrukken als
vrijwilliger.
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Meningen bewoners
achter Fort bij Uithoorn
verdeeld
Amstelhoek. Na de presentatie
over de commerciële (her)ontwikkeling van het Fort bij Uithoorn, ook wel Fort Amstelhoek genoemd, hebben er de
afgelopen weken de nodige gebeurtenissen plaatsgevonden.

Zo heeft ondernemer Gert
Schaap, die het fort samen met
Mirjam wil gaan exploiteren, de
natuurstrook rondom het fort bij
voorbaat al ‘opgeschoond’, iets
wat tegen het zere been was van
met name de gemeente, Staatsbosbeheer en de Provincie. Maar
ook enkele bewoners met hun
domicilie pal achter het fort lieten van zich horen. Zij waren vlak
na de presentatie op 5 februari al
in discussie gegaan met Schaap.
Kort geleden heeft de redactie
van deze krant een gesprek met
hen gehad. Immers, zij zijn degene die straks het meest betrokken raken bij de uitvoering van
de plannen omdat ze nagenoeg
‘aan het fort’ wonen. Opmerkelijk daarbij is, dat zij niet altijd op
een lijn zitten waar het de uitvoering plannen voor de herontwikkeling van het fort betreft. Chris
van Walraven grenst met zijn
grond en afrastering pal aan het
natuurgebied achter het fort; beter gezegd het sluit daarbij op
aan. Léon Balk, zijn buurman, zit
een dikke vijftig meter verder
weg van het natuurgebied achter
het fort, maar kijkt wel uit op de
glacis, zijnde de dijk rond de fortgracht. Hij zegt niet tegen de herontwikkeling en commerciële exploitatie als zodanig te zijn, zolang dit zich beperkt tot de voorkant van het fort aan de kant van
de Mijdrechtse Zuwe. Iets anders
wordt het, als dit ook aan de achterkant gebeurt met plannen om
op de glacis een viertal bouwwerken neer te zetten die als hotelkamers met uitzicht over de grazige
weiden moeten gaan dienen.
De een niet, de ander wel?
“Als er wordt gebouwd op de dijk
rond de fortgracht gaat dat ten
koste van het huidige natuurgebied achter het fort, als dat inmiddels al niet gesloopt is,” vertelt Léon Balk. “Het is het woonoord van allerlei bijzondere vogels die er overwinteren. Maar
ook ijsvogels, lepelaars, fazanten en buizerds, diverse typen
eenden en kleine dieren als wezeltjes, fretten en marters, om er
maar een paar te noemen huizen er. Er wordt beweerd dat gasten die straks op de glacis naar
hun hotelkamers gaan, dit met
een bootje vanaf het fort over
de gracht gaan doen. Maar ook
als het regent? Die hotelkamers
moeten ook geregeld schoongemaakt en bevoorraad worden.
Steekt de schoonmaakploeg met
alles wat daarvoor nodig is dan
ook met een bootje over? Niet
erg praktisch. Dus ik voorzie dat
er op de dijk straks een smalle
weg wordt aangelegd waarover
met een golfkarretje gereden kan
worden om de hotelruimten te
verzorgen.
Hulpdiensten
Maar ook hulpdiensten zullen
toegang moeten hebben als dat
nodig is. Daar komt bij dat er
nuts- en sanitaire voorzieningen
moeten worden aangelegd. Dus
buizen en bekabeling in de grond
en door het water? Dat alles vindt
plaats met graafmachines en shovels. Dan heeft de mooie natuur
achter het fort opgehouden te
bestaan, maar ook de rust om
hier te wonen. Want op de dijk
gaan mensen wandelen, kinderen spelen, bootje varen in het
water en wat al niet. Dat veroorzaakt lawaai en dus een vorm van
overlast. Rustig wonen, zoals wij
dat nu kennen, zal er dan niet
meer bij zijn want het bescherm-

de natuurgebied is een recreatiegebied geworden. En dat terwijl ik extra moest betalen voor
het stuk grond waarop wij ons
huis hebben laten bouwen. Omdat we grensden aan een eco-gebied met mooie natuur en het
Unesco erfgoed was, Staatsbosbeheer het beheer voerde enzovoort. Zelfs een klein blokhutje
moest achter de gevel, want ergens anders op het terrein mocht
het niet in zicht zijn… Maar wat
er nu plaatsvindt mag kennelijk
allemaal wel.” Aldus Balk die zich
inmiddels goed heeft laten informeren, zelf onderzoek heeft gedaan en al enkele keren met de
gemeente, Staatsbosbeheer en
een paar politieke partijen in gesprek is geweest over de situatie.
Boer
Chris van Walraven ziet het minder somber in. En ach, dat opschonen van de natuur met weghalen van riet en het rooien van
bomen een week of twee geleden, heeft volgens hem te maken met achterstallig onderhoud.
Dat kon de ondernemer nu nog
mooi even doen voor het broedseizoen… “Voor mij ligt het allemaal wat genuanceerder dan wat
er nu over gezegd en geschreven wordt. Regelmatig woon ik
hier met mijn vrouw in onze recreatiewoning wat samen met de
grond er omheen al sinds 1973
familiebezit is. Doorgaans wonen
we aan de Kerkvaart in Mijdrecht.
Ons land grenst met een brede strook aan het natuurgebied
achter het fort. De dijk rond de
gracht, wat de glacis wordt genoemd, ligt op 25 meter afstand
van het huis en de schaapskooi.
Ik ben dol op de plaatselijke natuur hierachter waar ik ook wat
schapen mag houden. Ik heb hier
ooit boer willen worden en had
zelfs het fort en het omliggende
land met het water in pacht van
Staatsbosbeheer. Maar dat is allemaal afgeschoten omdat de
gemeente er niet aan mee wilde werken om hier een huis met
een stal te kunnen bouwen omdat de grond een agrarische bestemming had. Later hebben we
een deel van de grond verkocht
maar er is nog een stuk over waar
ik dieren op wil houden. Leven
in en met de natuur heeft altijd
mijn voorliefde gehad. Mijn vader
heeft ooit de kans gekregen dat
hij hier een klein stenen huisje
mocht bouwen. Vooral klein want
je mocht niet zoveel. Totdat mijn
buurman Léon Balk hiernaast een
groot huis liet bouwen wat kennelijk wel mocht op die plaats en
wat ik hem van harte gun. En eerlijk gezegd wil ik in plaats van deze recreatiewoning hier nu ook
wel een normale woning hebben.
Waarom niet? Dan kan ik hier met
mijn vrouw permanent gaan wonen en onze familie ontvangen.”
Voor wat hoort wat
Ondernemer Gert Schaap wil het
fort commercieel gaan exploiteren. Chris kent de familie al een
poosje. ‘Wat ze ermee willen gaan
doen vind ik eigenlijk wel mooi.
Als ze hier op de glacis een paar
eenheden met hotelkamers neerzetten, wordt het wel wat drukker met mensen. Het plan vind
ik op zich best leuk. Nu kan ik de
kont tegen de krib gooien en tegen het plan zijn, maar ik kan ook
gewoon door een beetje mee te
werken iets bereiken wat voordeel voor mij oplevert. Schaap
heeft aan de oostelijke kant van
het fort namelijk een stukje grond
gekocht wat vroeger van ons was.
Dat maakt deel uit van het Natuur
Netwerk Nederland. Als de glacis
straks minder natuur heeft maar
dat dit op dat nieuwe stukje gecompenseerd kan worden, gecombineerd met mijn twee stukjes grond die daaraan grenzen,

dan kunnen we misschien gezamenlijk iets doen om nieuwe natuur te creëren en te behouden.
De ruimte en de rust zoals we die
nu kennen zijn er straks niet meer
als de plannen in realiteit worden
omgezet.
Niet de jongste
Ik ben niet meer een van de jongste en als je nu voor later iets
achter kan laten waar educatie
voor jongeren kan plaatsvinden,
je een mooie natuur gecreëerd
hebt waar recreatie mogelijk is en
wat bekostigd kan worden door
een stukje ondernemerschap,
dan heb je toch een mooi en zinvol plan uitgevoerd? Plus dat er
misschien de mogelijkheid is om
een woonbestemming voor mijn
huis te krijgen. Voor wat hoort
wat,” laat Van Walraven weten die,
als je met hem praat het gevoel
krijgt dat hij diep in zijn hart eigenlijk alles bij het oude wil laten
zodat hij kan blijven genieten van
de unieke flora en fauna en zijn
schapenhobby, veelvuldig gefotografeerd door zijn vrouw. Echter, er zijn veranderingen op til
en Chris is bereid daar in mee te
gaan. Van Walraven is in dat opzicht nu een andere mening toegedaan dan zijn buurman over de
plannen van de ondernemer die
hij als positief ervaart. Nu hij t.z.t.
wordt geconfronteerd met vrijwel zekere commerciële horecaactiviteiten, bijna in zijn achtertuin, lijkt Chris meer ‘meegaand’
geworden. Met als achterliggende gedachte om er misschien een
slaatje uit te kunnen slaan, hetgeen je hem onder gegeven omstandigheden niet eens kwalijk
kan nemen. Chris zegt recentelijk een gesprek te hebben gehad
met ondernemer Gert Schaap die
hem nog eens duidelijk de plannen heeft uitgelegd. “Wat ik mij
heb laten vertellen ervaar ik als
een redelijk positief plan waar
ik in mee kan gaan.” Met die gedachte is het afwachten wat het
gaat worden en vooral wat het
mettertijd voor de bewoners achter het fort zal betekenen c.q. opleveren.

Overzicht van het fort en de woningen met opstallen van Van Walraven (dicht aan de fortgracht) met
daarnaast die van Balk, meer vrijstaand (foto ref. Chris van Walraven)

De grond van Van Walraven grenst aan de glacis met als bebakening de (hier nog bruine) haag links

Het eco-gebied bergt fraaie flora en fauna in zich. Onder meer de ijsvogel voelt zich er thuis (foto: Van Walraven)

Overzicht van de plannen zoals die
zijn gepresenteerd om het fort in
een horecasetting te exploiteren.
Op de glacis is een viertal hotelgebouwtjes gepland
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inkenreserves behalen
kampioenschap

Start fietssei oen bij
De Ronde Venen - De winter lijkt
nog niet voorbij, maar in maart
start voor fietsclub TTC de Merel
traditiegetrouw weer het nieuwe
fietsseizoen.
Op 4 maart reden de leden, gehuld in een warm pak met sjaal,
handschoenen en overschoenen
het weer de hoogste tijd om naar
buiten te gaan. De club is dit jaar

overgegaan op nieuwe fietskleding. De kleding heeft een betere pasvorm en een frisser design.
De kenmerkende gele en blauwe
kleuren van de club zijn behouden.
Sportief fietsen wordt steeds populairder en bij TTC de Merel zijn
nieuwe leden van harte welkom.
Een mooie instap voor beginnen-

Argon toont veerkracht
en wint van Jodan Boys
Mijdrecht - Op een gure zaterdag
heeft Argon tegen Jodan Boys de
eerste punten na de winterstop
binnen gehaald. Het was geen
goede wedstrijd van beide ploegen, de harde wind dwars over
het veld was duidelijk van invloed
op het spel.
Argon kwam snel op voorsprong
maar moest, bijna traditiegetrouw na een half uur een tegendoelpunt toestaan en op slag van
rust scoorde Jodan Boys zelfs de
1-2.
Na rust toonde Argon veerkracht
en liep het na de gelijkmaker zelfs
uit naar een 4-2 winst, en dat was
niet onverdiend.

Snel openingsdoelpunt
De eerste mogelijkheid deze middag was voor Argon toen Lorenzo
Zorn de bal gaf aan Abdelhamid
Rida maar die mikte te hoog. Jodan Boys kreeg vlak daarna een
vrije trap op rand zestien, echter
de bal werd gestopt en in tweede instantie naast geschoten. Het
eerste doelpunt van Argon kwam
een beetje uit de lucht vallen, een
voorzet van Stefan Tichelaar stuiterde net voor de keeper, Ian Refos profiteerde en schoot de bal
tegen het net 1-0. Daarna zagen
we twee mogelijkheden voor Jodan Boys, een kopbal van Fanny
Waandels ging rakelings naast.

Bestuursleden van De Vinken, v.l.n.r. Ronald Mul, Kelvin Hoogeboom,
Toos Fokker, Eric Kortz, Annick Stokhof en Mirjam Landwier

Vinken ereteken voor
Johan Kroon
Vinkeveen - Afgelopen woensdag hield korfbalvereniging De
Vinken haar jaarlijkse ledenvergadering. Deze altijd goed bezette bijeenkomst kende naast
het vaststellen van het beleid van
de club deze keer enkele speciale hoogtepunten. Zo is Kelvin
Hoogeboom aangesteld als voor-

zitter en kreeg Johan Kroon het
Vinkenereteken uitgereikt.
Hoogeboom
De vergadering werd voor deze
gelegenheid geopend door secretaris Ronald Mul. Hij stelde de
aanwezige leden voor om Kelvin
Hoogeboom officieel te benoe-

C de Merel

de fietsers is het ‘Start2Bike’ programma van de wielersportbond
NTFU. Het helpt startende fietsers
- onder begeleiding van een ervaren instructeur – te werken aan
hun basistechniek op de racefiets
of mountainbike. In De Ronde Venen start TTC de Merel dit programma, samen met de NTFU, op
zaterdag 7 april. Op www.start-

2bike.nl vind je meer informatie.
Start2Bike is ook geschikt voor
mensen die al enkele jaren op
de fiets zitten maar nog niet eerder een training volgden. De trainers hebben naast aandacht voor
remmen en schakelen ook aandacht voor klimmen, dalen, bochtentechniek en het nemen van
obstakels.

Even later was er een vrije trap
voor de bezoekers, Mo Bellahcen
schoot hard maar de ging via de
vuisten van Argon keeper Terence Manschot weer retour, in de rebound werd er over het doel geschoten.

Roeleveld, kreeg Argon met nog
een half uur te gaan een goede
mogelijkheid, Ian Refos werd vanaf links gelanceerd, hij omspeelde
de defensie en schoot vervolgens
met een knap schot de gelijkmaker binnen. Daarna werd Patrick
Lokken ingezet, sinds januari geblesseerd, verving hij Rida. Eerst
zagen we nog een vrije trap van
Stefan Tichelaar maar de bal ging
over het doel.
–Drie minuten na zijn invalbeurt
zette Lokken de teller voor Argon
op drie. Een hoekschop van Soner
Gedik werd door Patrick Lokken
bij de eerste paal ingekopt. 3-2.
(Zie foto) Jodan Boys zat daarna
natuurlijk niet stil en kreeg mogelijkheden vlak voor doel, echter telkens kon Argon zich redden
uit soms hachelijke situaties. In
de slotfase werd verdediger Jordly Petronia nog ingezet, Argon
kreeg na het doelpunt wel meer
zelfvertrouwen, een slim hakje van Groenen op Lokken werd
net door doelman Marvin Straver
doorzien. Maar in minuut 88 viel
de beslissing, Matthijs Coenradi
schoot tot tweemaal toe in, maar
de bal kwam evenveel keren tegen keeper Straver, de bal kwam
daarna op links terecht waarna
Lesley Groenen de 4-2 binnen
schoot.
Geen oogstrelend voetbal deze
middag maar hard werken werd
dit keer wel beloond.
Zaterdag speelt Argon weer
thuis, Zwaluwen Vlaardingen is
de tegenstander.

Aanvallen
Daarna viel er nog een aanvallende actie van Argon te noteren,
een pas van Rida bereikte Mark
van der Weijden, maar die mist na
een lange blessure duidelijk nog
wedstrijdritme, hij schoot over.
In de slotfase van de eerste helft
was het duidelijk de beurt aan
Jodan Boys, Harold Vrolijk profiteerde van verdedigingsfout bij
Argon en kon met een slim lobje de voor zijn doel staande Terence Manschot verrassen 1-1. In
de slotminuut mocht Mo Bellahcen vanaf twintig meter aanleggen, hij krulde de bal prachtig in
de korte bovenhoek, onhoudbaar
van de Argon sluitpost. 1-2.
Wissels keerpunt bij Argon
Coach Ron van Niekerk zette gelijk na rust Wesley Groenen in, na
twee en een half jaar afwezig te
zijn geweest in de hoofdmacht,
spelend bij de reserves en prominent zaalvoetballer verving hij
Mark van der Weijden. De eerste
mogelijk was nu voor de gasten,
een pracht kans werd niet verzilverd, de bal ging voorlangs. Na
twee gele kaarten verdeeld over
beide partijen van de goed leidende scheidsrechter Marcel
men tot voorzitter. Hoogeboom
(29) draaide al diverse maanden mee in het bestuur en hanteert sinds november vorig jaar
de voorzittershamer. Als jeugdspeler is Kelvin begonnen bij
het Mijdrechtse Atlantis. In 2004
kwam hij samen met broer Pascal naar De Vinken. Het is een
unicum in de Vinkenhistorie dat
een speler uit de selectie ook het
voorzitterschap op zich neemt.
Sowieso is Hoogeboom een verenigingsman bij uitstek.
Naast het spelen in de Vinkenhoofdmacht (inmiddels ruim 200
basisplaatsen en met ruim 400
scores staat hij in de top 10 van
Vinkentopscorers aller tijden) is
hij actief als scheidsrechter en
maakt hij deel uit van diverse
commissies, waaronder ook de
supportersvereniging ‘de Vinkenvikings’. Nu gaat de inmiddels in
Vinkeveen woonachtige milieudeskundige enthousiast aan de
slag als preses van de Vinkeveense korfbalclub.
Kroon
De
nieuwbakken
voorzitter
mocht direct een leuk intermezzo verzorgen tijdens de jaar-

Vinkeveen - In de laatste week
van de competitie is het De Vinken 2 gelukt om kampioen te
worden. Na een met vlagen moeizame tweede helft van de competitie kwam het allemaal neer
op deze dag. De Vinken 2 bestaat
uit de dames Fenne, Lisa, Emese,
Masha, Lisette, Romy, Eva (invalster) en Mariska (invalster) en bij
de heren Jelle, Bart, Timo, Dylan,
Mark, Arjan, Pascal (invaller); dit
allemaal onder leiding van Johan
Kroon (coach & invaller).
De wedstrijd begon doelpuntrijk,
beide ploegen wisten makkelijk
de mand te vinden. De Vinken 2
wist door dynamisch spel veel
kansen uit de paalzone te creëren
wat resulteerde in een 1-3 voorsprong, maar de gevaarlijke heren van SDO konden niet worden
afgestopt. Uiteindelijk wist De

Vinken in loop van de eerste helft
een klein gat te slaan wat resulteerde in een ruststand van 8-12.
Na rust kreeg De Vinken meer
grip op de wedstrijd wat resulteerde in een oplopend verschil.
Na een tussenstand van 10-17
kon de wedstrijd rustig worden
uitgespeeld met een 12-19 eindstand als resultaat. Na de wedstrijd was er tijd voor de zelfgebakken appeltaart van de coach
en werd er geproost op het kampioenschap.
In de veldcompetitie moet Vinken 2 nog vol aan de bak, hier
staan zij in de derde klasse op de
zesde plaats met slechts vier punten. Er zal dus vol moeten worden
gestreden voor lijfsbehoud om zo
volgend jaar zowel op het veld als
in de zaal in de derde klasse uit te
komen.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De competitie komt
in een beslissende fase. Op 15
maart j.l. werd er weer om de
punten gevochten met mooie
spellen. In de A-lijn was team Jan
Bunnik weer in topvorm. Team
Tiny Tijssen wist een mooie 6SA
uit te bieden en te maken. Team
Pieter Koopmans kopte een 5klaver+2 in de puntenbak. In de Blijn werden enkele slems geboden en gemaakt. De mooiste was
van Cees Mulder &Frank van der
Laan, 7SA geboden en gemaakt.
Team Ineke Siegers pikte een
mooie 6Harten mee. Team Hermien de Jong maakt een prachtig contract 6SA+1. In de C-lijn
waren er verrassende oplossingen voor de problemen. Team Ria
Versteeg overviel iedereen met
een mooie 3SA+1, maar had ook
pech met 5Harten -2. Team Marion van Nieuwkerk verraste met
een 2harten+1, en Team Greet
Lodder pakte een mooie 3SA+3.
De uitslag:

Maandag
De maandagcompetitie speelde
de vierde ronde van de wintercompetitie op 12 maart. In de Alijn werd een mooi klein slem spel
gespeeld door team Carla Euwe,
terwijl de tegenstanders in een
schoppen contract bleven hangen (6 schoppen werd ook gemaakt alle overige speelden 4
schoppen +2).
In de B-lijn werd een fraai spel
met slem kansen gespeeld, maar
niet geboden. Alle paren kwamen behaalden 12 hartenslagen.
In de C-lijn werd door team Jan
van den Brand een 6 ruiten contract geboden en gemaakt. De
tegenstanders bleven hangen in
3 Sans+2 of 5 ruiten +2) Al met
al een gevarieerde avond met
mooie en moeilijke spellen.

De uitslag is:
A-lijn: 1. Wim & Carla Bosman
59,72%, 2. Wim Slijkoord & Nico van der Zwaard 55,56% en 3.
Corine Kooke & Ria van Zuylen
A-lijn
55,21%.
A-lijn: 1. Jan Bunnik & Corry B-lijn:1. Elly Norel & Corrie van
Twaalfhoven 63,02%, 2. Theo der Wilt 56,88%, 2. Gerard & JanLambers & Koos Wieling 58,85% ny Telling 54,48% en 3. Riet Fronik
en 3. Elisabeth & Nan van den & Madelon van der Stap 53,13%.
Berg 56,77%.
C-lijn: 1. Maria Baas & Jan Breedijk
B-Lijn: 1. Gerda & Jan Elenbaas 60,60%, 2. Caro Toebosch & Mieke
63,02%, 2. Hermien de Jong & Ger Vledder 53,55% en 3. Ina & Bram
Theusink 59,90% en 3. Cees Mul- van Rossum 52,08%
der & Frank van der Laan 55,21%.
C-lijn: 1. Ria Versteeg & Julia Me- Mocht u geïnteresseerd in een
ijering 62,86%, 2. Marion van gezellige bridgemiddag neem
Nieuwkerk & Diny de Haas 56,673. dan contact op met het secretaGreet Lodder & Yvonne Schutijser riaat, email: secretariaat.bvm@
56,61% .
gmail.com.

vergadering. Johan Kroon (51)
kreeg het Vinkenereteken uitgereikt voor zijn grote verdiensten
voor de club. We citeren de tekst
van de hierbij uitgereikte oorkonde: “Als blijk van waardering voor
zijn tientallen jaren enthousiaste
en belangeloze inzet, die hij voor
De Vinken heeft getoond. Johan
Kroon is vele jaren een smaakmakende speler geweest in het vlaggenschip van De Vinken, een onnavolgbare speler met bijna dui- De nieuwe voorzitter Kelvin Hoogeboom reikt het Vinkenereteken uit aan
zend doelpunten op zijn naam. Johan Kroon
Daarnaast verzorgt Johan al heel
veel jaren achtereen met een ongekend enthousiasme trainingen voor onze jeugd- en selectieteams en daarmee draagt hij
zijn gedrevenheid voor en kennis
van de korfbalsport voortdurend
over op heel veel Vinken.” De verdiensten van Kroon voor De Vinken zijn onnoemlijk uitgebreid en
belangrijk. Een van zijn laatste initiatieven is het exploiteren van
het beachkorfbalveld dat De Vinken inmiddels rijk is. Logisch dat
de aanwezige leden de wens uitspraken dat Johan nog lange tijd
zijn enthousiasme voor de korfbalsport bij De Vinken wil uitdragen.
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Spel en Sporters in de
sneeuw
Regio - De Ronde Venen - Begin
maart was het zo ver: om 5 uur ’s
morgens vertrokken een kleine
vijftig senioren met Spel en Sport
naar de sneeuw. Hun bestemming
was het Oostenrijkse Brandenberg
in het Alpbachdal, een prima uitgangspunt voor skiërs, langlaufers en wandelaars. De eerste twee
dagen waren zonnig, toch was de
sneeuwkwaliteit nog prima. Zowel in Pertisau als in het bekende skioord Ellmau kon men prima
uit de voeten. Ook op dinsdag was
dat zo bij het bezoek aan de loipes
van Westendorf, terwijl een aantal
wandelaars een mooie tocht naar
Kirchberg maakten. Na zo’n heerlijke dag buiten is het leuk om samen te eten en elkaar te vertellen

over de wandelingen en skitochten van de dag. En na het diner
bleef het gezellig, er was een Tiroleravond, een fakkeloptocht, Eisschiesen, er werd gekaart, gepraat
en gedanst. Een dag met minder mooi weer volgde en dus gingen ze naar Innsbruck, de moeite waard om te bekijken. De dagen daarna waren weer prima, al
was het hard werken in de al wat
zachte sneeuw in Fieberbrun. In
St. Johann was er sprake van een
Schneeloch, meer sneeuw dan gebruikelijk. Het leverde een prachtig landschap op. Na al deze sportieve dagen reisde het gezelschap
op zaterdag weer naar huis, tevreden, wat moe, maar zeker van plan
om volgend jaar weer te gaan.

Vooraf snel biedafspraken
bij ABC is erg lastig
Regio - Donderdag 15 maart
werd de op een na laatste zitting van de 4e competitieronde
gehouden bij de Amstelbridgeclub. Omdat er enkele bridgers
met een andere partner “moeten” spelen, eigen partner is dan
door omstandigheden afwezig,
wordt meestal snel de meeste bekende biedingen even doorgesproken. Ook met een “vreemde” partner moet je elkaar goed
kunnen begrijpen bij het bieden. Er zijn tal van conventies bij
dit spel mogelijk en er moet toch
een biedclick zijn tussen de twee
partners. Helaas kan dit soms helemaal verkeerd uitpakken. Ook
al ben je een goede bridger. In
de B-lijn overkwam dit het “combipaar” Leny & Grace. Van de 24
spellen gingen er 15 down. Dat is
erg veel mensen. Wel waren spel
6 en 8 geweldige opkikkers voor
dit paar. Ze behaalden toen een
door Miep & Madelon gedoubleerd 5 harten contract en speelden ook nog eens een 3 schoppencontract tegen dit paar twee
down. Twee keer 100% score. Helaas stonden daar teveel 0% scores tegenover, zoals een niet behaalde en gedoubleerde 5 harten
contract bij spel 4 en het niet uitgeboden manchecontract bij spel
23. Wies speelde weer met haar
eigen partner Marthe en hebben geen 0 gescoord wel 6 keer
100%. Zij werden dan ook eerste.
Ook Gerard & Joke speelden erg
goed met 7 keer 100%, maar daar
stond drie keer 0% tegenover. In

de A-lijn werd door Henk & Greet
een klein slem geboden bij spel
19. Dit 6 schoppencontract ging 1
down. Andere paren die dit klein
slem contract niet uitboden, maar
stopten bij de manche behaalden
+2. De tegenpartij probeert bij
een slembieding het onderste uit
de kan te halen en dat is blijkbaar
gelukt door Addie & Jeannet. Ook
bij spel 22 was het tegenspel heel
verschillend. Sommige paren
haalden 4 harten contract, andere paren +1 en Els & Alice +2! Spel
7 is nog een vermelding waard.
Bij dit spel zat er een groot slem
in, maar niemand durfde dit uit te
bieden. Wel is 6 harten uitgeboden door twee paren. Helaas blijven dan toch nog drie paren, met
zoveel punten en een lange hartenkaart, op 4 hoogte zitten. Voor
de tegenpartij erg gunstig!
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Greet & Henk
2. Addie & Jeannet
3. Greet & Ria

68,06%
58,33%
54,17%

B-lijn
1. Wies & Marthe
2. Joke & Gerard
3. Leny & Phini

68,75%
61.81%
49,31%

Bridget u graag? Wij zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij
onze secretaris tel. 020-8223598
Wij spelen op de donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 in het
Buurtnest.

Super score voor
Hans en Nico
Regio - Maandagavond 19 maart
werd met 28 paren de 4e ronde van de 5e zitting van de paren competitie van bridgevereniging Uithoorn (B.V.U) gespeeld in
de barzaal van sporthal de Scheg.
In deze 4e ronde ging in de Alijn de 1e naar Hans & Nico die in
een super vorm iedereen van tafel
speelde met als resultaat een 75%
score de 2e werd opgeeist door Tineke v/d Sluis & Anke Reems met
62,15% en de 3e voor Greetje v/d
Bovenkamp & Ria Wezenberg met
57,08%. Ook is nog het vermelde
waard van de 6 ruiten die Marcel
Dekker & Huib v. Geffen als enige uitboden de rest bleef in 3 sa
steken. In de B-lijn waren de gezusters Thea Slot & Mirjam Nieuwenhuizen zeer goed op dreef
met een score van 63,41% op de
2e eindigden Jacqueline Beukers
& AnVolkers met een mooie score

van 62,15% op de 3e eindigde Riki
Spook & Hans Geels met 59.83%.
De voorlopige tussenstand in de
A-lijn is 1e Hans & Nico, 2e Wim
& Marcel, 3e Tineke & Anke. In de
B-lijn 1e Anja & Marja de 2e Thea
& Mirjam de 3e Nelly & Jaap. Het
is de BVU er veel aan gelegen om
zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(of thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen,
dan kunt u zich bij de BVU opgeven om geheel vrijblijvend een
paar keer mee te spelen op de
maandagavond en de sfeer te
proeven. Voor nadere informatie
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06-53368948 of via
de mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - Op zaterdag 24 maart
is onze verzamelaarsmarkt in 't
Oude Parochiehuis, Bozenhoven
152 te Mijdrecht. U bent van harte welkom van 9.30 tot 13.00 uur.
Er zijn weer handelaren aanwezig en natuurlijk onze stuiverboe-

ken met postzegels. Verder zijn er
weer munten, ansichtkaarten, sigarenbandjes en winkelwagenmuntjes. Voor meer inlichtingen
kunt u terecht op onze site www.
verzamelaarsrondevenen.nl en
tel. 0297-289322.

Kom in de Kas op 7 en 8 april

Wereld van glastuinbouw
is kleurrijk en verrassend

Vriendjes- en vriendinnetjes
spelochtend groot succes!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 17 maart werd er een spelochtend georganiseerd voor alle Kangoeroes, F-jes en E-tjes. Zij
mochten allemaal een of meerdere vriendjes of vriendinnetjes
mee nemen naar Sporthal de
Phoenix. Er werd door de 35 kinderen begonnen met een warming-up tikspel, kat en muis.
Hierna werden er vier groepjes
gemaakt en werden er in deze
groepjes vier spellen gespeeld. Er
werd een sjoelspel gespeeld, een
estafette gedaan, er werd gelum-

meld en natuurlijk kon het korfschieten niet ontbreken. Alle kinderen hebben erg goed meegedaan en iedereen had een leuke
tijd! Het was een leuke afsluiting
van het zaalseizoen, want volgende week gaat Atlantis alweer starten aan het veldseizoen.
Voor alle kinderen die nog geen
Atlantislid zijn geldt dat bij Atlantis iedereen vier keer gratis mee
mag trainen met een team om de
kijken of korfbal wat voor jou is.
Aanmelden kan via aanmelden@
kvatlantis.nl.

Geanimeerde strijd bij
Sans Rancune
Regio - Vandaag een dag dat iedereen wel mee lijkt te doen.
Zelfs de grootste klagers kunnen ditmaal niet zeggen dat ze
geen kaart gehad hebben. Beide
windrichtingen bieden op veel
spellen lustig mee. Meestal betreft het zogeheten verdelingsspellen, waarbij de verdeling
meer dan de punten de kracht
van de hand bepalen. In de Alijn uit zich dat door relatief veel
doubletten. Op een spel met de
punten 19-21 verdeeld bieden
NZ op twee tafels 5 Ru. Het ene
OW-paar doubleert, dat kunnen
ze met deze punten echt niet geloven. Het contract wordt echter gemaakt. Op de andere tafel aarzelend 5 Ha, wat eveneens
van een lintje voorzien, eentje
down hobbelt. De anderen spelen de ruiten of harten ongedoubleerd. 5 Ruiten gaat verder eentje down of wordt met overslag
gemaakt. In de A-lijn is ongeveer 30% van de spellen verde-

lingsspel. Niet iedereen blijkt
hier evengoed op ingespeeld
te zijn. Greet en Lijnie triomferen met 60,63% boven de broers
Herman en Theo met 56,25%.

deling Aalsmeer is aanwezig met
een standje. Voor de kinderen is
er een springkussen en op zaterdag kunnen ze een clown tegenkomen die trucjes met CO2 uithaalt. Zaterdagmiddag is er een
muzikaal optreden van Shantykoor de Brulboeien, zondag rond
de middag is er een ballonnen
clown en op zondagmiddag een
optreden van Opera Familia. Kinderen kunnen meedoen aan een
interactieve speurtocht waarmee
de beleving in de kas wordt vergroot. Meedoen aan deze speurtocht kan door thuis alvast de KoKleurrijke toekomst
mInDeKas app te downloaden
Thema van Kom in de Kas 2018 (geschikt voor Android en Apple).
is een kleurrijke toekomst. En- Kom in de Kas is een heerlijk uitje
thousiaste glastuinbouwonder- voor het hele gezin, lekker in de
nemers laten dit weekend zien buurt en helemaal gratis.
hoe zij dag in dag uit bezig zijn
om smaakvolle groenten, kleuri- Over Kom in de Kas
ge bloemen en verrassende pot- Kom in de Kas is het grootste puplanten te kweken en hoe zij blieksevenement van de Nederdaarbij voortdurend op zoek zijn landse glastuinbouw en wordt in
naar nieuwe smaken, nieuwe 2018 voor de 41e keer georganikleuren en vormen. Wat voor dit seerd. In regio Aalsmeer nemen
jaar heel bijzonder is dat de Firma zes bedrijven deel om te laten
Duijnisveld deel neemt aan Kom zien waar ze trots op zijn: mooie,
in de Kas. Zij hebben een com- verse, gezonde en veilige natuurpleet nieuwe kwekerij en kweken producten. De ope-ningstijden
op 9 ha paprika’s. Verder doet er zijn van 10.00 tot 16.00 op zatereen potorchideeën kwekerij, een dag 7 en zondag 8 april. Parkeren
bolbloemen/bloembollen bedrijf, kan op het parkeerdak van Bloehortensia kweker/vermeerder- menveiling Royal FloraHolland
deraar, kuipplanten kweker/ver- (Legmeerdijk 313, Aalsmeer),
meerderaar en een akkerbouwer, vandaaruit rijden gratis pendeldie aardappels kweekt, mee. Wat bussen naar de bedrijven. Kom
een diversiteit aan bedrijven.
in de Kas is gratis toegankelijk en
wordt mede mogelijk gemaakt
Veel te beleven
door GroentenFruit Huis, RoyBehalve rondleidingen op de be- al FloraHolland, Interpolis en Radrijven en ontdekken hoe alles bobank. Volg Kom in de Kas ook
groeit en bloeit, worden er ook via Facebook, Twitter en Instaandere interessante activiteiten gram. Voor meer informatie kijk
georganiseerd. Groei en Bloei af- op www.komindekasaalsmeer.nl.

In de B-lijn nog veel meer van
dit soort spellen, tot wel ongeveer de helft toe. Uitzonderlijk.
Dat levert weer eens een andere
winnaar op. Allereerst moet vermeld dat Riet en Thijs op een “gewoon” spel klein-slem schoppen
boden en veiligstelden. Anderen
kwamen niet verder dan de manche, of bleven in twee schoppen
steken. Zo biedt de B de mogelijkheid rustig dingen uit te proberen zonder meteen heel hoogdravend te hoeven doen. Winnaar werden hier afgetekend
Mayke en Corry, met de prachtige score van 67,50%. Als u een
dinsdagmiddag van de sfeer wilt
proeven, of misschien eens voor Regio - De IVN-afdeling De Ronde
iemand invallen, belt u dan Lijnie Venen en Uithoorn organiseert op
zondag 25 maart 2018 om 11.00
Timmer, (0297)561126.
uur een Stinzenplantenexcursie
in de tuin van Kasteel Nijenrode
te Breukelen (Straatweg 25, iets
ten zuiden van Breukelen richting
Maarssen aan de rechterkant). De
onderdelen zijn natuurlijk ook los tuin wordt speciaal voor deze exvan elkaar te bezoeken en alle- cursie door de eigenaar opengemaal gratis. Bij deelname aan de steld. Samen met IVN-natuurgidmaaltijd graag uiterlijk 21 maart sen bekijkt u de stinzenplanten die
aanmelden via vbwwilnis@hot- in de maand maart volop in bloei
mail.com. Het evenement wordt staan. Ook zal worden gekeken
georganiseerd door het team van naar uitbottende knoppen van de
de Vakantie Bijbel Week. Meer in- bomen en struiken en wordt geformatie is te vinden op de websi- keken en geluisterd naar de luidte hervormdwilnis.nl of op de fa- keels zingende vogels. De deelnemers aan deze excursie kunnen op
cebook-pagina VBW Wilnis.

Paasevent voor jong en oud
Wilnis - Zaterdag 24 maart a.s.
wordt rondom de Hervormde
Kerk in Wilnis voor de eerste keer
een Paasevent georganiseerd
waarbij iedereen welkom is. Het
Paasevent start met een maaltijd
om 18.00 uur in ‘de Roeping’. Om
19.00 uur vindt een Paasvoorstelling in de kerk plaats en afsluitend
is er rond 20.00 uur een kampvuur
met lekkers op het kerkplein. Alle

Aalsmeer - De wereld van de
glastuinbouw is kleurrijk en zit
vol verrassingen. Tijdens Kom in
de Kas op zaterdag 7 en zondag
8 april kan de consument kennis
maken met deze verrassende wereld die achter het glas van de kas
schuil gaat. In regio Aalsmeer nemen zes bedrijven deel, dit jaar
is er gekozen voor de Hoofdweg
in De Kwakel. Van 10.00 tot 16.00
uur openen de bedrijven hun
deuren om de mensen te laten
zien en ervaren wat voor moois er
allemaal groeit in de kassen.

IVN-excursie naar
Kasteel Nijenrode
eigen gelegenheid naar Nijenrode gaan maar als de trip per auto
gaat is samen rijden aanbevolen.
Verzamelen even voor 10.30 uur
op het Spoorplein op de hoek van
de Spoorlaan en de Demmerik.
Wegrijden om 10.30 uur. Parkeren
kan op de binnenplaats van Nijenrode, bereikbaar door de poort
van het kasteel. De excursie is gratis voor IVN-leden/donateurs. De
andere deelnemers betalen een
vrijwillige bijdrage voor het IVN.
Trek warme kleding en laarzen of
stevige schoenen aan. Hebt u een
verrekijker? Neem die dan mee.
Belangstellende kunnen zich aanmelden bij Nel Bouwhuijzen, tel.
0297-261982
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TaveToen gaf serenade
op Nostalgische avond

De muzikale poëzie van
Elke Vierveijzer

De Kwakel - Het dorpshuis De
Quakel was zaterdagavond 17
maart weer goed gevuld met de
2e Nostalgische Avond. Het publiek genoot volop van de prachtige presentatie van het Kwakelse leven uit andere tijden. Er
werd gestart met een oude film
uit 1977 van de demonstratie in
Den Haag voor huizenbouw in
de Kuil-2. Veel herkenbare beelden voor de toeschouwers. Hierna volgde er een presentatie met
oude foto’s en onderwerpen van
verenigingen, 40 jaar Ruilverkaveling, kermisoptochten, Kwakelse middenstand en nog veel
meer. Na de pauze werd traditioneel ingeluid door een BK-er (Bekende Kwakelaar), dit keer was
de Muziekvereniging Tavenu aan
de beurt, omdat het 90 jaar bestond. Deze bekende Kwakelaar

Uithoorn - De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU)
heeft in de vijfentwintig jaar van
haar bestaan steeds graag jonge aankomende podiumtalenten
geprogrammeerd. Zondag was
het voorbeeld van zo’n talent te
zien en te beluisteren in de Thamerkerk. Elke Vierveijzer had nog
in 2014 maar net de Koningstheateracademie voor kleinkunst in
Den Bosch verlaten, toen ze, in
2015, al finalist werd in het Amsterdam Kleinkunstfestival. Het
jaar daarna kreeg ze de publieksprijs tijdens het Rabo Talenten
Concours. Dat ze die prijzen heeft
verdiend, kon de veelzijdige
kleinkunstenares zondagmiddag
in de volle Thamerkerk bewijzen.
Elke Vierveijzer zong een prachtige selectie van Nederlandstalige
liedjes die ze zelf heeft geschreven. Of ze gebruikte de poëtische teksten van haar bewonderde voorbeeld Maarten van Roozendaal. Het kan tegenzitten in
het leven. Pech en ongenoegen
leveren dan stof voor een schurend liedje of een lied “zonder genade”, zoals ook de titel was van
haar optreden in Uithoorn.

was Leen van Oostwaard, de oud
Tamboer-Maître van Tavenu uit
de jaren zestig. Volledig in oud
uniform bracht presentator Dirk
Plasmeijer een serenade met nog
2 oud-Tavenu leden, omgedoopt
als TaveToen. De aanwezigen
vonden dit optreden prachtig en
waardeerden dit met een groot
applaus. Hierna volgde deel 2
van deze Nostalgische Avond.
Rond 11 uur was het tijd voor het
praatje een hapje en een drankje na in de gezellige bar van het
dorpshuis. Stichting De Kwakel
Toen & Nu wil hierbij graag haar
donateurs, sponsors en het team
van dorpshuis De Quakel bedanken voor het mede realiseren van
weer twee fantastische Nostalgische Avonden. Wilt u meer weten
van deze stichting? Kijk dan op De Kwakel - Toneelvereniging
Genesius uit De Kwakel zet weer
www.de-kwakel.com.
een hilarisch stuk op de planken. “Een gekkenhuis in het zieTamboer-Maître van TaveToen (Verhey Fotografie)
kenhuis” is een blijspel geschreven door Wilma Renes-Leertouwer en wordt geregisseerd door
Sylvia Broos.

Genesius speelt

“Een gekkenhuis in het
ziekenhuis”

ter Bep (Ada Vehaar). Ze roept de
versterking in van de volkse Janny (Marga Westerbos) en de niet
al te hardwerkende Ilona (Yanaica
Middelkoop). Gelukkig komt dokter Brouwer (Stef Hoogervorst)
regelmatig controles doen in kamer 13. Al blijft het maar de vraag
of de patiënten daar echt beter
Ziekenhuis
van worden… De uitgesproken
In het ziekenhuis heerst onrust. typetjes maken “Een gekkenhuis
Door een verbouwing worden al- in het ziekenhuis” een stuk waar
le patiënten van afdeling oost ver- heerlijk om gelachen gaat wor- Originele teksten
Maar ook kan mededogen de indeeld over de rest van het zieken- den.
huis. Zelfs kamer dertien, al sinds
lange tijd opslaghok, wordt inge- Kaarten
richt als kamer. In die kamer wor- Regel nu vast uw kaarten voor
den drie patiënten tot elkaar ver- een gezellige avond theater naast
oordeeld, de slechthorende me- de deur. De uitvoeringen vinden
vrouw Visser, de zwaargewonde plaats op zaterdag 14, vrijdag
meneer Cohen en mevrouw de 20 en zaterdag 21 april 2018 in
la Gilette, die last heeft van…tja, Dorpshuis De Quakel in De Kwazo’n beetje alles van wat ze in het kel. Aanvang 20.15 uur, zaal open
ziekenhuis ziet gebeuren (Truus 19.30 uur.
Zeldenthuis, Karel de Blieck en Kaarten á €7,50 verkrijgbaar bij
Linda Zwaan). Aan hoofdzus- Tonny Voorn, Ringdijk 8, De Kwater Riny (gespeeld door Floortje kel, 0297-560448 en Marga WesBroos) de schone taak om de drie terbos, Hooilaan 27, De Kwakel,
patiënten, een zo goed moge- 0297-532970. Daarnaast kunt u
lijke zorg te bieden. Helaas voor terecht bij supermarkt Quakel,
Riny meldt de ene medewerker Kerklaan 10 in De Kwakel en nana de andere zich ziek en blijft tuurlijk op de website: www.geze over met de truttige broeder nesius-dekwakel.nl/kaartverPaul (Erik Zaal) en de trage zus- koop.

Huldiging jubilarissen

De Zonnebloem
Uithoorn-Amstellhoek
Uithoorn - Amstelhoek - Op de
jaarvergadering van 13 maart
jongstleden stonden er een aantal bijzondere zaken op de agenda. Er waren twee bestuursleden die na een aantal jaren afscheid namen als bestuurslid en
daar werden nieuwe bestuursleden voor benoemd. Een goed
gevoel dat het in deze tijd weer
is gelukt om voor aftredende bestuursleden weer nieuwe te hebben gevonden. Een ander belangrijk agendapunt was het huldigen van jubilarissen. Twee vrijwilligers t.w. Marianne de Galan en André van Zadel waren 10
jaar vrijwilliger. Door de voorzitter van de afdeling werden beide
jubilarissen natuurlijk toegesproken. “Marianne, al snel nadat je
vrijwilligster was geworden werd
je actief in het bestuur. Eerst als
assistente van Mies als bestuurslid activiteiten en sinds ruim een
jaar als bestuurslid bezoekwerk.
Je verzorgd de intakegesprekken
en beoordeelt of kandidaten gast

spiratiebron zijn voor een lied, zoals het originele, enigszins zuurzoete maar toch ook grappige liedje over de zwerver op het
Centraal Station die met zijn onafscheidelijke “huisdier “, een
rat, in de voering van zijn jas het
ziekenhuis in ging. Elke Vierveijzer kijkt met een open filosofische blik naar mensen en naar situaties uit het dagelijks leven. In
tekst en muziek geeft ze met fantasie vorm aan haar poëtische en
muzikale gedachten daarover.
Dat deed ze helder zingend en
gitaarspelend, met Michiel Wetzer aan de vleugel als zeer muzikaal en stuwend pianistisch begeleider zonder bladmuziek op
zijn pianolessenaar. Het SCAU-publiek genoot en het was begrijpelijk dat de toegift een zachtmoedig liedje op tekst van Maarten
van Roozendaal werd. Zondag 22
april geeft Hannes Minnaar, die
als begaafd pianist inmiddels in
gerenommeerde series van het
Concertgebouw optreedt, bij de
SCAU een recital in de Thamerkerk.
Informatie hierover is te vinden
op de website van de SCAU, www.
scau.nl, waarop digitaal tevens
kaarten kunnen worden gekocht.

Grote opkomst bij Lions
Seniorendag

Uithoorn - Ondanks de vrieskou waren er geen afzeggingen
zodat de feestzaal goed gevuld
was met Uithoornse senioren.
De door Dansschool Colijn prima verzorgde middag was met
kunnen worden. Een taak op je de muzikale omlijsting van Relijf geschreven. Daarnaast bezoek ne en Marthy Bes een zeer geje zelf een aantal gasten en ben je zellige en sfeervolle feestmiddag.
altijd bereid mee te gaan met uitstapjes met de gasten.”
Andre
André kent bijna iedereen bij
de Zonnebloem. Als bestuurder
van de rolstoelbus van het Hoge Heem zorgt hij vele malen per
jaar dat gasten, die gebruik maken van een rolstoel toch met uitjes mee kunnen daar hij dan het
vervoer op zich neemt. “Bij de activiteit aangekomen ben je dan
natuurlijk ook bereid voor de
gasten in de rolstoel rond te rijden. Een volle kofferbak van de
auto om RIKI-pakketten rond te
delen. Ook bezoek je nog een
gast, die zo hebben we vernomen, heel blij met je is”. Na de
toespraak van de voorzitter kregen beide jubilarissen de speld
van verdienste van De Zonnebloem en natuurlijk een mooi
boeket bloemen.
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Als pauzenummer was er dit jaar
een sprankelend optreden van
de HIPHOP dansertjes van Dansschool Colijn.
Na een geslaagde middag met
de door de Lions uitgeserveerde
drankjes en hapjes gingen de senioren goed gemutst door de kou
huiswaarts.

Stampvol tijdens
Sprookjesconcert KnA

College maakt kennis
tijdens buurtmaaltijd
Uithoorn - Op dinsdag 13 maart
was het college van burgemeester en wethouders uitgenodigd
voor de buurtlunch in Praktijkschool De Legmeer. Zij konden
genieten van een heerlijke en
goed verzorgde high tea met bewoners tijdens de buurtmaaltijd
van Buurtbeheer De Legmeer. Na
ontvangst bij de deur door leerlingen van de 3de klas verzorging en horeca werden alle gasten naar de lerarenkamer gebracht. Onder het genot van een

heerlijke en goed verzorgde high
tea door de leerlingen zelf bereid
en geserveerd konden buurtbewoners met elkaar kennis maken.
Voor waarnemend burgemeester
Pieter Heiliegers was het de eerste ontmoeting met Uithoornse
bewoners. De buurtmaaltijden
zijn 2 x per maand en worden georganiseerd door Buurtbeheer
Legmeer en Jenny’s toko. De volgende Buurtmaaltijd is een diner
op donderdagavond 29 maart
om 17.00 uur.

Uithoorn - Afgelopen zondag
was het topdrukte, zo’n 160 bezoekers, in het Muziekgebouw
in Uithoorn. Het was de middag
van het Sprookjesconcert. De aftrap werd gegeven door het Leerlingenorkest van KnA. Zij speelden o.a. het verhaal van Aladin,
zeer herkenbaar voor de vele jonge aanwezigen. Vervolgens werden zijn bijgestaan door de deelnemers aan het project van de
Middelbare Muziek Meesters. Deze mensen zijn in september begonnen en sloten het project af
met hun deelname aan het con-

cert. Zo snel kan het gaan; na 4,5
maand kun je al meespelen in
en orkest. Het KnA Orkest speelde nog een aantal werken zoals
Rapunzel, Harry Potter en de Efteling Medley. Dirigent Gerhart
Drijvers vertelde steeds voor aanvang van een stuk het verhaal van
het muziekstuk, zodat ook de allerkleinsten de muziek een beetje konden begrijpen.
Al met al een zeer geslaagde middag! Het KnA Orkest gaat nu vol
in de voorbereiding voor alweer
een geweldig spectakel: AmstelProms 2018.
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BMX Tracks (die ook de bmx-baan
in Uithoorn gebouwd heeft) goed
in beeld te krijgen. Daarna was
er een demonstratietraining en
konden de rijders laten zien wat
er aan techniek en snelheid bij de
BMX sport komt kijken.

Trainingscentrum
Sinds kort is bekend geworden
dat de UWTC ook als Regionaal
Trainingscentrum (RTC) is aangewezen door de KNWU en daarmee wordt UWTC ook meteen de
thuisbasis van het TTW. Het clubhuis van UWTC viel de KNWU op
door de voor BMX clubs unieke
faciliteiten van een grote kantine
met o.a aparte spinningruimte,
die ook voor fitness doeleinden
gebruikt zal gaan worden. Dat in
samenhang met de fraaie wielerbaan van de afdeling Wielren en
het net aangelegde Veldrijdparcours zorgt voor een bijzondeTalent Team West vlnr Xander Bak, trainer Zahur Fraai, Alec van der Mast , Yvette de Waard, Jaro van Lier, Trai- re mix waarbij de rijders van niet
ner Noud Verstegen, Odin Verhoog, Roy Kater, Jessy Soede, Matthew Sikma en Kris Kuiper
alleen BMX maar ook de andere disciplines zich goed kunnen
ontwikkelen en ook in de breedte
voor groei zal gaan zorgen. UWTC
is er trots op, en natuurlijk op Roy,
Jessy en Alec! Op naar het NK op
8 juli in Uithoorn!

Drie UWTC-ers in BMX
Talent Team West
Uithoorn - Op zondag 11 maart
vond in de kantine van de Uithoornse UWTC de teampresentatie plaats van het BMX afdelingsteam het Talent Team West
(TTW).
Het TTW is een opleidingsteam
onder de vlag van de KNWU
waarin talenten uit de afdeling
West in de leeftijden van 12-16
jaar gescout worden. Onder leiding van Teammanager Norman
Kater en coaches Noud Verstegen
en Zahur Fraai worden de bmxers begeleid met een programma
van trainingen en wedstrijdcoaching. Het einddoel is om uiteindelijk wellicht richting de jeugd-

selectie van de KNWU van Rob vd
Wildenberg en bondscoach Bas
de Bever door te stromen. UWTCer Bart van Bemmelen is de eerste
bmx-er die volgens deze route bij
jong-Oranje belandde.
Het team bestaat nu uit 9 rijders,
waarvan 3 van UWTC. Roy Kater is
al enige jaren TTW-er, maar sinds
dit jaar zijn namens UWTC ook
boys 13 rijders Jessy Soede uit Zevenhoven en Alec van der Mast
uit Uithoorn geselecteerd.
Sponsors
Onder belangstelling van sponsors, familie en vrienden werden
de rijders op het podium ontvan-

Legmeervogels blijven in
de race voor de prijzen
Uithoorn - Door de 4-3 overwinning van Legmeervogels op het
Alkmaarse AFC’34 blijft Legmeervogels meedoen om de prijzen in
de 1ste klasse A.
Of de overwinning van Legmeervogels verdiend is daar waren
de meningen na afloop zeer verdeeld over. In tegenstelling tot
eerder gespeelde wedstrijden
waarin Legmeervogels al snel tegen een achterstand aan kijkt is
het nu Legmeervogels dat na 3
minuten op een 1-0 voorsprong
weet te komen.
Een vrije trap op zeker 25 meter
van het doel van AFC’34wordt
door Dennis Bakker op een zeer
fraaie manier tegen het nylon geschoten. Voor de doelman van
AFC’34, Mike Wesselink is er geen
houden aan. Dan denkt Legmeervogels dat het wel weer een makkelijke middag gaat worden.
AFC’34 denkt daar zo niet over en
neemt het initiatief over en dringt
Legmeervogels terug op eigen
helft. Het spel van Legmeervogels zakt in deze face van de strijd

naar een bedenkelijk peil. In deze face krijgen Jordan de Jong,
die volgend seizoen uitkomt voor
Legmeervogels, Stan Snijders en
Olovanni Dors diverse keren de
kans om AFC’34 naast Legmeervogels is schieten. Voor Legmeervogels is het een geluk dat deze
spelers althans deze zondag niet
tref zeker zijn. Toch komt AFC’34
nog voor de rust op gelijke hoogte. Een misverstand op het middenveld door spelers van Legmeervogels brengt AFC’34 in balbezit en het dan Giovanni Dors
die de 1-1 weet te score. Met deze stand op wordt de rust gehaald en mag Legmeervogels
zijn handen dicht knijpen dat deze stand nog steeds op het scorebord staat.
Initiatief
Direct na de aftrap van de tweede helft neemt AFC’34 weer het
initiatief maar nu is de verdediging van Legmeervogels beter
bij de les en geeft geen mogelijkheid weg. Dan in de 54ste minuut

Al veel duidelijkheid bij BVK
De Kwakel - Waar het in de strijd
om promotie of tegen degradatie voor veel paren tot de laatste speelavond spannend blijft
is er in deze cyclus na 5 van de
6 speelavonden al veel duidelijkheid waar het degradaties betreft. In zowel de A- als de B-lijn
zijn er 2 paren waarvoor geen
redding meer mogelijk is en gaat
de strijd daar dus alleen nog maar
spannend worden voor de 3e degradatieplek en die lijkt nog maar
tussen 2 paren te gaan.
Wie zich in de A-lijn zeker geen
zorgen hoeven te maken over degradatie zijn Kitty en Huub van
Beem. Vorige week noemde ik het
nog vrij verrassend dat zij bovenaan stonden in de totaalstand,
deze week lieten zij even zien dat
het niet meer dan terecht was dat
zij daar stonden. Met 59,03% wer-

den zij 1e en vergrootten daarmee zelfs hun voorsprong op Nelly Vork en Andre Verhoef. Die werden nu 2e met 54,86% en zij staan
in de totaalstand 1,3% gemiddeld
achter. Niet onoverkomelijk, maar
zij zullen er flink tegenaan moeten op de slotavond. Christa Leuven en Rita Ritzen werden met
54,51% 3e. Emmy en Gerard sloten de rij.
B-lijn
In de B-lijn de 3e 1e plaats in deze
cyclus voor Wil van der Meer en
Cor Hendrix, nu met 62,5%, een
score die geen enkel ander paar
deze avond haalde. In de totaalstand staan zij onbedreigd bovenaan met meer dan 2,5% voorsprong op de achtervolgers. Op
de 2e plaats deze avond eindigden Anneke Karlas en Loes Schijf

Sterk KDO boekt
zwaarbevochten zege
De Kwakel - Na het 2-2 gelijkspel
van vorige week tegen Teylingen,
stond voor KDO 1 afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen ROAC
op het programma. In Rijpwetering traden de Kwakelaars aan tegen het team van Hein Leliveld,
dat op voorhand één punt meer
had dan KDO. Trainer Raymond
de Jong wijzigde zijn basiselftal
op twee plaatsen t.o.v. zeven dagen eerder. Roy Verkaik verving
de half fitte Jim Klijn achterin en
Thomas Stevens kreeg de voorkeur boven Thijs Plasmeijer als
rechtsbuiten.
Onder koude omstandigheden
begon om 14:40 uur de wedstrijd
op het kunstgrasveld van ROAC.
KDO had in de eerste helft de
harde wind in de rug, terwijl bij
de thuisploeg de bal regelmatig bleef ‘hangen’. Nadat KDO de
bal meer over de grond en via
de zijkanten gingen spelen, nam
de druk toe op ROAC. Er volgden gevaarlijke situaties voor het
doel van de gastheren via Mitchel
Smits (net over), Mathijs van Rijn
(kleine kans) en opmerkelijk doelman Jesper Oudshoorn (zijn lange uittrap had zo maar tot een
doelpunt kunnen leiden). In de
17e minuut viel uiteindelijk de
verdiende voorsprong voor KDO.

gekeerd werd door de sluitpost
van ROAC. In de laatste fase van
de wedstrijd liet ROAC zich steeds
meer gelden. De druk op KDO
nam toe doordat de thuisploeg
veelal de bal hoog inbracht en
gokte dat deze goed terecht zou
komen. In de 74e minuut hield
Jesper Oudshoorn zijn ploeg op
de been, nadat hij één op één
kwam te staan met de linksbuiten van ROAC. Even later kregen
de gastheren ook een kansrijke
vrije trap op zo’n 20 meter van
het doel, maar dit leidde tot niets.
In de 84e minuut leek Mathijs
van Rijn echter de wedstrijd definitief te beslissen, nadat hij de
bal in één keer over de uitlopende doelman wist te schieten, 0-2.
Grote vreugde aan Kwakelse zijde, maar dit was nog slechts van
korte duur. In de eerste tegenaanval na het doelpunt maakte ROAC
de aansluitingstreffer.

Vrije trap
Een vrije trap werd binnengekopt
door Wessel van de Poel, 1-2. Na
dit doelpunt ontstonden er enkele hachelijke situaties voor het
doel van KDO. Toen de uitblingen en geïnterviewd door Olaf vd
kende Jesper Oudshoorn in de
Wijngaard, voorzitter van de af94e minuut zijn laatste redding
deling BMX van UWTC maar tevan de middag maakte, was de
vens begenadigd presentator en
Kwakelse overwinning een feit.
Corner
speaker tijdens de wedstrijden,
Door deze belangrijke driepunNa een Kwakelse corner viel de af- ter passeert KDO ROAC op de
waarbij hij de rijders vroeg naar
vallende bal, op de rand van het ranglijst en klimt naar de zevenhun doelen voor komend jaar. De
zestienmetergebied, voor de voe- de plaats in de 2e klasse C. Met
meeste rijders antwoordden dat
ten van aanvoerder Timo Kas. Ti- slechts drie punten achterstand
een plaats in de finale van het Nemo nam de bal op zijn pantof- op nummer 4 GDA blijven de onderlands Kampioenschap BMX,
fel en zijn schot ging via de bin- derlinge verschillen op de rangwat op 8 juli bij UWTC in Uithoorn
nenkant van de paal in het doel, lijst gering. Aanstaande zondag
plaats zal vinden wel erg mooi
0-1. In het restant van de eerste om 14:00 uur hervat KDO de comzou zijn. Na de champagnetoast
helft bleef KDO de bovenliggen- petitie met een thuiswedstrijd tegingen de rijders hun fiets pakde partij en was Jesse Stange tot gen Foreholte. De nummer 12
ken en volgde een fotosessie in
twee keer toe dichtbij de 0-2. Een uit Voorhout wist uit zijn laatste
de teamtent om zo de teamsponsors MX Deals, Bedrijswagenland. Alec van der Mast maakt een fraaie schot van onze linksbuiten leid- drie wedstrijden maar liefst zede bijna tot een eigen doelpunt ven punten te pakken, waaronnl, GrafischeAfwerkers.nl en Schijf sprong
van ROAC, terwijl hij vlak voor der een 2-2 gelijkspel afgelopen
rust een teenlengte tekort kwam zondag tegen DSOV. KDO is dus
weet Damien de Vegt een ver- Het duel Hillegom – Legmeervo- om de voorzet van zijn broer Joe- gewaarschuwd, maar de overkeerde terugspeelbal op te pak- gels zal voor Hillegom een van de ri binnen te tikken. Aan de an- winning tegen ROAC zal ongeken en oog in oog met de doel- laatste mogelijkheden te zijn om dere kant was het in de 38e mi- twijfeld het enthousiasme in de
man van AFC’34 faalt hij niet en aan directe degradatie te voorko- nuut te danken aan Jesper Ouds- groep doen versterken.
brengt Legmeervogels op een men. Om aan rechtstreekse de- hoorn dat de gelijkmaker niet
2-1 voorsprong. Als dan Den- gradatie te ontsnappen is winst viel. Hij voorkwam namelijk met
nis Bakker in de 54ste minuut op op Legmeervogels voor Hillegom zijn been dat de linksbuiten van
aangeven van Janyro Purperhart noodzakelijk. het zal dus geen ROAC schuin voor het doel kon
zijn tweede treffer en de derde makkelijk duel worden voor Leg- scoren. Met de 0-1 voorsprong
werd de rust bereikt.
treffer voor Legmeervogels weet meervogels.
te score is het 3-1 geworden. Ver- Aan de andere kant is het ook zo Opboksen
volgens krijgt Nick Verschut een dat als Legmeervogels wil mee In de tweede helft mocht KDO
2-tal mogelijkheden om het duel blijven doen om de prijzen er opboksen tegen de wind, maar
helemaal op slot te gooien. Maar toch echt gewonnen moet wor- dit leidde niet tot onrust in het
even zoveel keer is de doelman den van Hillegom. Hillegom te- Kwakelse spel. In de 63e minuut
van AFC’34 Mike Wesselink die gen Legmeervogels begint om brak Jesse Stange door aan de linals winnaar uit deze tweestrijd 14.00 uur. Dan op zaterdag 31 kerkant van het veld. In een 2 tekomt. In de 83ste minuut komt maart speelt Legmeervogels om gen 1 situatie, zette hij vervolgens
AFC’34 zeer verrassend op 3-2. 18.30 uur thuis tegen EDO. EDO Mathijs van Rijn vrij voor de plaatselijke doelman. Mathijs moest
het is invaller Kobina Plange die ook een degradatiekandidaat.
de spanning weet terug te bren- De stand tot en met afgelopen echter toezien dat zijn schot knap
gen. Hieruit blijkt dat AFC’34 de zondag is dat Fortuna Wormerstrijd niet opgeeft. In de 88ste mi- veer aan de leiding gaat in de 1ste
nuut brengt invaller Tim Correia klasse A met 37 punten uit 17 duhet verschil weer op 2 treffer als el. op de 2e plaats staat DEM met
hij op aangeven van Damien de 37 punten uit 18 duels. LegmeerVegt de 4-2 scoort. Ver in blessu- vogels staat op een fraaie derde
re tijd komt AFC’34 op 4-3. Het is plaats met 35 punten uit 18 duGiovanni Dors die met een zeer el. op de vierde plaats staat nu Uithoorn - De club van 100 van waren aan vernieuwing toe en de
fraaie treffer de eindstand be- nog JOS/watergraafsmeer met 33 Legmeervogels heeft met be- planten in deze oude oranje bakhulp van een aantal vrijwilligers ken waren er niet al te best aan
paald op 4-3.
punten uit 16 wedstrijden.
Aanstaande zondag staat voor Dus ook JOS/watergraafsmeer de weg naar het clubhuis opge- toe. Deze planten waren zeer zeLegmeervogels de zware uitwed- doet nog volop mee om recht- knapt doormiddel van het plaat- ker aan vervanging toe. Daarom
strijd op het programma tegen streeks promotie naar de hoofd- sen van andere, plantenbakken maar gelijktijdig de nieuwe baktotaal zijn er 18 nieuwe bakken ken geplaatst.
degradatiekandidaat Hillegom . klasse af te dwingen.
geplaatst. In de nieuwe bakken Ook organiseert de Club van
met 56,94%. Zij staan ook 2e in waarschijnlijk net te laat inge- zijn vervolgens een 52 stuk nieu- 100 samen met Team Samen
de totaalstand en worden op de zet. Na hun 2e plaats vorige week we Buxes geplaatst. Deze Buxes Sterker het jaarlijkse Koppel Keevoet gevolgd door Jan van der werden zij nu 1e met 59,38%. zijn gehaald bij boomkweke- ztoernooi voor het goede doel.
Knaap en Jaap Verhoef (achter- Ria Bulters en Matty Overwater rij Ed Bertoen. In de nieuwe bak- Dit jaar werd er een fantastisch
stand 0,13%) die deze avond ge- scoorden een gedeelde 2e plaats ken zijn totaal 85 zakken met spe- bedrag opgehaald voor speeltoedeeld 3e werden met Rie Bezijen met Tiny Rijpkema en Riet Koot. ciaal bemeste tuinaarde gegaan. stellen voor =onze kleintjes= op
en Gerbrand van Nigtevegt (bei- Beide paren noteerden een fraaie De oude oranje plantenbakken het sportpark.
den 56,25%). Nummer 4 in de to- 57,81%, een score die dus ook in
taalstand staat 1,05% gemiddeld de 2 andere lijnen alleen door de
achter nummer 3 en nummer 5 nummers 1 werd overtroffen.
1,7%. De rest van het veld is ‘ge- Riet Wesselingh en Janny Snabel
zien’. Hier dus nog volop span- staan in de totaalstand een snelning.
weglengte voor, alleen op de huiToos en Annie zijn aan een af- dige nummer 2 al 3,5%, die op
scheidstournee in de B lijn bezig. hun beurt weer 2% of meer voorOok deze avond wilde het niet staan op de rest van het veld. Bevlotten: 14e van de 14.
houdens een reglementaire ‘blokkade’ wordt hier dus alleen nog
C-lijn
maar jacht gemaakt op de 3e proIn de C-lijn is de opmars van May- motieplaats, waar dan nog 4 pake Dekker en Trudy Fernhout ren om strijden.

Club van 100 knapt
toegangsweg op
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Alle kwart finalisten
bekend

Met de hete adem in de nek
De Ronde Venen - De strijd om
het kampioenschap is in de laatste fase beland maar in de 2e divisie er is de beslissing nog verre van duidelijk. De Springbok 2
staat door een goede overwinning nog op de 1e plaats maar
omdat concurrent the Peanutbar
2 de volle winst haalde zijn zij de
koploper tot op 2 punten genaderd. Er nadert dan ook weer een
mooi einde van de competitie.
Door de strijd hierboven is eigenlijk ook een plek in de nacompetitie al vergeven en mogen ASM,
de Kromme Mijdrecht 1 en de
Merel/Heerenlux 2 uit gaan maken wie de laatste plek in de nacompetitie binnen gaat halen.
In de 1e divisie blijft de Merel/
Heerenlux 1 prima op koers voor
de titel. Er werd weliswaar van
DIO verloren maar dat verlies was
niet zo groot dat de Merels zich,
met nog 2 wedstrijden te gaan,
zorgen moeten gaan maken. Onderin is the Peanutbar de grootste kandidaat voor degradatie
maar de strijd om de nacompetitie is nog helemaal open. Lutis/de
Springbok staat voorlaatste met
17 achterstand op drie kandidaten. Dat zijn de Merel/Heerenlux
3, Bar Adelhof 3 en de Biljartmakers, alle drie met een gelijk aantal punten (588). Ook hier blijft
het tot het einde spannend.
Dan het wedstrijdverloop te beginnen met de 2e divisie.
Springbok2
Zoals al eerder gemeld won de
Springbok 2. Dat deden zij uit tegen Bar Adelhof 2 met 32-44. Een
goede score als je kampioen wilt
worden maar of het genoeg zal
zijn? The Peanutbar 2 deed het uit
bij Stieva/de Kuiper 2 nog even
beter. Een 27-48 is een mooie
overwinning en daarmee wordt
de druk op de Springbok 2 nog
eens even flink opgevoerd. De
Kromme Mijdrecht 2 maakte het
nacompetitie kandidaat, ASM,
knap lastig en ging met een 4239 overwinning aan de haal. De
2 andere nacompetitiekandida-

ten, de Merel/Heerenlux 2 en de
Kromme Mijdrecht 1 hadden een
onderlinge strijd. Daarin maakten
zij het elkaar zo lastig dat een hele hoge score nagenoeg onmogelijk werd. De 38-36 overwinning ging nipt naar de thuisspelers, de Merel.
1e divisie
De Merel1
De Merel/Heerenlux 1 had een
flinke horde, genaamd DIO, te nemen. Die was net even te hoog
en daarmee was, met 38-44,
een van de weinige verliespartijen van de Merel een feit maar
de voorsprong is en blijft nog altijd ruim. Bar Adelhof 1 kreeg tegen de Merel/Heerenlux 3 eigenlijk geen voet aan de grond. Eric
Verlaan speelde gelijk tegen Caty Jansen maar dat was voor Bar
Adelhof het hoogtepunt, voor
de Merel was dat het enige verliespunt, 30-47. De Springbok 1
moest tegen Bar Adelhof 3 een
flinke score neerzetten. Niet alleen om nog een klein beetje
zicht op het kampioenschap te
houden maar ook om DIO achter zich te houden. DIO haalde 44
punten dus dat moest de Springbok 1 eigenlijk ook halen. Dat
moest dan thuis tegen Bar Adelhof 3 gebeuren. Met drie overwinningen en slechts een verliespartij tegen lukte dat wonderwel. Bar Adelhof moest genoegen
nemen met 36 punten. The Peanutbar 1 ontving Lutis/de Springbok. De laatste heeft de punten
hard nodig om uit de nacompetitiezone te komen. Na een paar
weken met een wat minder resultaat wist Lutis nu een fraaie 35-43
winst te behalen en dat zijn op dit
moment hele belangrijke punten!
De Biljartmakers hebben die punten ook nodig, zij moesten die tegen Stieva/de Kuiper 1 zien te halen. Ondanks flinke tegenstand
van de Biljartmakers liet Stieva l
zien waarom zij op nummer vier
staan. In de verliespartijen scoorden zij beter dan de Biljartmakers
en dat maakte verschil in de 3639 uitslag.
De kortste partij was deze week
voor rekening voor 2 spelers, Dorus van de Meer (de Merel/Heerenlux 3) met 110 caramboles in
17 beurten en Said Metalsi (the
Peanutbar 2), met 33 caramboles
in 17 beurten. De hoogste serie
was voor Lutisspeler Peter Stam
(23 caramboles en dat is 32,86%).

Voorzitter Dick Westerveld, initiatiefnemer Aad Kooijman, Janke van der
Werf van de NGF, golf fysiotherapeut Martin Poortinga, Tom van Haaren
van Five Star Golf

Golfclub Veldzijde ontvangt:

Certificaat van Nederlandse
Golf Federatie
Wilnis - Op zondag 18 maart ontving initiatiefnemer Aad Kooijman namens Golfclub Veldzijde
een schildje waaruit blijkt dat de
club door de Nederlandse Golf
Federatie (NGF) gecertificeerd is
als Golfclub die ‘committed’ is aan
senioren.
In het kader van het NGF programma ‘ Committed to Senioren’
heeft Golfclub Veldzijde een lesen trainingsprogramma ontwikkeld speciaal gericht op de seniore golfers. Na de pilot in het winterseizoen 2016 – 2017 zijn in oktober 2017 weer vier series lessen
en trainingen gestart voor meer
dan 50 deelnemers. Het succes
wordt ook in 2018 herhaald.
Eind 2017 heeft de NGF een audit
uitgevoerd op de implementatie
van het programma bij Golfclub
Veldzijde. Daarbij wordt gekeken
naar een groot aantal aspecten.
De belangrijkste zijn:
de organisatie van het programma, het les-en trainingsprogramma, de opvang en begeleiding
van nieuwe seniore golfers en het
evenementen (wedstrijd) programma specifiek voor senioren.
Vlag en wimpel
Golfclub Veldzijde heeft de audit, uitgevoerd door programma manager Janke van der Werf
van de NGF, met vlag en wimpel

afgesloten. Daarbij moet opgemerkt worden dat het les- en trainingsprogramma, dat is ontwikkeld door Tom van Haaren van
Five Star Golf en golf fysiotherapeut Martin Poortinga, door de
NGF gezien wordt als ‘best practice’. Daarmee vormt de implementatie bij Golfclub Veldzijde een
voorbeeld voor andere golfclubs
binnen Nederland.
Zondag 18 maart werd voor leden een golfclinic gehouden
daar het golfseizoen eerdaags
van start gaat. Dat was een passend moment om het schildje
waarmee Golfclub Veldzijde zich
voortaan mag sieren officieel
overhandigd te krijgen door Janke van der Werf namens de NGF.
Aad Kooijman van Golfclub Veldzijde nam het in ontvangst mede
namens de golf pro’s die het programma hebben ontwikkeld, de
seniore golfers die baat hebben
bij de specifieke trainingen, het
bestuur en alle leden.
Golfclub Veldzijde heeft de smaak
te pakken en gaat ook voor andere doelgroepen programma’s invoeren en uitdragen met als doel
snel een volgende certificering
van de NGF te kunnen ontvangen en vooral haar leden en toekomstige leden training op maat
te kunnen bieden in groepsverband.

Shenna met haar pony
Maresja op Indoor Brabant
Mijdrecht - Indoor Brabant in
Den Bosch is voor de Hippische
Sport één van de hoogte punten in het jaar. Daar komt de wereldtop van spring- en dressuurruiters bijeen om tegen elkaar te
strijden. Deze keer was er in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond een Bixie wedstrijd georganiseerd voor kinderen in samenwerking met de Rosline fanclub.
Een Bixie wedstrijd is een dressuur- of springwedstrijd voor de
allerjongste ruiters. Spelenderwijs en eventueel onder begeleiding leggen zij een parcours af.
Na afloop ontvangt iedereen een
prachtig herinneringslint.
De 10-jarige Shenna van de Helm
uit Mijdrecht was één van de ponyruiters die was uitgekozen om
aan dit evenement deel te nemen. Samen met haar Appaloosa pony Maresja reisden ze afgelopen zondag naar Den Bosch.

Shenna reed daar een keurig
foutloos springparcours en ook
haar pony Maresja deed haar uiterste best. 2 jaar geleden werd
deze leuke “afgedankte manegepony” op marktplaats gekocht.
Het bleek een gouden aankoop.
Maresja is super braaf en vindt alles leuk om te doen.
Shenna lest wekelijks bij instruktrice Laura van manege-pensionstal Lucky Stable in Mijdrecht.
Om de Bixie te promoten heeft
de Rosline fanclub een vlogteam
samengesteld en Shenna is 1 van
de 5 kinderen die hiervan deel
uitmaakt.
Inmiddels heeft zij al heel wat
af gevlogt en een eigen you tube kanaal is in de maak, daar komen al haar avonturen met haar
pony op.
Vind je het leuk om deze avonturen van Shenna en haar pony Maresja te volgen kijk dan op Instagram@Appaloosa_maresja.nl

Jaarlijkse carrousel
wedstrijd bij Lucky Stable
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
hield manege- Lucky Stable in
Mijdrecht weer haar jaarlijkse carrousel wedstrijd. Niet alleen de
rijvaardigheid van de ruiters werd
op de proef gesteld, ook de originaliteit en het team verband wa-

ren belangrijke onderdelen van
deze dag. Binnen het gezamenlijke thema Disney zagen je onder
andere alle Disney prinsessen,
101 Dalmatiërs en een groep vol
Kleine Zeemeerminnen. De groepen zijn al weken aan het oefe-

Cursus Zeker Bewegen
Wilnis – Als vervolg op het Valpreventie-traject in de Ronde Venen wordt er 5 april in de sportzaal van Judoschool Blaauw de
cursus Zeker Bewegen gestart
voor senioren.
“Angst en onzekerheid om te vallen kan leiden tot minder de deur
uit willen, en daardoor juist een
achteruitgang in conditie. Laat
dat niet gebeuren en zorg dat u
zelfverzekerd en stevig op uw benen staat”, aldus Edwin Blaauw.
Door middel van een gerichte training kan hierin een grote
slag worden geslagen. In de lessen wordt er gewerkt aan een betere lichamelijke conditie en aan
een groter zelfvertrouwen in ei-

gen fysieke mogelijkheden. Dit
wordt gedaan via een combinatie van spierversterkende- en balansoefeningen. Daarnaast wordt
er aandacht besteed aan oefeningen om veilig te leren vallen en
op te staan. Omdat door regelmatige training de spierkracht
wordt onderhouden en de valtechniek een reflex wordt is er
na de cursus de mogelijkheid om
mee te doen met een wekelijkse
training.
De cursus Zeker Bewegen zal
donderdagmiddag 5 april starten
van 13:30 – 15:00 uur in de sportzaal van Judoschool Blaauw, Molenland 15 te Wilnis. De laatste les
is op donderdag 31 mei.

Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./ Café de Merel 2018 zijn alle kwart finalisten
bekend, in het afgelopen weekend speelden zaterdag Hans Dikker en Cees Rietveld als laatste
zich naar de kwart finales de andere kwart finalisten zijn Richard
v. Kolck, Anne Beeker, Erik Verlaan, Hans Bak, Stefan Vos, Huib
Matthies, Rohan Janmaat, Robert
Daalhuizen, Ad Wolf, Frank van
Schaik, Emiel Jagroep en nieuwkomer Sjaak Thomas, John Vrielink, Bram Koning, Ray Kramer,
Piet Best, Ton Driehuis, Carlos van
Oostrom, Martien Heijman en Rijk
van Heeringen, Peter Driehuis, Jeroen van Rijn, Jan Eijsker, Jac. de
Leeuw, Jan Koridon, Henny v`t
Hul, Mees Brouwer, Paul Schuurman, Desmond Driehuis en Cor
Bavinck, de kwart finales zul-

len op zaterdag 24 en zondag 25
maart en zaterdag 7 en zondag
8 april gespeeld worden, waarna
op zaterdag 14 en zondag 15 april
de halve finales volgen, waarna
op zaterdag 21 en zondag 22 april
de finales gespeeld worden alle
dagen zal er gestart worden om
14.00 uur. Ook kunnen wij nog
enkele spelers en/of speelsters
plaatsen voor het nieuwe seizoen voor zowel de interne competitie als De Ronde Venen competitie, komt het u op de dinsdag avond (biljartclub De Merel)
niet uit dan bent u van harte welkom op de donderdagavond (biljartclub D.I.O.) aanmelden kan
op onderstaand adres. Dit alles
in Café de Merel, Arkenpark MUR
43, 3645 EH Vinkeveen, tel. 0297263562 en 0297-264159. en/of email thcw@xs4all.nl.

Judoka’s Blaauw naar Diemen
Wilnis – Zondag 18 maart hebben 23 judoka’s in Diemen meegedaan aan het door HC Fritz en
Fuyiama georganiseerde toernooi. Hieraan deden 24 clubs
mee die 269 deelnemers hebben ingeschreven. De judoka’s
werden onderverdeeld op kleur
band en gewicht. Er waren weer
vele spannende wedstrijden en
verrassende uitslagen zowel bij
de jeugd als bij de senioren.
Aan het einde van de dag waren er 4 eerste plaatsen, 4 tweede plaatsen en 15 derde plaatsen
gewonnen.
De 4 deelnemers die de eerste
nen om op deze dag een mooie
proef te rijden, dit was dan ook
zeker terug te zien. De eerste prijs
voor het onderdeel rij technisch
ging in categorie niveau 3 tot en
met 5 naar Belle en het Beest. Toy
Story werd hier maar liefst tweede, en de derde prijs ging naar Peter Pan. Het onderdeel team verband is gewonnen door Frozen
en de originaliteitsprijs ging naar
Minnie Mouse.
In de categorie niveau 6 tot en
met 8 en eigen paarden ging de
eerste plaats rij technisch naar
101 Dalmatiërs. It’s A Small World
wist hier de tweede plaats te bemachtigen en De Kleine Zeemeerminnen behaalde een derde plaats. In deze categorie werd
het onderdeel team verband gewonnen door de Disney Prinsessen en Pirates of the Caribbean
ging er met de originaliteitsprijs
van door.
Als u benieuwd bent of deze cursus iets voor u is dan bent u van
harte welkom om op donderdagmiddag 5 april mee te doen met
de introductieles.
Wil u informatie of zich aanmelden, bel dan even met Edwin
Blaauw via 06–10 93 1965 of stuur
een mail naar info@judoschoolblaauw.nl.

prijs hebben gewonnen zijn: Amy
Dekkers, Emma Zeilstra, Joey de
Hondt, Martijn de Jong
De 4 deelnemers die de tweede
prijs hebben gewonnen zijn: Amber de Groot, Nikita de Boer, Mecx
Burg, Lars van der Linden
De 15 deelnemers die de derde
prijs hebben gewonnen zijn: Sylvie van Eekelen, Bas Franzen, Jens
Lek, Robin van Zijl, Sam van der
Jagt, Sebastian van Wolferen, Wesley Daudeij, Bjorn van der Linden, Koen Dekkers, Viggo de Lange, Sem Hoogendoorn, Justin
Geerts, Nigel Enthoven, Quincy
Donkervoort, Roan van der Burch.

Paasklaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 27
maart organiseert klaverjasclub Onder ons een gezellige Paasklaverjas wedstrijd
met lekkere en leuke paasprijzen. De aanvang is 20.00
uur in dorpshuis de Boei
Kerklaan 32 in Vinkeveen. Iedere kaartliefhebber is weer
van harte welkom.
De uitslag van de vorige
kaartavond was: 1e. Greet
Koot met 5255 punten, 2e.
Ria Matthiesen met 5119
punten, 3e. Frans van de
Berg met 4969 punten, 4e.
Riet Kok met 4966 punten,
5e. Mijnie Kleinveld met
4942 punten. De troostprijs
ging naar Frans van de Wijngaard met 3419 punten.

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag organiseren Koos,Joop
en Sien weer de maandelijkse klaverjasmiddag in dorpshuis De Boei Kerklaan 32 in
Vinkeveen. De grote zaal is
om 13.00 uur open, en het
kaarten begint om 13.30 uur,
wat iedere keer weer een gezellig evenement is met heel
veel prijzen, die met korting
of geschonken worden door
de Vinkeveense middenstand. Er wordt gezellig gekaart niet fanatiek, dus voor
iedereen aanbevolen.
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Nieuwe trends zorgen voor nog
meer sfeer

BONTEKOE
VERKOOPSTYLING

Wegdromen in je
eigen badkamer

VAN KREUNINGEN
BOUWCENTER BLAUWHOFF
MIJDRECHTSE ZONWERING
SPECIALIST

De badkamer is volwassen geworden. Tegenwoordig is het een
ruimte waar we niet alleen een snelle douche nemen, maar waar
we soms urenlang in verblijven. Dat betekent dat we steeds meer
aandacht schenken aan de inrichting.

SIMON DE BRUIN
SLAAPCOMFORT
MEUBELSTOFFEERDERIJ
EXCLUSIVE
DE CARPENIER WONEN BV
HARTELUST
SCHEEPERS-WIJFJES
ZONWERING
HOME DECOR
GOEMANS TAPIJT
EVELEENS SANITAIR EN
VERWARMING
KUNSTUITLEEN TIMELESS
FINANCIELE DIENSTEN
MIJDRECHT
BPD ONTWIKKELING BV

Interieur fleurt op
met meer planten
in de woning

Creëer een gezellige sfeer door stijlen te combineren

Haal warmte en
comfort in huis

Hoe maak je een woning gezellig. Het is iets waar veel mensen
mee worstelen. En toch is het helemaal niet zo moeilijk om
warmte en comfort in huis te halen.
Creëer eenvoudig een verrassende sfeer door verschillende stijlen te combineren. De vele interieurcollecties wisselen voortdu-

rend, waardoor je alle kanten op
kunt. Je kunt kiezen uit verschillende woonstijlen, zoals vintage,
industrieel en retro. Dat combi-

Groen medicijn
voor de woning
We kijken graag naar mooie
vloeren, stijlvolle meubels
en fraaie kleuren. Maar we
vergeten vaak om planten een
rol te geven in het interieur.
Terwijl het ‘groene medicijn’
zeker niet mag worden
vergeten.
Planten brengen de kamer of
keuken tot leven door de kleuren, geuren en vormen. Daarbij zorgen planten voor een betere kwaliteit van de lucht waarin wij leven. Ze zijn van groot belang voor onze gezondheid, onze fitheid en ons welbevinden.
Dat is belangrijk. Natuurlijk zijn
we met z’n allen best veel buiten. Maar uiteindelijk brengen
we het grootste deel van ons leven door in de woning, het kantoor of de schoolklas. Ruimten
waar de luchtkwaliteit nog wel
eens te wensen overlaat. Planten
zorgen gelukkig voor een betere lucht. Maar planten geven ook
gewoon energie door er naar te
kijken. Ze fleuren de woning op.
Een subtiele plant op de schouw,
een bloemetje op de tafel of een
grote kamerplant in een grote
pot. Iedereen wordt vrolijk van al
dat groen.
Planten brengen de woning
tot leven.
Foto: Air So Pure

Producenten van badkamermeubels spelen hier slim op in.
Steeds vaker schuurt het interieur van de badkamer tegen de
woonkamertrend aan. Met veel
glas, een ‘getekende wand’ of
zelfs een haard. Diverse nieuwe
trends brengen de badkamer op
een hoger niveau. Zoals douchetubs in mineral stone. Deze zijn
in legio kleuren te verkrijgen en
je hoeft niet voor standaardafmetingen te gaan. Er is genoeg
neert fraai. Maar ook met de stij- keuze om iedereen te laten slalen Scandinavisch en modern stel gen. Deze douchetubs zijn heel
fraai te combineren met mineje prachtige interieurs samen.
ral stone wastafelbladen. Het aarDe kunst is het kiezen van de
dige is dat structuur en look perjuiste items. Poefjes, krukjes,
fect bestand zijn tegen alle prowanddecoratie, tafeltjes, kastjes
ducten die in de badkamer woren lampen bezorgen de kamer
net dat stoere accent waar iedereen naar op zoek is. Met mooie
karpetten en kussens haal je
daarbij weer warmte in huis.
Qua zitcomfort zijn strakke, basis eetkamerstoelen fraai en vaak
ook betaalbaar. Stoere fauteuils
zijn perfect voor dat ene hoekje in je woonkamer, dat net dat
beetje extra’s nodig heeft. Heel
trendy zijn de diverse bijzettafels,
bijvoorbeeld met een combinatie
van hout en metaal. Nonchalant
en trendy doordat je verschillende afmetingen met elkaar kunt
mixen. Door te combineren krijg
je een karakteristiek interieur, robuust en smaakvol. Zeker als je
gaat voor een mix van materialen
zoals metaal, leder, hout en stof.
Leef je gerust uit en maak er iets
heel persoonlijks van.

den gebruikt.
En we zien meer nieuwe trends
in de badkamer. Er wordt steeds
vaker gebruik gemaakt van een
zogenaamde configurator, waar
je de afmetingen kunt ingeven
van wastafel, onderbouwkast,
spiegel, spiegelkast of kolomkast.
Allemaal maatwerk. Je bepaalt
daarbij meteen ook jouw kleur
en ziet direct het resultaat en de
combinatie met verlichting. Het
vormt de basis van een droomslaapkamer vol luxe. Ultiem genieten!
Badkamers worden steeds
comfortabeler en luxer.
Foto: Detremmerie

De kunst is het kiezen
van de juiste items.
Foto’s: By-Boo

Houten jaloezieën spelen in op trend
natuurlijke materialen

Raamdecoratie geeft
stijl aan je interieur
Iemand die meer verlangt van zijn interieur, schenkt veel
aandacht aan raamdecoratie. Daarmee bepaal je de sfeer in
huis, geef je stijl aan je interieur en draag je bij aan een mooiere
manier van leven.
Raamdecoratie is er in alle soorten en maten. Van vouwgordijnen en overgordijnen tot rolgordijnen en paneelgordijnen.
En wat te denken van zelfklevend textiel. Tegenwoordig kent
het interieur geen beperkingen meer voor raamdecoratie.
Zelfs raampartijen tot tien meter breed kunnen bediend worden. De overgordijnen blinken
dankzij diverse innovaties steeds
vaker uit in gebruiks- en onder-

houdscomfort. Ook qua stijl is er
veel mogelijk. Met Japanse paneelgordijnen creëer je een strak,
hedendaags interieur en kun je
breed gaan door meerdere panelen te combineren. Dit alles met
een ruim assortiment aan kleuren, stoffen en zelfs gepersonaliseerde prints. De collecties houten jaloezieën spelen in op de
groeiende trend van natuurlijke
materialen en geven elke kamer
een unieke sfeer. Deze jaloezieën

laten je spelen met zonlicht en
schaduw. Tenslotte is er nog een
nieuwe innovatie in raamdecoratie: squid. Een transparante zelf-

klevende textielfolie die blikken
buiten houdt, het licht binnenlaat en het zicht naar buiten toe
niet blokkeert.

Raamdecoratie is er in alle
soorten en maten.
Foto: Inside

