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Koolwitjestraat 54
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Kom binnen!

NVM15-1081

A4.indd 1

17-08-15

Poster OHD

3 okt 2015

Woonopp. circa 147 m², perceel 163 m², bouwjaar circa 2007

Woonopp. circa 165 m², perceel 930 m², bouwjaar circa 1958

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

D

E

F

G

A

17-08-15

B

C

D

E

F

A

G
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Amstelveen
Wilhelmina Druckerlaan 23
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Vrijstaande dijkwoning met uitzicht over de Westeinderplassen
Op korte afstand van centrum Aalsmeer en jachthavens

09:30

A B Riante
C woonkamer
D E metFopenslaande
G deuren en sfeervolle
A B gashaard
C D E F Inpandige
G
garage, bijkeuken en grote hobbyruimte
inDde jaren
AA BBGebouwd
CC D
EE ‘30Fstijl
AA BB CC DD EE FF Royale
GG achtertuin met hele dag zon- en schaduwplekken
F inGde
G jonge wijk Nieuw-Oosteinde

Mijdrecht - Twee-en-twintig brugklasleerlingen van het Veenlanden
College uit Mijdrecht en Vinkeveen
waren vorige week te gast in het Johannes Hospitium. Ze kwamen daar
omdat ze zo succesvol zijn geweest
op de Goede Doelen Markt. Hun
goede doel was ons hospice.
Zelfs leerlingen uit de brugklas worden al uitgedaagd om een onderneming te starten, in ieder geval dit te
proberen. Het Veenlandencollege in
Mijdrecht is een scholengemeenschap die heel erg dit aspect in leerlingen naar voren probeert te brengen in het entreprenasium. In het
vervolg op de Goede Doelenmarkt
die in het najaar op school is gehouden, was de opdracht in groepjes een onderneming op te zetten en geld voor een gekozen goed
doel te genereren. En het resultaat
van hun inspanningen was het ge-

NVM OPEN
H IZEN DAG

1 APRIL

Aalsmeer
Stommeerweg 125

11:00 - 15:00 uur

Kom binnen!

NVM15-1081

Zeer verrassende, ruime hoekwoning met carport
Hoogwaardig afgewerkt, strak gestuukte muren en plafonds

C

NVM OPEN
H IZEN DAG

HYPOTHEEKADVIES

HYPOTHEEKADVIES
HYPOTHEEKADVIES
open huizenroute 1 april
1,59%* RENTE
09:30

A B
AA BBC

Vraagprijs € 649.000,- k.k.

Poster OHD

3 okt 2015
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Moderne en uitgebouwde eengezinswoning met zonnige tuin
Grote, lichte woonkamer met woningbrede schuifpui
Drie ruime slaapkamers en een moderne badkamer

17-08-15

09:30

D Gunstig
E gelegen
F Gop loopafstand van openbaar vervoer en winkels
Woonopp. circa 120 m², perceel 123 m², bouwjaar circa 1991

Vraagprijs € 415.000,- k.k.

1,74%*
1,59%*
RENTE
1,59%*
RENTE
Heeft
u aankoop- of
HYPOTHEEKADVIES
VOOR
10RENTE
JAAR
HYPOTHEEKADVIES
Waarom
zou u naar
kijk op een bank gaan
als deze alleen
zijn eigen verkoopplannen?
producten aanbiedt?
www.h2makelaars.nl
VOOR
10RENTE
JAAR
VAST
MET
NHG
VOOR
10
JAAR
1,59%*
Bel
ons!
*wijzigingen
voorbehouden
u bent van harte welkom tussen 11.00 - 15.00 uur

NVM OPEN
H IZEN DAG

NVM OPEN
H IZEN DAG

1,59%* RENTE
020-42
62 452 of
Samen Deuren Openen!
VAST
MET
NHG
VOOR
10
JAAR
VAST
MET
NHG
0297-567
863
VOOR
10
JAAR
*wijzigingen voorbehouden
1 APRIL

Amstelveen

11:00 - 15:00 uur

1 APRIL

Uithoorn

11:00 - 15:00 uur

Nicolaas Beetslaan 40
Janonze
Teulingslaan
67
voor
deelnemende
woningen
het overige
aanbod
We
zijn
aan
niemand
gebonden
en en
kunnen
samenwerken
Verzorgd appartement met balkon en tuintje op het zuidwesten
Ruime woning met binnendoor bereikbare garage
Vrij uitzicht vanuit de woonkamer over brede groenstrook
Slaapkamerdan
en badkamer
op de geldverstrekkers.
begane grond
met meer
40
Dat biedt ons de mogellijkheid
Diverse indelingsmogelijkheden op de eerste verdieping
A B C D E F G
A B C D E F Ruimte
G slaapkamer in voormalige garage
badkamer met ligbad én douchecabine
C D E Moderne
F G
C D Zonnige
E achtertuin
F G gelegen op het zuidwesten
volstrekt
onafhankelijke
koers te varen.
Woonopp. circa 53 m², bouwjaar circa 1962
128
187 m², bouwjaar circa
1990
CC DDWoonopp.
EE Fcirca
GGm², perceel
F een
C D E F G
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DEELNEMERS OPEN HUIS
Roerdomp 43-A

Mijdrecht

Half vrijstaande woning

€ 375.000,00 k.k.

Buitenkruier 39

Mijdrecht € 998.000,00 k.k.
Mijdrecht

Vrijstaande villa

Geschakeld herenhuis

C

D

Viergang 101

10

jaar
tot uw
dienst
Vraagprijs € 275.000,k.k.
!
Maansteen 55

€ 385.000,00 k.k.
€ 365.000,00 k.k.

Maisonnette / appartement

Mijdrecht € 569.000,00 k.k.

Mijdrecht € 369.000,00 k.k.
Geschakelde, half vrijstaande woning

3 okt 2015

17-08-15

F

C

D

Piet Heinlaan 5
E

F

G

C

Adres
D

E

F

10

Vraagprijs € 275.000,- k.k.
Tel. ’s avonds

23-07-14 16:40

IZEN DAG
OPEN HU

AMSTELVEEN

Uithoorn

020-42 62 452 | amstelveen@ekz.nl

WWW.EKZ.NL
MIJDRECHT

Vinkenslag 6
C

UITHOORN

D

E

F

Zwaluw 149

G

0297-567 863 | uithoorn@ekz.nl

Weegbree 18

Uithoorn

IZEN DAG
OPEN HU

Uithoorn

G

Grote Lijster 38

Gouwzee 34

Deuw
Koning
makelaars
heeft
u de gelegenheid
‘live’ bij
favoriete
Vraagprijs
€ 1.125.000om
k.k.geheel vrijblijvend
Vraagprijs
€ 599.000
k.k.huizen

vindt u ook in Alphen, De Meern,
Gouda, Houten, Woerden
en op dekoningwonen.nl

De Koning makelaars

MIJDRECHT
NVM-aankoopmakelaar
in. Hij werkt in úw belang
en ontzorgt
MIJDRECHT
vindt u ooku
in tijdens
Alphen, de

gehele
aankoop.
nvm.nl
voor
funda.nl voor
Barnsteen
15gopm
Rozenobel
De
Ko
n i nKijk
a€ke
lmeer
a ainformatie
r s en23opk.k.
Vraagprijs:
445.000,de deelnemende
huizen.
Tot 1 april!
Woonoppervlakte:
145 m²
Woonoppervlakte: 172 m²

Woonoppervlakte: 165 m²
dekoningwonen.nl/nieuwkoop

De Meern, Gouda,
Houten, Woerden en
op dekoningwonen.nl

Kamers: 6
Perceeloppervlak: 271 m²
Tuin: ca. 11 m. diep, ligging zuid

Kamers: 5
Perceeloppervlak: 183 m²
Tuin: ca. 10 m. diep, ligging zuid

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

DE HOEF

De Hoef Oostzijde 73
Vraagprijs:
€ 450.000,- k.k.

Kamers: 6
Perceeloppervlak: 391 m²
IZEN DAG
OPEN HUzuidwest
Tuin: ca. 22 m. diep, ligging

Woonoppervlakte: 136 m²
Kamers: 6
Perceeloppervlak: 1332 m²
Tuin: rondom, aan vaarwater

Vraagprijs € 525.000,- k.k.

Vraagprijs € 725.000,- k.k.

Uithoorn

Hofland 19
Gouwzee 163641
GA Mijdrecht

NVM
NVM OPEN
OPEN
HH IZEN
DAG
IZEN DAG
1 APRIL

Vraagprijs:
€ 439.500,- k.k.
Vraagprijs € 350.000,- k.k.

binnen te kijken. Dan pas voelt u écht welke woning het beste bij u past.
De
Ko n i n g m a ke l a a r s
Bent u daarna enthousiast om een volgende stap te zetten, schakel dan een

C D E F G
nieuwkoop @ dekoningwonen.nl

Dorpsstraat 79, 2421 AW Nieuwkoop

15:00

B

09:30

HeusepleinWonen
12 | 1185 HH
Linschoten,
enAmstelveen
werken

www.ekz.nl
Vraagprijs € 339.000,- k.k.
Vraagprijs € 350.000,- k.k.
Hornweg
159alleen op funda,
Boterdijk 205
Kijk
niet
ervaar uw favoriete huizen ‘live’!

jaar
tot uw
De Koning makelaars Nieuwkoop
dienst
!

1 APRIL uur

A

G

IZEN DAG
OPEN HU

17-08-15

A B C D E F G

0297-567 863 | uithoorn@ekz.nl
Vraagprijs € 200.000 k.k.

DE HOEF

Heemraadsingel 4

G

020-42 62 452 | amstelveen@ekz.nl

2-onder-1 kap woning

Tuin: ca. 10 m. diep, ligging zuidwest
tot jaar€ 370.000,- k.k.
Vraagprijs
dienuw
st!

11:00 -

F

A4.indd 1

Vier slaapkamers, badkamer
Lichte woonkamer, halfopen keuken
Diepe achtertuin op zuid

| 1422 CB Uithoorn
De Kwakel,
wat
een39Alphen
ruimte!
MeerWiegerbruinlaan
info:
kantoor

Woonoppervlakte: 145 m²
Woonoppervlakte:
85 m²
Woonoppervlakte: 80 m²
Woonoppervlakte: 143 m²
Mijdrecht € 278.000,00
k.k.C D E F G
Kamers: 7
Kamers: 3
Kamers: 3
Kamers: 5
Postcode
Woonplaats
Perceeloppervlak: 235 m²
Perceeloppervlak: 190 m²
Perceeloppervlak: 1315 m²
Perceeloppervlak: 125 m²
Wiegerbruinlaan 39 | 1422 CB Uithoorn
12 | 1185 HH Amstelveen
Tuin: ca. 17 meter
diep ligging
west
Aalsmeer
k.k. Tel.
Tuin:
rondom€
de745.000,00
woning Hueseplein
Tuin: rondom, aan water,
vrij uitzicht
Tuin: ca. 10 m. diep, ligging noordoost
overdag
E-mail
facebook.com/NVMopenhuis
twitter.com/NVMopenhuis

Reigerstraat 5 Vraagprijs €Vinkeveen
€ 427.000,00 k.k.
389.000
Reghthuysplein
12, 2421k.k.
BE

10

E

11:00 - 15:00 uur

3 okt 2015

Sfeervolle en lichte woonkamer met open haard en schuifpui
Vier slaapkamers, ruime garage, carport en ruime oprit

diverse terrassen op het zonnige zuiden
D Royale
E tuinF met G

Woonopp. circa161
144 m², perceel 535 m², bouwjaar circa 1976
Noordkade

G

1 APRILuur

Poster OHD

09:30

Woonopp. circa 190 m², perceel 562 m², bouwjaar circa 1990

Noordkade 161
Crouweldijk
Kromme Mijdrecht
50
De64Hoef
€ 549.000,00
k.k.
Citroenvlinderstraat
37
Vier slaapkamers, badkamer
Vrijstaande woning Vier slaapkamers, badkamer
Stuur deze cheque
op* of villa
leveruit
hem
in op één van onze kantoren. U kunt ook
een
IZEN DAG
Vrijstaande
2016
Vrijstaand
huis
met
garage
Uitstekend
geïsoleerd
OPEN HU
Lichte woonkamer,
halfopen keuken
Lichte
woonkamer,
halfopen keuken
afspraak aanvragen
onze
website:
dekoningwonen.nl/waardebepaling. Acht kamers
Ruimte via
in én
om
het huis
Prettige,
lichteVinkeveen
woonkamer
Waverbancken 33
Diepe achtertuin
op zuid € 249.000,00 k.k.
Diepe achtertuin op zuid
Tussenwoning
met open haard
Kantoor aan huis mogelijk
3 Ruime
kamers
(wasAlphen
4) uit te breiden naar 5 *De Koning Woonkamer
Meer info:
kantoor
makelaars antwoordnummer 64, 3440 VB Woerden, postzegel niet nodig. Meer info: kantoor Alphen
met gashaard
Twee aparteVraagprijs
woonruimtes
mogelijk
V.v.Vraagprijs
opbouw, €
veel
meer k.k.
ruimte
A B C D Als
EWoonkeuken
G verhuizen
A
C k.k.
D E F
200.000
€B
200.000
uF wilt
is internet natuurlijk een Tuin
prima
middel
om
u te
ScholeksterlaanParkeren
30
6 Slaapkamers
en studeerkamer
rondom
én dakterras
onderVinkeveen
de carport € 262.500,00 k.k.
Drive-in woning Extra berging voor een motor
oriënteren.
Dag op
zaterdag
2 BadkamersMaar tijdens de NVM Open Huizen
Parkeren
op eigen
terrein1 april

Woonoppervlak: 130 m²
Kamers: 5
Perceeloppervlak: 249 m²

D

Kom binnen!

NVM15-1081

A4.indd 1

Inpandige garage en royale achtertuin
Woonkeuken, bijkeuken en een moderne badkamer

Marktplein
13werkkamer
1421 AC Uithoorn
Vijf slaapkamers en een

E

11:00 - 15:00

Mijdrecht € 245.000,00
k.k. 45
Herenweg 258 nieuwkoop@dekoningwonen.nl
Wilnis
Roerdomp
Bolderik
5 € 419.000,00 k.k.
Telefoon: 0172 - 57 92 00
2-onder-1 kap woning

NVM15-1081 Strook OHD 3 okt 2015 42x15cm.indd 1

Poster OHD

09:30

www.fdmijdrecht.nl

Ik maak graag een afspraak voor een waardebepaling van mijn woning

- 57 92 00 € 300.000,00 k.k.
Mijdrecht € 398.000,00 k.k.
Watertuin 51
Wilnis
De Telefoon:
Koning0182
makelaars
Nieuwkoop
Geschakelde, 2-onder-1 kap woning
dekoningwonen.nl/nieuwkoop
MIJDRECHT Waterbungalow
MIJDRECHT

Tussenwoning

A4.indd 1

Aalsmeer, wat een villa!

U w cheque voor een gratis waardebepaling

Mijdrecht € 269.000,00 k.k.

✂

Mijdrecht
Mijdrecht

Hoekwoning

Geschakelde woning

Beltmolen 10

Corn. Beerninckstraat 79

Kom binnen!

NVM15-1081

3 okt 2015

Royale woonkamer met open haard en een open keuken
Vier ruime slaapkamers en zeer luxe badkamer

Cleeffkade
13-14achtertuin1431
BA Aalsmeer
op het zuidoosten
DFOnder
EGarchitectuur
F G aangelegde
A B
D CEVan
C Woonopp.
D E circaF150 m²,
G perceel 334 m², bouwjaar circa 1989
C D

C

AMSTELVEEN

Perceeloppervlak: 149 m²

Hoﬂand 51

B

A B C
D informatie
E F G
Alle
vindt u op dekoningwonen.nl

MIJDRECHT
AMSTELHOEK
Mijdrecht € 239.500,00 k.k. Naam (de heer/mevrouw)
C

Woonoppervlakte:
100 m² 4
Mijdrecht € 269.000,00
k.k.
Kruiwiel
Kamers: 5
Tussenwoning

Aalscholver 16

A

Waarder, energiezuinig

Mijdrecht € 248.000,00
k.k.m. diep,
Wilgenlaan
22
Tuin: ca. 13
ligging zuidoost
Geschakelde woning

Agaat 42

G

Mijdrecht € 298.000,00 k.k.

Hoekwoning

St. van Rumelaerstraat 23

Tussenwoning

MIJDRECHT
€ 539.000,00
k.k.
Stadhouderlaan 24
Tussenwoning

Mw. v. Wieringenplein 98

F

Vraagprijs € 200.000 k.k.

Roerdomp 76
Tussenwoning

E

Diepe achtertuin op zuid

Mijdrecht
297.500,00 k.k.
Aalsmeer,
fijn Alphen
in de€ Vlinderwijk!
Meer info: kantoor

Watersnip 28
Tussenwoning

Poster OHD

17-08-15

B

Vrijstaande woning Lichte woonkamer, halfopen keuken
Tussenwoning

09:30

NVM OPEN
H IZEN DAG

11:00 - 15:00 uur

11:00 - 15:00 uur

Kom binnen!

NVM15-1081

A

Crouweldijk 64

Trasmolen 36

NVM OPEN
H IZEN DAG

NVM OPEN
H IZEN DAG

badkamer
Oosterlandweg 38 Vier slaapkamers,
Mijdrecht
€ 539.000,00 k.k.

Safﬁer 14

17-08-15

Vraagprijs € 399.500,- k.k.

Linschoten, Wonen en werken

Woonoppervlakte:
96 m²
Woonoppervlak: 75 m²
Woonoppervlakte:
113 m²
Woonoppervlakte: 105 m²
1 APRIL
1 APRIL
1 APRIL
Kamers: 5
Kamers: 3
Kamers: 5
Kamers: 5
Uithoorn
Uithoorn
Uithoorn
Perceeloppervlak: 124 m² Amsteldijk Noord 87
Reigersbek
Balkon: dakterras met zuidwestelijke Eems 17
Perceeloppervlak: 153
m² 10
Perceeloppervlak: 146 m²
Tuin: ca. 10 meter diep, ligging
zuidoost
positionering
Tuin: ca. 12 m. diep,Geschakelde
ligging
west
Tuin: ca. 12 m. diep, ligging zuidoost
Ruime vrijstaande woning aan de rivier de Amstel
bungalow
gelegen aan water met veel privacy
Geschakelde twee-onder-één-kapw. met achtertuin aan het water

Woonoppervlak: 52 m²
Kamers: 2
Balkon: ja, uitzicht op de rivier
Kromme Mijdrecht

€ 325.000,00 k.k.

Mijdrecht € 550.000,00 k.k.

A4.indd 1

Woonopp. circa 128 m², perceel 329 m², bouwjaar circa 1989

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

www.hypotheekcompanydrv.nl
Bel. 0297-250301

VINKEVEEN

Herenweg 239b

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

Mijdrecht
Geschakelde, half vrijstaande woning

Half vrijstaande woning

3 okt 2015

09:30

Woonopp. circa 128 m², perceel 329 m², bouwjaar circa 1989
0297 - 27 30 37 / persoonlijk!
info@fi
dice.nl

C D E Woonopp.
F Gcirca 160 m², perceel 484 m², bouwjaar circa 1960
CC DD EVraagprijs
E FF GG € 349.000,- k.k.

D e DRe oRno dnaangenaam
e
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d e VVee n
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D e R o n d e V e n e n

MIJDRECHT
MIJDRECHT
Dorpsstraat
7 te Wilnis MIJDRECHT
Bel.
0297-250301
Midrethstraat
41
Saffier 15
Viergang 43
Bel.
0297-250301
Bel.
0297-250301
Uithoorn
0 uur
Grauwe Gans 39
www.hypotheekcompanydrv.nl
- 15:0
02014.indd
NVM14-0973 Poster A4R OHD 4-oktober
1
11:0
www.hypotheekcompanydrv.nl
OPEN
HUIZEN
OP
ZATERDAG
1€ 249.000,APRIL
Open
Huizen
Route
Dorpsstraat
7 te
Wilnis Vraagprijs
Vraagprijs
€ 239.000,k.k.
Vraagprijs
€ 195.000,k.k. ROUTE
k.k. 2017
Vraagprijs € 259.000,- k.k.
www.hypotheekcompanydrv.nl
www.hypotheekcompanydrv.nl
7Wilnis
teVERHUUR
Wilnis
Vraagprijs
€ 549.000,k.k.
Vraagprijs € 675.000,- k.k.
Vraagprijs
€Dorpsstraat
449.000,k.k.vindt
Alle
informatie
ute
op
dekoningwonen.nl
Dorpsstraat
7TAXATIE
VERKOOP
AANKOOP
BEHEER
28
maart
2015
Vraagprijs: € 419.500,- k.k.
UITHOORN
Dorpsstraat 7 te Wilnis

WOERDENSE VERLAAT

In de Maalderij 9

Aalscholver 13

B

NVM OPEN
H IZEN DAG

1 APRIL

1 APRIL

11:00 - 15:00 uur

Kom binnen!

D

09:30

A

Vraagprijs € 169.000,- k.k.

NVM OPEN
H IZEN DAG

NVM OPEN
H IZEN DAG

Bel. 0297-250301
NVM15-1081

Bozenhoven 110 C

17-08-15

09:30

U bent van harte welkom!

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

VAST
MET
NHG
VAST
MET
NHG

Wij zijn sinds 1990 in De Ronde Venen actief en hebben bewezen
een betrouwbare partner te zijn op het gebied van
*wijzigingen
voorbehouden
zowel projectmatige
als individuele
hypotheken,
*wijzigingen
voorbehouden
financieringen en verzekeringen.

Uithoorn
Uithoorn
Dus bent
u op
zoek naar
financieel advies op maat? Uithoorn
Eems 11
Prinses
Christinalaan
27 een onafhankelijk
Elbe 31
Neemhoekwoning
danmetcontact
voor een Twee-onder-één-kapwoning
vrijblijvende
afspraak!
met garage
en achtertuin a/h water
Uitgebouwde
bijz. diepe tuin op hetop
zuidwesten
Ruime geschakelde twee-onder-één-kapwoning met garage
Tuingerichte woonkamer met schuifpui, woonkeuken met erker
Lichte woonkamer met gashaard en openslaande deuren
Riante woonkamer met moderne open keuken
A B A B VierCslaapkamers,
D E allenFmet een
G vaste garderobekast
A B C
A DB Moderne
Fmetn
G d e A VB eC nD eE nF Vier
G slaapkamers, badkamer met ligbad én inloopdouche
spoeleiland
eC CDwoonkeuken
RDEen o
Luxe badkamer
maar
slaapkamers
Royale achtertuin aan breed sierwater
EG aan
F rustige
G straat in de groene woonwijk Meerwijk-Oost
A B
E F AG B
E liefst
F vijfG
A B C D CE DFGelegen

C

Waarder, energiezuinig

IZEN DAG
OPEN HU

De Kwakel

Achterweg 62

Tel: 0297 283375
info@ruijgrok.nl

Vraagprijs: € 479.000,- k.k.
Vraagprijs: € 549.000,- k.k.
www.ruijgrok.nl
17-08-15 09:32

15:00 uur
11:00 Stationsweg 12 Mijdrecht • Tel. 0297-25
04 21 • welkom@korvermakelaars.nl
www.korvermakelaars.nl

IZEN DAG
OPEN HU

Uithoorn

Burgemeester
Kootlaan 100

Kom binnen!

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.
IZEN DAG
OPEN HU

IZEN DAG
OPEN HU

De Kwakel
Irislaan 33

Vraagprijs: € 549.000,- k.k.

Deelnemer Open Huis

KOOPLENSTRA.NL
0297-5241 24

DEZE WEEK:
Vlinder in hun omgeving
Natuur dicht bij huis
Tweede plaats voor
JuudsFunkyLittleDanceCrew van Dansschool
Nicole
Wintersportreis
Spel en Sport 2017
Basisschool de
Eendracht vierde
boomfeestdag
Leerlingen bezoeken
digitale plusklas

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

MAGAZIJN
VERKOOP
DO 30 MRT 9.30 - 18.00
VR 31 MRT 9.30 - 21.00
ZA 1 APR 9.30 - 17.00
ALLEEN BIJ MORPHEUS MIJDRECHT

www.morpheus.nl

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

Vinkeveen - Na de uitslag van de
raadsvergadering waarin werd besloten dat de aanleg van de nieuwe aansluiting van de N201 over
de ringdijk naar de Roerdompstraat
verder wordt uitgewerkt besloten de
bewoners van de aangrenzende Turelurenlaan en Talingenlaan (flat)
een protest te laten horen.
Het blijkt namelijk dat behalve de
aanwonende van de ringdijk ook de
bewoners van de Turelurenlaan en
Talingenlaan flink veel overlast zullen gaan ondervinden.
In de plannen van de gemeente
staat o.m. dat de Roerdompstraat

een extra rijbaan zal krijgen voor afslaand verkeer. Ook zal er een vrijstaand fietspad aangelegd moeten worden die vanaf de Reigerstraat doorgetrokken gaat worden
via de Plevierenlaan en de Roerdompstraat naar de Kerklaan. De
bushaltes op de hoek Turelurenlaan/plevierenlaan worden vergroot
om meer passagiers te kunnen verwerken aangezien de haltes in het
dorp komen te vervallen. Deze haltes zullen vanaf hun huidige plek
verplaats moeten worden richting
Plevierenlaan waarbij een gedeelte van de aangrenzende sloot ge-

dempt zal moeten worden. De verbreding van de Roerdompstraat zal
gaan richting de flat aan de Talingenlaan en zal ten koste gaan van
de groenstrook.
Om hun protest kracht bij te zetten is besloten voor een wegblokkade. Vanwege de overlast voor het
schoolverkeer is besloten om deze a.s. zaterdag te houden en wel
van 9.00 tot 10 uur. De versperring
zal plaatsvinden op de brug over de
ringvaart en zal gelden voor al het
verkeer. De organisatie roept eenieder die tegen de nieuwe op en afrit
is hierbij aanwezig te zijn.

Burgemeester Divendal wil
graag burgemeester blijven
De Ronde Venen - Burgemeester Maarten Divendal wil graag nog
een periode burgemeester van De
Ronde Venen blijven. Dat heeft hij
donderdagavond 23 maart aan het
begin van de raadsvergadering gezegd. Divendal (58) is sinds 22 november 2011 burgemeester van De
Ronde Venen, zijn termijn loopt in
november van dit jaar af. Een burgemeester wordt voor een periode van
zes jaar door de Koning benoemd.
Vorige maand is door de Commissaris van de Koning aan Maarten Divendal gevraagd of hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen.
In een reactie heeft hij laten weten
graag nog een periode te blijven.
In een brief aan de Commissaris
schrijft hij daarover: “De afgelopen
periode van ruim vijf jaar heb ik met
veel plezier het burgemeestersambt
vervuld. De gemeente De Ronde Venen bestaat in haar huidige vorm nu
ruim zes jaar. Ook voor de komende
periode verwacht is als burgemees-

ter een positieve bijdrage te kunnen
leveren aan de verdere ontwikkeling
van de gemeente. Ik hoop dat opnieuw te kunnen doen in een intensieve samenwerking met gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, inwoners, bedrijfsleven, organisaties en de regio.’
Procedure tot benoeming
Door aan te geven dat hij graag voor
een nieuwe termijn burgemeester van de gemeente wil zijn, is een
van de eerste stappen gezet in de
herbenoeming van Maarten Divendal. De komende weken wordt vanuit de gemeenteraad een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze wordt gevraagd een oordeel te
vormen over het functioneren van
de burgemeester op basis van profielschets die in 2011 is opgesteld.
Ook zal de commissie met de burgemeester spreken en uiteindelijk
een concept-aanbeveling doen die
in een besloten gemeenteraadsver-

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdagmiddag was het een drukte van belang in Art-Galerie Boven Verwachting te Wilnis. Kunstliefhebbers uit de regio en van ver
daar buiten waren op de officiele opening door oud burgemeester Boogaard af gekomen. Dat Simon Sint een begrip is voor de regio
van het Groene Hart kwam duidelijk over. Simon was bekend met zijn
hollandse westernband The Chico’s,
had teken en schildertalent wat op
latere leeftijd tot uitdrukking kwam.
Vanuit zijn woonboot op de Waterlelie was hij dagelijks productief en
zette het puur hollandse landschap
op papier. Zijn aquarellen waren in
zijn stijl zo herkenbaar, gedetail-

IN DE

0297-581698

Alberta Schuurs bezoekt Pijlstaartschool
gemaakt over het naar school gaan.
In de quiz werd gevraagd of de klas
vrij krijgt wanneer de leerkracht ziek
is, of een leerling een dag vrij krijgt
voor de verjaardag van haar oma en
of de leerplicht eindigt met 16 jaar.
De winnaar van de quiz ontving een
VVV-cadeaubon en de rest van de
klas ontving een aardigheidje. Wethouder Alberta Schuurs: “De klas
was enthousiast en heeft leuk mee-

Mijdrecht - Deze week ontvingen
wij de volgende brief van een groepje heel blije kinderen uit de wijk
Twistvlied. “Onze mama’s hebben
de gemeente gebeld of ze misschien
het schoolplein van de oude Twistvlied school konden schoonmaken, het lag vol met elzenproppen,
takken en blad. Wij konden hier-

door niet makkelijk spelen, voetballen, steppen ed. Nu is het schoongeveegd en zijn we daar heel blij
mee. Klagen is heel makkelijk, complimenten geven niet vandaar dit
berichtje. Dus mensen van de gemeente: Namens de kids bedankt
voor het vegen van het schoolplein
in onze wijk. .Wij zijn er heel blij mee.

Expositie ‘Simon Sint’
feestelijk geopend

ADVERTEREN?
Vinkeveen - Wethouder Alberta Schuurs bezocht donderdag 16
maart de Pijlstaartschool in Vinkeveen. Aanleiding voor het bezoek
samen met de leerplichtambtenaren
was de Dag van de Leerplicht. Deze
dag stond in het teken van het recht
op onderwijs en het behalen van een
diploma. Via een leerzame quiz kregen de leerlingen uit groep 8 inzicht
in de afspraken die in Nederland zijn

Gemeente heel hartelijk bedankt

gadering wordt besproken. Als de
raad ermee instemt wordt deze naar
de Commissaris van de Koning gestuurd. De Commissaris zendt de
aanbeveling, inclusief zijn advies,
naar de minister van Binnenlandse
Zaken. De minister draagt vervolgens de burgemeester voor herbenoeming voor bij de Koning.

www.vderwilt.nl

Geen krant?

weldige bedrag van 2100 euro. Door
te koken voor docenten, de verkoop
van eigen gebakken cupcakes en
oliebollen, het maken van kaarsen,
het ophalen van lege flessen, te collecteren of op te passen hadden ze
dit geweldige bedrag bij elkaar gehaald. Het Johannes Hospitium wilde hen heel graag laten zien waaraan dit bedrag voor de bewoners is
besteed en daarom, en om het hospice te zien, kwamen ze met z’n allen naar Wilnis waar ze door de directeur en de coördinator zorg werden ontvangen, nogmaals bedankt
en rondgeleid. Er was een bewonerskamer leeg en daar stond een
van de twee mooie leren sta-opstoelen die van hun ‘verdiende’ geld
konden worden aangeschaft. Ook
bewoners en bezoekers waren onder de indruk en blij verrast door
deze jeugdige betrokkenheid.

Boze bewoners gaan weg
blokkeren

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

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
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Bedankt brugklasleerlingen!
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gedaan met de quiz. De Dag van de
Leerplicht is er om extra aandacht te
geven aan het belang van onderwijs
en bewustzijn te creëren over leerplicht. De leerplicht is eigenlijk een
leerrecht; jongeren hebben het recht
om naar school te gaan en onderwijs
te volgen. Na het volgen van een opleiding hebben jongeren met een diploma op zak veel betere kansen op
een goede en leuke baan.”

leerd en natuurgetrouw en vonden
gretig aftrek bij de kunstliefhebber met oog voor detail. Simon is in
2007 overleden en zijn vrouw Ankie
vorig jaar januari. Kunstliefhebbend
De Ronde Venen is blij met de inzet van Peter en Truus Groot want
met liefde en passie is de nog bestaande collectie bespaard voor het
nageslacht. Momenteel hangen 97
nog nooit getoonde werken in Boven Verwachting om u de gelegenheid te geven Simon levend te houden. In de weekenden van 1 en 2
april, 8 en 9 april is de Galerie aan
de Herenweg 298a te Wilnis van
11.00-17.00 uur geopend. Op maandag 17 april, 2e paasdag is de slotdag met dezelfde openingstijden.

02 Nieuwe Meerbode
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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.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 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;
za 10.00-14.00 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:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 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.
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
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
DOKTERSDIENSTEN
030-2144583
Alle diensten van de huisartsen
Open: 22.00-08.00 u.
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost
in Woerden,
ZORG
& ZWANGERSCHAP
0900-4701470.
Dit geldt voor het
Maatschap.
Verloskundigen
weekend,
en voor
‘De
Rondefeestdagen
Venen’. 7 dagen
werkdagen
per
week, 24van
uur17.00-08.00
per dag u.
mobiel bereikbaar voor
APOTHEEK
bevallingen en spoedgevallen
Apotheek De Ronde Venen
op 06-47556371, www.
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
verloskundigenderondevenen.nl
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
TYMPAAN-DE
BAAT
Apotheek Mijdrecht
Kerkvaart
0297-230280.
Hofland 482,Mijdrecht,
www.tympaan-debaat.nl
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen,
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hulpverlening
STICHTING
THUIS STERVEN
Dubloen
36 Mijdrecht
DERap,
RONDE
VENEN
R.
0297-286436
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Van
Psychologenpraktijk
ZorgDijk
in de
thuissituatie. 7
Behandelcentrum
Careyn
dagen per week, 24
uur per dag
Maria-Oord.
Postadres: Herenbereikbaar, 06-51451130.
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
STICHTING
RECHTSWINKEL
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
SLACHTOFFERHULP
di.avonden van 19.30-20.30 u.
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer
030-2404400.
DIERENARTSEN
Politie
0900-8844.
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

Cursusproject heeft nog
wat plaatsen vrij
De Ronde Venen - Curusproject
heeft voor de volgenden cursussen
nog plaats.
Cursus 29, Een andere kijk op
China (1 woensdag, 5 apr, van 19.30
- 22.00 uur)
Bij Beijing worden als vanzelfsprekend de bekende historisch-culturele plaatsen bezocht zoals de Verboden Stad, het Zomerpaleis en de
Grote Muur. Vrijwel onbekend is dat
er in China ook aan natuurbescherming wordt gedaan. In de provincies Shanxi en Sichuan gaat het bijvoorbeeld om inheemse vogelprojecten. Fokcentra hebben ervoor
gezorgd dat de Reuzen Panda, het
symbool van conservatie, voor uitsterven is behoed. De panda kon
zeer recentelijk op de rode lijst van
bedreigde soorten zelfs van “bedreigd” naar “kwetsbaar” worden
verplaatst. Landschappen en bevolking komen ook in beeld
Cursus 30, Kunstgeschiedenis:
Excursie Antwerpen (1 donderdag
6 april van 20.00-22.00, 1 zaterdag
29 april, van 12.00 - 14.00 uur)
In de lezing wordt ingegaan op de
voorstellingen van Maria in de Barokke periode van de 17e eeuw. Vervolgens brengen we tijdens de excursie een bezoek aan 2 musea. In
het museum Mayer van den Bergh
zien we onder andere voorstellingen
van Maria in de Barok (zie ook cursus 24), werken van Pieter Breugel
(Dulle Griet, Spreekwoordenschilderij), Quinten Metsijs , Pieter Aertsen en de Beuckelaer. In het onlangs gerenoveerde museum Plantin en Moretus maken we kennis
met ruim 300 jaar boekdrukkunst.

Plantin en Moretus waren de eerste
drukkers op industriële schaal, hun
drukkerij uit de 17e eeuw is volledig bewaard. Naast de oudste drukpersen kan je hier een rijke kunstcollectie en vele manuscripten bewonderen.
Cursus 32, Ontbijtbordjes en
mokken decoreren (1 donderdag,
6 april van 19.30 – 21.30 uur)
Je ontbijtsetje voor 2 personen met
eigen unieke decoratie op tafel, super leuk. Met nieuwe technieken
wordt keramiek decoreren steeds
makkelijker. Kies uit een aantal
voorbeelden (veren, Pasen of iets
anders) jouw favoriete afbeelding
en breng die met een keramiekstift
aan op je borden en mokken. Is je
afbeelding klaar en afgebakken in
je eigen huis-tuin-en-keuken oven,
dan kan het zelfs in de vaatwasser.
Heb je meer gezinsleden? Koop dan
de ontbrekende bordjes en mokken
bij en decoreer die ook.(incl. 2 ontbijtbordjes, 2 mokken, 1 keramiekstift).
Cursus 36, Zijden sjaal vilten (1
woensdag, 12 april van 19.00 – 22.00
uur)
In deze workshop leer je Nunovilten.
Dit houdt in dat je met wol op een
andere stof vilt. Wij zullen een chiffonzijden shawl gebruiken. Doordat
we de zachte merinowol en zijdevezels gebruiken krijg je een prachtige niet kriebelende shawl, die ook
nog eens luchtig en comfortabel is.
Alle informatie over de cursussen
en inschrijven vindt u op de website www.cursusproject.nl/rondevenen.htm

Vlinders in hun omgeving
COLOFON

STICHTING
Druk:
TYMPAAN-DE
BAAT
Janssen/Pers
Rotatiedruk

Kerkvaart 2, 0297-230280.

Verspreiding
en bezorgklachten:
www.tympaan-debaat.nl
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

wel te redigeren of in te korten. Houd
SLACHTOFFERHULP
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300 woorden aan.
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www.slachtofferhulp.nl
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BRANDWEER
POLITIE
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foto-, en/of tekstmateBrandweer
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Politie
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Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
Verschijnt woensdag
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Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

OPLAGE: 15.800

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

Regio - Op zaterdag 8 april van
10:00 tot 14:00 is iedereen weer
welkom! My Fashion geeft vele kortingen en cadeaubonnen weg. Deze
keer is MY FASHION mode boetiek
uit Uithoorn aanwezig met de allernieuwste zomercollectie. Op deze
dag krijg jij persoonlijk een kleding
stijladvies en speciaal op deze dag
krijg je bij aankoop een cadeaubon
t.w.v. 10,- euro! Maar er is meer!
Want voor iedereen die ooit bij Slimness is afgevallen geldt er een korting. Hoeveel? Dat hangt af van de
hoeveelheid kilo’s die er nog steeds
af zijn. Dus ben jij op 8 april bijvoorbeeld nog 20 kilo kwijt, dan krijg jij
maar liefst 20% korting!
NZURI Schoonheidssalon gratis wenkbrauwbehandelingen,
threaden en huidmetingen
Deze editie van de open dag kun
je weer je wenkbrauwen gratis laten doen! Maak deze dag kennis
met de prachtige wenkbrauwproducten van Mrs. Highbrow en laat je
wenkbrauwen bijwerken om ze een
mooie vorm en definitie te geven.
Ga jij voor subtiel en natuurlijk of
liever voor échte powerbrows? Alles
kan! Daarnaast zal het je ook niet
ontgaan zijn dat wij threaden hebben toegevoegd aan onze behandelingen. Op de open dag kun je kennismaken met deze ontharingsmethode en kun je gratis je wenkbrauwen of bovenlip komen laten threa-

den! Zoals je van ons gewend bent
is het op de open dag altijd mogelijk gratis je huid professioneel te laten meten met de hannah Skin Analyzer. Met een persoonlijk advies
kun je zo het beste uit je huid en
huidverzorging halen!
Slimness gewichtsconsulent inschrijven cursus afvallen + gratis weegmoment
Inschrijving cursus afvallen in
groepsverband die 12 april 2017
weer van start gaat. Er zijn nog
enkele plekjes beschikbaar. Gratis BMI & middelomtrek check van
nieuwe cliënten met bijbehorende
informatie over alle mogelijkheden
m.b.t. afvallen bij Slimness. Gratis
weegmoment oude cliënten + uitreiking kortingskaart MY FASHION.
SunCare zonnestudio gratis zonnebankcrème + knalactie 30 =
45
Zonnestudio SunCare Mijdrecht
heeft de hele maand april een super actie: 30,- euro = 45,- euro,
ook te gebruiken op de PRESTIGE
1600!! Op de open dag krijgt iedereen zelfs een gratis crème (tot een
waarde van 6,50 euro), waardoor je
nog mooier bruint en gelijk je huid
een heerlijke verzorging geeft.
De zonnestudio is uiteraard tot
20:00 geopend. NZURI Plaza is
te vinden op de Bozenhoven 19a |
Mijdrecht | nzuriplaza.nl

Klassiekers en Classics bij
brassband Concordia

Verschijnt woensdag
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Open dag NZURI Plaza

Score: 132,35,- euro aan
boodschappen
Mijdrecht - Wat zou jij allemaal in
je winkelwagen stoppen als je één
minuut gratis mocht winkelen bij
Boni? Het overkwam twee inwoners uit Mijdrecht. Zij wonnen beiden een minuut gratis winkelen bij
Boni in winkelcentrum De Lindeboom. De actie was een initiatief
van winkelcentrum De Lindeboom
in Mijdrecht. Wie daar van zaterdag
11 februari t/m 11 maart jl. boodschappen deed voor minimaal 5,euro maakte kans op deze fantastische prijs. Duizenden kassabonnen met naam en contactgegevens
werden ingeleverd. Daaruit werden
15 maart twee winnaars getrokken.
In sneltreinvaart
Op 21 maart mochten zij hun prijs

bezegelen. In sneltreinvaart gingen zij met hun winkelwagen de
Boni door, op zoek naar de beste deals. Het leek heel eenvoudig:
gooi gewoon die kar zo snel mogelijk vol, maar dat viel nog best tegen, want er mocht van ieder product ook maar één artikel in de wagen worden gedaan. En 1 minuut is
zo voorbij. 77,95 euro en 54,40 euro werden achtereenvolgens aan
boodschappen uitgegeven. Een
leuk bedrag en de winnaars waren
ook meer dan tevreden. Het leukste
was natuurlijk dat ze gewoon de
kans kregen om eens als een malle door de winkel te rennen en zomaar van alles in de winkelwagen
te gooien. Dat zou iedereen wel
willen, toch?

Vinkeveen - Op zaterdagavond
8 april geeft brassband Concordia een prachtig concert in de Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen. Het thema van deze avond is Classics en
Klassiekers, die op eigentijdse wijze zullen worden vertolkt. Deze
avond zal er medewerking worden
verleend door een aantal muzikanten van Triviant, waardoor zeker de
classic ‘Bolero’ van Ravel een heel
spektakel wordt. Tijdens dit concert gaan ze ons ook verrassen met
een paar spectaculaire drumsolo’s.
U kunt genieten van het lyrische
'Arioso' van Bach, waarin de warme brassband klanken goed tot zijn
recht komen en u als publiek, weer

helemaal tot rust kunt komen. Op
dit afwisselende concert komen ook
de klassiekers ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen, de ’Can Can‘ en het
bekende ‘Sir Duke’ van Stevie Wonder aan bod, zodat u zich geen moment hoeft te vervelen. De arrangeur Peter Kleine Schaars heeft op
sublieme wijze de meest bekende songs van de Beatles verwerkt
in het muziekstuk ‘Brilliant Beatles’,
zodat oude tijden weer helemaal
herleven. Natuurlijk hebben ze nog
meer mooie muziek voor u in petto,
maar dat blijft nog even een verrassing… De entree voor dit concert is
voor kinderen en donateurs 5 euro
en voor volwassenen 10 euro.

Groene Pluim voor
groene ondernemer

Laatste Genealogie
inloopmiddag
De Ronde Venen - Nog steeds
op zoek naar uw voorouders? Als
u daar prijs op stelt helpen wij een
handje, u moet maar denken, twee
weten meer dan een en bovendien
steekt u er altijd wel wat van op. De
laatste Helpdesk van ons voorseizoen 2017 staat gepland voor maandagmiddag 3 april a.s. om 13.30 uur
in ons Verenigingsgebouw aan de
Croonstadtlaan 4a te Mijdrecht. De

Oudheidkamer is open vanaf 13.15
uur en de toegang is gratis. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u zich
vooraf even aanmeld (Peter van Golen 0297 - 261672) Niet alleen om zo
uw wensen en vragen voor te kunnen bereiden maar vooral vanwege
onze beschikbare werkgroep leden
en computers. Iedereen is welkom,
lid of geen lid, en wij adviseren u om
een USB stick mee te nemen.

De Ronde Venen - Voorafgaand
aan de jaarvergadering van de Vereniging voor milieu- en natuurbescherming De Groene Venen op 21
maart jl. reikte voorzitter Korthals de
Groene Pluim uit aan de Vinkeveense recreatie ondernemer Hans van
Vliet. De Groene Pluim wordt jaarlijks (indien er een geschikte kandidaat is) uitgereikt aan iemand die
zich op buitengewone wijze heeft
ingezet voor natuurbescherming en/
of natuurbehoud. Hans van Vliet, eigenaar en beheerder van heel veel
voormalige legakkers in de Vinkeveense Plassen, verhuurt deze aan
recreanten en onderhoudt ze op een
uitermate natuurvriendelijke manier.
Talloze wilgentakkenbossen, vaak
ook zelf nog gekweekt, vinden hun
weg naar de bedreigde oevers van
zijn eilandjes. Dit zware en niet altijd dankbare werk, na verloop van
tijd hebben wind en water zijn werk
weer teniet gedaan, doet hij nu al 60
jaar. Dagelijks is hij op het water te
vinden en geniet hij van alle facetten
van de plassen: het steeds verande-

rende licht op het water, de vele vogels, de rijke plantenwereld, maar
vooral de rust om hem heen maken
dat hij dit werk nog steeds prachtig
vindt. Het zware onderhoudswerk en
zijn leeftijd (76) nopen hem wel om
het wat rustiger aan te doen en een
deel van het onderhoudswerk uit te
besteden. Gelukkig was De Groene
Venen nog op tijd om Hans, voordat hij van zijn “pensioen” gaat genieten, als blijk van onze waardering de Groene Pluim uit te reiken.
Het toeval wil dat juist nu het onderhoud aan de legakkers zo prominent
op de agenda staat van gemeente,
recreatieschap en natuurbeschermers. Verkoop van die legakkers
aan particulieren is niet de oplossing, omdat het beheer op de lange termijn daardoor nooit gewaarborgd wordt. Hans van Vliet heeft laten zien dat beheer van ons mooie
cultuurlandschap van legakkers een
zaak is van de lange adem en voortdurende inzet. Als het daaraan ontbreekt zijn vele eilandjes ten dode
opgeschreven.
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Leerlingen bezoeken
digitale plusklas

De grote rekendag op
Vlinderbos

Mijdrecht - Vorige week was de
laatste bijeenkomst van de digitale plusklas. Leerlingen van OBS De
Trekvogel, OBS Molenland die meer
uitdaging nodig hebben, kunnen op
uitnodiging, deelnemen aan de digitale plusklas. Deze keer was het de
beurt aan kinderen uit de groepen 6
en 8. Op de eerste bijeenkomst werd
kennisgemaakt met elkaar en de leerkrachten. Daarna werden de groepjes
samengesteld, die digitaal met elkaar
zouden samenwerken. Het onderwerp was deze keer ‘het zonnestel-

Wilnis - Woensdag 22 maart was
er een primeur op Vlinderbos. We
deden mee met de landelijke grote rekendag. Een dag vol uitdagingen en rekenspelletjes. Zo begonnen we met het vormen van een
rekenstraat. Alle kinderen hadden
hun huisnummers gemaakt en namen plaats in de even of oneven rij.
Toen de straat gevormd was, liep
het team door de enorm lange en
vrolijke straat en kon de rekendag
beginnen. De kleuters zijn bezig geweest met o.a. een glijbaan maken

sel’. Dit viel bij de leerlingen erg in de
smaak. Na eerst heel veel informatie
verzameld te hebben, was de slotopdracht het maken van een spel over
het zonnestelsel. Daarin moest alle informatie verwerkt worden, de resultaten waren zeer divers. De ouders
die bij de afsluiting aanwezig waren, mochten de verschillende spellen spelen en zodoende testen wat zij
weten over dit onderwerp. Het werd
ze door de kinderen niet gemakkelijk gemaakt. Het enthousiasme was
groot en het resultaat fantastisch.

Basisschool De Eendracht

Vrijeschool-afdeling in
Mijdrecht
Regio - De openbare basisschool
De Eendracht in Mijdrecht gaat
mogelijk een plek bieden aan vrijeschoolonderwijs. Bij voldoende interesse start in augustus 2017 een
vrijeschool-afdeling in het gebouw
aan De Eendracht 5. Op zaterdag 1
april om 15.30 is er in de Bibliotheek
van Mijdrecht een informatie-bijeenkomst voor belangstellende ouders. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het ouderinitiatief.
De Eendracht maakt onderdeel uit
van het schoolbestuur Auro, een
bestuur met 10 openbare basisscholen in de gemeenten Aalsmeer,
Uithoorn en De Ronde Venen. Auro biedt vrije school onderwijs aan
als voldoende ouders belangstelling
hebben en zich voor 1 mei daadwerkelijk aangemeld hebben. Zo wil
Auro tegemoetkomen aan de behoefte van ouders en gevarieerd onderwijs bieden dat past in deze tijd.
Vrijeschool-onderwijs is sterk in opkomst, ook in de gemeente De Ronde Venen en omstreken ontstond
behoefte aan deze vorm van onderwijs. Een initiatiefgroep van ouders
onder leiding van Margreet Weenink is vanaf maart 2016 bezig vrijeschool-onderwijs van de grond te
krijgen onder de naam “Het Groene Hart”. Inmiddels zijn er meer dan
150 vrijblijvende, intentionele aanmeldingen van kinderen in alle leef-

tijden binnengekomen. Jan Postma,
bestuurder van Auro: “Auro wil op
deze behoefte inspelen. Ouders en
kinderen die zich thuis voelen bij
het vrijeschool-onderwijs zijn goed
in het denken buiten kaders. Die eigenschappen kunnen we goed inzetten om nieuwe uitdagingen die
het onderwijs biedt, aan te gaan.
Naast dit onderwijs slaat De Eendracht een nieuwe weg in met onderwijs dat kinderen leert nadenken over zichzelf en wat zij nodig
hebben om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Onderwijs waarbij kinderen met plezier naar school
gaan en zelfvertrouwen en zelfstandigheid ontwikkelen. Dit wordt op
dit moment verder uitgewerkt”. Kenmerkend voor vrijeschool-onderwijs is de benadering, dat alle aspecten van het kind ontwikkeld mogen worden. Naast het cognitieve
aspect (de reguliere vakken) hebben creatieve vakken een grote
plaats in het brede onderwijspakket. Opvallend is ook de duidelijke
structuur die geboden wordt en de
aandacht voor persoonlijkheidsvorming van het kind. Zaterdag 1 april
is er om 15.30 uur een informatiebijeenkomst voor belangstellende ouders in de Bibliotheek Mijdrecht, Dr.
J. van der Haarlaan 8. Graag aanmelden via vrijeschoolgroenehart@
gmail.com.

Mooi resultaat
koffiepunten actie Lions
De Ronde Venen - De gezamenlijke actie in februari van dit jaar van
de Lions clubs Mijdrecht Wilnis en
Vinkeveen Waverveen om DE waardepunten in te zamelen voor pakken koffie ten behoeve van de lokale voedselbanken is uitstekend
verlopen. In totaal zijn er meer dan
750.000 punten binnengehaald,
goed voor 1.372 pakken koffie! De
Lions clubs hebben ook dit jaar landelijk de actie ‘Koffie voor de voedselbanken” gevoerd in samenwerking met Douwe Egberts. De ingezamelde koffiepunten worden bij
Douwe Egberts verzilverd voor pakken koffie. De koffiebrander verhoogt het aantal met 15%. Ook de
Lions clubs in de gemeente De Ronde Venen hebben alweer voor de
derde keer lokaal deze actie gevoerd
om hun eigen voedselbank De Ronde Venen te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Koffie is met name een product waar de voedselbanken om zitten te springen aan-

gezien dit nauwelijks aan hun wordt
gedoneerd door de lange houdbaarheidsdatum. Ook dt jaar is er weer
massaal gehoor gegeven om de DE
punten te doneren aan deze actie.
In totaal zijn er op de inzamelpunten bij de Jumbo, Albert Heijn, SMC
De Bron, Maria-Oord , drogisterij De
Bree ,De Groentehal, Boni, Hema,
Smit Visdelicatessen, Decibel en De
Strooppot maar liefst 622.749 punten binnengekomen. Daarnaast werden er ook nog eens zo’n 130.000
punten gedoneerd via de snert actie
van Lions club Abcoude. Wederom
een prachtig resultaat! Dat betekent
dat inclusief de extra 15% verhoging
van Douwe Egberts er binnenkort
1.372 pakken koffie afgeleverd kunnen worden bij de lokale voedselbank. De Lions clubs Vinkeveen Waverveen, Abcoude en Mijdrecht Wilnis willen al deze donateurs hartelijk bedanken voor hun gulle giften
en de inzamelpunten voor hun medewerking aan deze actie!

Feestelijke opening
Broedplaats Vinkeveen
Vinkeveen - Zaterdag 8 april wordt
de Broedplaats in Vinkeveen feestelijk geopend. Wethouder Anco
Goldhoorn verricht om 14.00 uur
de officiële opening. Iedereen is al
vanaf 12.00 uur van harte welkom
om kennis te komen maken met de
Broedplaats en de organisaties die
in de Broedplaats gehuisvest zijn. Er
is een feestelijk programma met diverse workshops en er zijn leuke activiteiten voor jong en oud, o.a. een
spelcircuit. Natuurlijk is er lekkere
koffie en thee en limonade en er is
vast iets lekkers bij. Ook in de week
hieraan voorafgaand vinden al diverse activiteiten plaats. Zo verzorgt
de Bibliotheek op woensdagmiddag
tussen 14.00 en 17.00 uur een voorleesmiddag voor kinderen tot 6 jaar
en de therapeutes die in de Broedplaats gehuisvest zijn diverse activiteiten en workshops voor kinderen
en ouders. Er is bijvoorbeeld een
creatief kinderatelier en een workshop Rainbowkinderyoga. Op donderdagochtend en middag wordt
door Lali Wiedijk van ‘Wellnesspraktijk Lali en Angelika’ informatie
gegeven over meditatie, massage

met etherische olie en klankschaalsessies. Ook ‘s avonds worden verschillende kennismaking activiteiten aangeboden. Het speciale kennismakingsprogramma loopt van
woensdag 5 april tot en met zondag 9 april is te vinden op de website van de Broedplaats: www.broedplaatsvinkeveen.nl. De Broedplaats
bevindt zich aan de Herenweg 63
in het appartementencomplex Maria-Oord. In de Broedplaats zijn de
volgende organisaties en ondernemers inmiddels gehuisvest: de Bibliotheek Vinkeveen, Servicepunt wonen welzijn en zorg, Buurt- en Repair Café van Tympaan – De Baat,
Dagbesteding van Amerpoort, Integratief kinder- en jeugdtherapeut
(Laura Passet), Creatieve Therapie
(Dieuwer Elema), Mind & Motion
(Karin Verreussel), Wellnesspraktijk
Lali en Angelika. Tevens is er een
coffee corner ‘Ann’s Place’ van Anneke Huisen. Bent u misschien op
zoek naar een werk of praktijkruimte. De Broedplaats heeft nog enkele ruimtes beschikbaar die op zaterdagmiddag ook opengesteld zijn.
Mail naar woev@outlook.com.

Opa en oma dag bij de
Trekvogel
Mijdrecht - Deze woensdagochtend was geen gewone ochtend.
Om 9.30 uur kwamen er namelijk
een heleboel opa’s en oma’s naar
de Trekvogel. Deze waren eerder al
uitgenodigd door hun kleinkinderen. De ochtend werd geopend met
een liedje met een dansje over opa’s
en oma’s. Daarna mochten de kinderen met hun grootouders door de

school heen verschillende activiteiten doen. Zo werd er een mooie foto gemaakt die later in een zelf versierde lijst kwam. Ook konden de
kinderen zichzelf of hun opa/oma
schmincken, spelletjes spelen, voorlezen, computeren en natuurlijk was
er een heus ‘Grand Café’. Alle opa’s
en oma’s bedankt voor deze zeer
geslaagde ochtend!

in de bouwhoek en een midgetgolfbaantje op de tafels. Allemaal activiteiten over meten en construeren. De groepen 3 en 4 zijn bezig
geweest met het verkennen van de
getallenwereld. Ze hebben verschillende spelletjes gespeeld zoals vingertwister, domino en kleur je leeftijd. In de groepen 5 t/m 8 werden
er vakantiehuisjes en vakantieparken ontworpen. Er werd nagedacht
hoe groot een huisje voor 2 of 6 personen moest zijn en er werden ontwerpen op schaal gemaakt.

Word Taalvrijwilliger
De Ronde Venen - 2,5 miljoen
mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/
of rekenen. Taal is hét middel om te
kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Na een taaltraject kunnen deelnemers makkelijker een sociaal netwerk opbouwen, formeel onderwijs of passend
(vrijwilligers)werk vinden en makkelijker kunnen communiceren met
diverse instanties. In De Ronde Venen zijn zowel Gilde met het project
SamenSpraak op het gebied van
spreekvaardigheid, als het Taalpunt
voor lezen en schrijven actief om
mensen te begeleiden met het verwerven/verbeteren van de Nederlandse taal. De gemeente De Ronde
Venen, Bibliotheek AVV, Gilde De
Ronde Venen en Tympaan-De Baat
slaan gezamenlijk de handen ineen
om laaggeletterdheid in De Ronde
Venen te bestrijden. Maar wij hebben u daarbij nodig!
Spreekvaardigheid
Zo worden anderstaligen die hun
spreekvaardigheid willen verbeteren, door de taalinhoudelijke deskundige, doorverwezen naar “SamenSpraak” van Gilde De Ronde
Venen. Hierbij wordt de anderstalige aan een Nederlandstalige vrijwilliger gekoppeld, waarbij wekelijks wordt samengekomen om op
persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken. Gewoon thuis
in de huiskamer, tijdens een wandeling of bezoekje aan de bibliotheek. Bij SamenSpraak gaat het
om communicatie: de vrijwilligers
geven geen les. De vrijwilligers
spreken geduldig Nederlands met
de anderstalige en wijzen daardoor
de weg bij de wens tot integratie.
Dat kan bijvoorbeeld ook ondersteuning bij een opleiding zijn of bij
het vinden van werk. Voelt u affiniteit bij deze activiteit? Heeft u ge-

durende 1 uur per week tijd om een
anderstalige met spreekvaardigheid te ondersteunen? Meldt u zich
dan aan bij de vrijwilligerscoördinator SamenSpraak van Gilde, Cees
Verrips, via cees.verrips@gildedrv.nl
of bel 06-13604635. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website www.gildedrv.nl/samenspraak
Lezen en Schrijven
Spreekvaardigheid is natuurlijk het
begin, maar om nog meer zelfredzaam te zijn en goed te kunnen participeren, formeel onderwijs te volgen en/of passend (vrijwilligers-)werk te vinden is Nederlands lezen en schrijven een must.
Voor anderstaligen en ook voor Nederlands geboren laaggeletterden,
biedt het Taalpunt De Ronde Venen
verschillende maatwerk trajecten
aan. In een 1 op 1 situatie maar ook
in groepsverband, niet thuis, maar
veelal in de bibliotheek Mijdrecht.
Aan de hand van de methodes van
de Stichting Lezen & Schrijven gaan
de vrijwilligers aan de slag. Voelt u
affiniteit bij het begeleiden van deze taalvragers? Dan kunt u zich
aanmelden bij de vrijwilligerscoördinator van Taalpunt De Ronde Venen; Claudia Prange, via c.prange@
stdb.nl of bel 0297-230280. De vrijwilligers van zowel Gilde SamenSpraak als het Taalpunt worden begeleid met deskundigheidsbevordering, intervisie en evaluatiegesprekken. De beste zorg hiervoor
wordt geleverd door een intensieve samenwerking tussen Gilde De
Ronde Venen en het Taalpunt. Vindt
u het leuk om met taal en mensen
te werken? Beschikt u over inlevingsvermogen, geduld en flexibiliteit? Beheerst u de Nederlandse
taal goed, waarbij onderwijskundige achtergrond niet nodig is? Dan
is dit vast iets voor u, schroom niet
en meld u aan.

Smoothie kuurtje voor
kleuters De Eendracht!
Mijdrecht - In het thema gezondheid komt ook het onderdeel ‘voedsel’ aan de orde en wat er allemaal
gezond is om te eten. In het kader
daarvan nemen alle kleuters wat
fruit mee en worden er heerlijke
smoothie sapjes gemaakt!

Bewoners de Kom blij met
‘hun’ nieuwe keuken
Mijdrecht - Vorige week dinsdag
werd in de Kom een feestelijke middag georganiseerd in verband met
het in gebruik nemen van een nieuwe keuken. Allen werden hartelijk
welkom geheten waarna een korte introductie volgde van de mensen die zich bijzonder hadden ingespannen om dit project te doen
slagen. Allereerst mevrouw Kostman en de heer van Amerongen,
de gangmakers achter het project.
Vertegenwoordigers van de sponsorgroep De Ronde Venen en de
heer Snijder en de heer Verbrugge.
Deze mensen namen 60% van de
kosten voor hun rekening. Dit was

een geweldige opsteker. De Zonnehuisgroep vertegenwoordigd door
de heer van der Linde , nam de volledige kosten van de aanleg van de
elektriciteit groep en het leidingsysteem voor het sanitair voor hun rekening. Ook een flinke kostenpost.
En dan als sluitpost de Kom bewoners die brachten met elkaar het
mooie bedrag van 1070 euro bij elkaar. De hapjes en drankjes werden
geheel kosteloos verzorgd door catering bedrijf het Oventje. Het was
een geweldige middag. Met deze
keuken van de de Keuken Kampioen kunnen de bewoners weer 25
jaar vooruit

Dat is nog eens genieten? Alhoewel
een paar heren wat wantrouwend
in hun glaasje kijken… Is dat sapje
met die onbestemde groene kleur
wel te vertrouwen? Gelukkig wint
de verrukkelijke geur en smaak het
van de twijfel en proosten ze vrolijk
op elkaars gezondheid!
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ROM Amore daverend
succes!

Met IVN Vogels kijken
langs de snelweg
Regio - Het voorjaar is weer begonnen en dat betekent dat de Vogelwerkgroep van het IVN De Ronde Venen & Uithoorn van start gaat
met een lente-excursie. Op zaterdag 1 april gaan we naar de Haarrijnse Plas. Deze plas is ontstaan
door zandafgravingen voor de aanleg van de wijk Leidsche Rijn en voor
de verbreding van de snelweg tussen Utrecht en Amsterdam. Naast
de plas zullen we ook het omringende agrarische landschap bezoeken. Er kunnen zich in deze tijd van
het jaar leuke verrassingen voordoen. Natuurlijk treffen we vele watervogels aan, zoals kuifeenden, tafeleenden, slobeenden, misschien
brilduikers en smienten als ze nog
niet naar het hoge noorden vertrokken zijn. We kunnen futen zien, misschien de geoorde fuut. Steltlopers,

zoals de kleine plevier, de tureluur,
watersnippen en het bokje. Rietvogels zoals de rietgors en de blauwborst. Ook kieviten, scholeksters en
roodborsttapuiten zijn gesignaleerd.
We vertrekken per auto om 8.30 uur
vanaf de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Meerijden is mogelijk. Rond twaalf uur zijn we weer terug. Iedereen is welkom om aan deze kosteloze excursie deel te nemen.
Aanmelden is niet nodig. Kosten
voor het autovervoer i.o.m. de bestuurder. Trek stevig schoeisel aan
en neem iets te drinken en een verrekijker mee. Meer informatie: Gerda Veth,06-13205061. Als de excursie door erg slecht weer wordt afgelast staat dat die dag om 7.30 uur op
onze website: www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn

Geslaagde projectweek
op de Springschans
Regio - Elk jaar proberen de leerlingen van de Springschans tijdens
de projectweek geld op te halen
voor een goed doel. Dit jaar was
het doel de KNGF Geleidehonden.
Tijdens deze week maakten we
kennis met dit goede doel. Er
kwam een mevrouw op bezoek, zij
is slechtziend en haar hond zorgt
ervoor dat zij veilig over straat kan
lopen. Ze vertelde hoe fijn het is dat
zij een geleidehond heeft. De kinderen waren nieuwsgierig en stelden leuke vragen. Daarna gingen

alle klassen aan de slag. Hoe halen we geld op? Tijdens de afsluiting van de Projectweek was er van
alles te doen binnen de school. Er
werden knutselwerkjes verkocht, je
kon een doe-route lopen met een
“hondje”, een tweedehands boek
kopen, je nagels laten lakken en
dat allemaal onder het genot van
een drankje en allerlei home-made
lekkers! De leerlingen hebben erg
hun best gedaan. De opbrengst is
1563,94 euro, wat een fantastisch
bedrag voor KNGF!

Mijdrecht - Onder het toeziend
oog van ruim 350 bezoekers hebben
het Regionaal Operette- en Musicalkoor en de Vinkeveense Accordeon Vereniging Con Amore afgelopen zondag een daverend concert
gegeven. In het prachtige decor van
de R.K. Kerk Heilig Hart van Jezus
te Vinkeveen werden onder leiding
van Ferdinand Beuse en Arnaud
Rosdorff uiteenlopende werken ten
gehore gebracht van onder meer
Ennio Morricone, Astor Piazzolla,
Verdi en Gershwin. Naast dat beide
verenigingen hun eigen programma

verzorgden, werden er ook een aantal werken gezamenlijk uitgevoerd
waardoor het concert een uniek karakter heeft gekregen. De afsluiting
was een medley van bekende russische melodieën en na een staande ovatie werd er nog eenmaal door
het voltallige publiek meegezongen
op Kalinka. Het publiek heeft zichtbaar genoten en we hebben veel lovende reacties mogen ontvangen.
Beide verenigingen kunnen met
gepaste trots terugkijken op deze
unieke samenwerking met een geslaagd evenement als resultaat.

Mijdrecht - Mondhygiënepraktijk De Ronde Venen bestaat 20 jaar
en vierde dat vorige week tijdens de
landelijke Week van de Mondhygienist. Een kort verslagje van deze
week:
• In vijf werkdagen deelden de
mondhygiënisten 800 tandenborstels en tubetjes tandpasta uit aan
de bezoekers van Gezondheidscentrum Croonstadt (Mijdrecht).
• Aan de prijsvraag ’Hoeveel tubetjes tandpasta zitten in de grote vaas?’ deden 194 mensen
mee. Liesbeth Helling en Raimonda Oudijk wonnen daarmee
een pakket met een elektrische
tandenborstel (Oral-B pro 2000)
en genoeg tandpasta voor een
half jaar. Zij kwamen het dichtst

bij het werkelijke aantal van 427
stuks. Van de deelnemers was 1
de laagste en 8000 de hoogste ingevulde gok. Rogier Benoit krijgt
een eervolle vermelding met zijn
antwoord “precies genoeg”, daarmee wint hij 4 doosjes van zijn favoriete ragers.
• Breakdance-kampioen
Shyloh
Nunes (10 jaar) kreeg een hele
speciale elektrische borstel (OralB SmartSeries 4000) omdat hij
meedoet aan een testproject.
• En tussendoor behandelden de
mondhygiënisten ook nog gewoon mensen die graag een
schone, frisse en gezonde mond
willen. Kortom; een hele leuke en
geslaagde week. Op naar de volgende 20 jaar.

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

Kuifeend in plas en vaart
Zanggroep Musica zoekt
sopranen
Regio - Sinds de oprichting in 2012
is de bekendheid van de groep behoorlijk toegenomen. Dit is mede te
danken aan de vele concerten de inmiddels in de hele regio, vooral bij
de ouderen, zijn gepresenteerd. De
veelal overbekende melodieën, die
vaak ook meegezongen kunnen worden, dragen bij aan het succes van
de concerten. De verhouding tussen
de stemsoorten is op dit moment niet
helemaal optimaal, daarom zoekt
Musica met spoed enkele sopranen,
met zangervaring. Het repertoire be-

staat hoofdzakelijk uit Operette en
Nederlandstalige meezingnummers.
De repetities zijn op de woensdagavond in het restaurant van het Hoge
Heem, Wiegerbruinlaan 29 Uithoorn.
Vrijblijvend enkele repetities bijwonen is totaal geen probleem, kom
dus gerust. I.v.m. de vele concerten
en de komende vakantietijd vallen
enkele repetities uit, daarom is het
raadzaam, vooraf, uw komst aan te
melden. 06-29283733 of zanggroepmusica@kpnmail.nl. Zie ook de advertentie elders in dit blad.

Kuifeenden zie je in voor- en najaar in grote aantallen ronddobberen op brede sloten, plassen
en vaarten. Ze houden namelijk van diepe zoetwatermeren en
langzaam stromend water. Voor
het vinden van eten kunnen ze
wel tot 14 meter diep duiken. De
meeste kuifeenden die je nu ziet
zijn trekvogels op doorreis. Maar
er zijn ook kuifeenden die permanent in Nederland verblijven
en hier broeden. Dat betekent
dat er voor die broedparen en
hun jongen genoeg voedsel is.
Kuifeenden zijn middelgrote
eenden. De mannetjes hebben
een afhangende lange kuif, een
blauwgrijze snavel en witte flanken. De vrouwtjes hebben ook
een blauwe snavel, een bruin verenkleed en niet zo’n lange kuif.
Maar duiken kunnen ze allebei
als de beste. Als je ze ineens onder water ziet verdwijnen en lang
wegblijven dan fourageren ze op
de bodem tussen de waterplanten. Daar eten ze vooral kleine
waterdiertjes, planten en algen.

Zoetwatermosselen en rivierkreeftjes staan ook op het menu.
Met hun scherpe snavel met verharde punt kunnen ze de schaaldieren kapot maken.
Kuifeenden zie je niet vaak aan
land. Dat hoeft ook niet als je al
je eten onder water vindt. Het
broeden moet natuurlijk wel op
het droge. Daarvoor maken ze
een nest tussen het riet en leggen er zes tot twaalf eitjes in. Na
26 dagen broeden kruipen de
jongen uit het ei. En als hun kuikendons verdwijnt zijn ze allemaal bruin. Tegen de winter zijn
ze op kleur, de vrouwtjes lichtmet donkerbruin en de woerden
zwart en wit. Dan hebben ze ook
van de oudervogels geleerd hoe
ze voedsel bij elkaar moeten duiken. En nu maar hopen dat ze
rivierkreeft lusten. Want rivierkreeftjes zijn er sinds de komst
van de Amerikaanse rivierkreeft
in Nederland in overvloed.
Ria Waal

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Proeven aan
familieopstellingen
Voedselbank actie met
VeenlandenCollege

800 tandenborstels
uitgedeeld!

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Mijdrecht - Voedselbank De Ronde Venen houdt zaterdag 1 april
tussen 8.30 en 17.30 uur een winkelactie in Mijdrecht bij AH Leicester én Boni. De voedselbank
wordt hierbij geholpen door leerlingen van het Veenlanden College die daarmee een mooie invulling geven aan hun Maatschappelijke Stage. Doel van de winkelactie is om het publiek de gelegenheid te bieden om voedsel te doneren door in de supermarkt een
keuze te maken uit een selectie van
producten, deze dan zelf af te rekenen bij de kassa en het dan vervolgens over te dragen aan het actieteam van de voedselbank. AH Lei-

cester doneert na elk derde ingezamelde product het vierde product
erbij. De voedselbank probeert elke week weer het voedselpakket zo
evenwichtig mogelijk samen te stellen door de voedingswaarde van de
afzonderlijke producten in het pakket zo goed mogelijk op elkaar af
te stemmen. Men is daarbij echter
afhankelijk van diverse aanvoerkanalen waarbij niet altijd te voorspellen valt wat voor type producten er worden aangevoerd. Het grote voordeel van deze winkelactie is
dus dat je als donateur zeker weet
dat het gekozen product voortreffelijk aansluit bij de gewenste samenstelling van het voedselpakket.

Wilnis - Bij de Stichting ‘Paraplu’
hebben we toegang tot ontzettend
veel informatie, maar helaas kunnen
we op sommige vragen geen antwoord vinden. We vinden het niet op
internet, niet op social media, niet bij
onze vrienden, waar dan wel? Vragen zijn er genoeg, zoals: waarom
loopt het niet op mijn werk, waarom is het thuis niet zoals we zouden willen, waarom voel ik me soms
zo raar in gezelschap. We doen ons
best, maar antwoorden vinden we
niet. Ook al zien we het niet, het antwoord ligt vaak in onszelf. Ja, da’s
leuk, zou je zeggen, maar ik zie het
antwoord niet, hoe kom ik er aan, al
is het dan van mijzelf. Dit is nu net
wat familie-opstellingen voor je kan
doen; antwoorden vinden die in je-

zelf verscholen liggen en je inzicht
geven in vragen over je leven. In deze workshop van 2 avonden (5 en 12
april a.s.) wordt je verteld wat familie-opstellingsvormen zijn en natuurlijk willen we het je ook door middel
van oefeningen laten ervaren. Docent: Leen van Rij. Kosten: 14,- euro.
Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op de
website
www.stichtingparaplu.nl
of kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via e-mail kan
men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Open dag

Alle kinderen welkom bij
Scouting Jan van Speyk
Plantsoenen van
Molenland weer netjes
Mijdrecht - Tijdens Nationale
Boomfeestdag is er met man en
macht gewerkt aan het openbare groen. In de Mjidrechtse wijk
Molenland zijn bomen en struiken
gesnoeid en is zwerfafval opgeruimd. Leerlingen van basisschool

de Windroos hielpen burgemeester Divendal met het onderhoud
van de plantsoenen. Het stralende weer zorgde voor goede energie. Alleen de werkhandschoenen
waren soms wel wat groot voor die
kleine handjes.

De Ronde Venen - Van een kabelbaan roetsjen, een stormbaan
bedwingen en je eigen brood boven een kampvuur bakken? Het
kan op de Open Dag van Scouting
Jan van Speyk! Iedereen is welkom op zaterdag 8 april van 10.00
tot 16.00 uur. Kinderen kunnen de
hele dag inlopen op de boerderij
aan de Oosterlandweg 2b. Naast
allerlei kleine spelletjes binnen en
buiten, is er natuurlijk een kampvuur, een kabelbaan en kan er een
potje sumoworstelen gedaan worden in zo’n grappig pak. En heb je

ooit wel eens ‘levend zeeslag’ gedaan? De activiteiten zijn leuk voor
kids van jong tot oud. Tussen 12.00
en 13.00 wordt er een groot gezamenlijk spel georganiseerd. Als je
wilt weten wat Scouting nou precies inhoudt, kom gewoon eens kijken! Dat kan dus op de Open Dag
op zaterdag 8 april tussen 10.00 en
16.00 uur, maar ook tijdens één van
de opkomsten doordeweeks. Kijk
voor meer informatie op www.janvanspeykgroep.nl en op de Facebookpagina www.facebook.com/
ScoutingJanVanSpeyk/
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teiten te doen. Je krijgt bij de club je
eigen tas met de tuingereedschappen die je nodig hebt. Er zijn nog enkele moestuintjes beschikbaar.
Waar: NME-Centrum de Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a Wilnis
Wanneer: woensdagmiddag 14-16
uur (april t/m september)
Voor wie: kinderen van 6 jaar en ouder
Kosten: 20,- euro voor het hele seizoen, 2,- euro per keer voor vriendjes/vriendinnetjes die een keertje
mee komen. Meer informatie: www.
dewoudreus.nl onder de knop activiteiten.

Oogsten uit eigen moestuin bij NME-Centrum
Wilnis - Woensdagmiddag 5 april
start het nieuwe moestuinseizoen in
kindermoestuin ‘De Wondertuin’ bij
NME-Centrum De Woudreus. Deze
moestuinclub is voor kinderen van 6
jaar en ouder. Ieder kind krijgt een
eigen tuintje om in te werken. De
bakken voor deze tuintjes zijn ge-

maakt en geplaatst door de jongeren van leer-werkplaats Pallas. Om
de week op woensdagmiddag leer
je op een speelse manier over moestuinieren en ga je ook aan het werk
in je eigen tuintje. De andere week
mag je komen om voor je tuintje te
zorgen en om andere buitenactivi-

25 jaar NME-Centrum
De Woudreus
2017 is een jubileumjaar voor De
Woudreus. NME De Ronde Venen
begon (na een korte tijd op het gemeentehuis) met het uitlenen van
leskisten vanuit een oude boerderij
aan de Veenweg. Al snel kwamen er
ook kinderen - al dan niet in klassikaal verband - op bezoek en organiseerden we steeds meer activiteiten. Tegenwoordig vanuit het huidige NME-Centrum, De Woudreus.
We gaan ervoor zorgen dat dit jaar
een feestje wordt! Alvast een tipje
van de sluier:
- voorstelling Boswachter Beer
voor groep 1 t/m 4 onder school-

Hertha MO13-2 pakt
vijfde overwinning op rij!

tijd en in het weekend voor gezinnen met kinderen van 2 -7
jaar;
- op excursie met de Polderwachter voor groep 5 t/m 8;
- workshops voor medewerkers
van de kinderopvang en leerkrachten basisonderwijs;
- een groots Oogstfeest voor iedereen;
- en natuurlijk sluiten we het jaar
af met een groot feest voor onze vrijwilligers, want zonder vrijwilligers geen activiteiten op De
Woudreus!
Volg ons op facebook en twitter (@
NMEDeWoudreus) om op de hoogte te blijven. Ook een bijdrage (financieel of in natura) leveren aan
ons feestjaar? Neem dan contact op
met de Stichting Vrienden van
NME-centrum De Woudreus. Meer
informatie is te vinden op www.
dewoudreus.nl.

Kunst Expositie bij Finesse
Bodyline Clinic
Regio - Lucienne ten Have zal komen exposeren met zo’n 30 schilderijen. Zij studeerde aan de academie te Utrecht en is cum laude afgestudeerd. Haar schilderijen zijn van realistisch naar fantasieën vanuit lijn op gezet, het lijnenspel gebruikt zij functioneel. Haar
werk is zeer kleurrijk. Zie ook www.
galerielucart.com. U bent van har-

Op de zaterdagen 8, 15, 22 en 29
april van 15 uur t/m 17 uur is de
expositie vrij toegankelijk. Laat u
verrassen. De kunstenares zal de
meeste openingsuren zelf aanwezig zijn op de expositie. Het adres
is Pompmolenlaan 19 a te Woerden.

Vrijwilligers
Bij vrijwel alle activiteiten in en rond
NME-centrum De Woudreus helpen
vrijwilligers mee. De activiteiten zouden niet door kunnen gaan zonder
deze geweldige inzet van alle vrijwilligers. Is dit ook iets voor u? Of wilt u
meer informatie? Neem dan contact
op: 0297-273692 of nmederondevenen@odru.nl
Vinkeveen - Nadat vorige week in
eigen huis CSW werd verslagen met
2-0 moesten de dames afgelopen
zaterdag op bezoek bij de meiden onder de 13 van Breukelen. De
wedstrijd begon om 10.00 uur onder
het genot van een stralende zon. De
gehele selectie was aanwezig. De
meiden hadden de opdracht gekregen om niet “te lief te zijn voor de
tegenstander” maar juist wat feller.
Dat pakte de eerste helft goed uit.
Jessica begon op doel en heeft
de gehele eerste helft twee of drie
keer de bal gehad. Voor de rest was
het met name Hertha die de aanval zocht. De aanvallen waren goed
maar de afronding liet te wensen
over. Het was Lotte de Jong die de
score opende door een afvallende
bal uit een corner raak te schieten.
Daarna volgden er meerdere mogelijkheden voor o.a. Indy en Lotte. Maar ook de verdediging deed
prima werk. Nienke en later Noa,
Manon en de backs Fenna en later Alyssa en June hielden de deur
achterin op slot. Alleen in de slotfase van de 1ste helft kwam er wat
meer gevaar van Breukelen. De
ruststand werd: 0-1.
Na de limonade zagen we een

Tweede handsmarkt bij
Vlinderbos
Wilnis - Aanstaande zaterdag (1
april) is Jenaplanbasisschool Vlinderbos aan Veenweg 117A in Wilnis
een groot warenhuis met 2e hands
kinderkleding en speelgoed. Het
aanbod bestaat uit 2e hands kleding in de maten 92 t/m 176, schoenen, sportkleding, verkleedkleren,
skeelers, boeken en veel meer voor
kinderen in de leeftijd van 3 tot en

met 13 jaar. Ook dit jaar is de mogelijkheid er om te pinnen op de beurs!
Openingstijd: van 9.00 tot 11.00 uur!
De opbrengst komt ten goede aan
alle leerlingen van Vlinderbos. Goederen die niet zijn verkocht kunnen
na de beurs eventueel gedoneerd
worden aan ons goede doel, Stichting Roki. Kijk voor meer informatie
op onze Facebookpagina!

agressiever Hertha op het veld.
Breukelen probeerde er steeds uit
te komen en had ook enkele goede kansen. Maar door knap keeperswerk van Manon werd dat
geen doelpunt. Doordat Breukelen
de aanval zocht kwam er ruimte op
het middenveld. Lotte, Annebel, Lotte, Emma en Sophie zorgde voor de
nodige kansen. Echter de afgevuurde schoten op doel waren veel te
slap. Emma profiteerde eindelijk na

een uitgespeelde kans en kon van
dichtbij intikken.: 0-2. Fenna, Lotte
van Eenennaam en Sterre hadden
ook nog kansen maar het bleef 0-2.
Vlak voor tijd maakte Lotte de Jong
na een mooie counter de 0-3 en de
drie punten waren weer binnen. De
vijfde zegen op rij is een topprestatie. Komende week zijn de dames
vrij en de week erop volgt de topper
tegen Loosdrecht die ook nog ongeslagen zijn.
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Pl os De Cirkel
So

te welkom op de feestelijke opening
op zaterdag 1 april van 15-18 uur.

Mijdrecht - Op 24 maart jl was Sporthal De
Phoenix omgetoverd tot een schitterende
concertzaal compleet met podium, professioneel licht, geluid en schitterend decor. De sterren van Soos De Cirkel konden
stralen en dat hebben ze gedaan! De zaal
zat met 400 bezoekers bomvol en iedereen heeft genoten van de 15 playbackacts die opgevoerd werden. Alle muziekstijlen waren vertegenwoordigd: van het ontroerende ‘Mag ik dan bij jou?’ tot het rockende ‘Baby get higher’. De zaal was telkens weer wildenthousiast. Hans van Veen
presenteerde als vanouds weer op humoristische wijze de avond en het showballet van Dansschool Nicole hadden bij ieder nummer weer een passende dansact.
De playbackers waren allemaal zo goed
dat de kritische doch deskundige jury on-

...weer
groot succes!

der leiding van burgemeester Maarten Divendal het heel lastig had om te bepalen
wie de beste was. Uiteindelijk waren ze het
er unaniem over eens en kozen ze Marjolijn (Jan Smit) als nummer 1, gevolgd door
Tom Paul (Van Velzen) en Christa (Claudia
de Brey). Zij waren de terechte winnaars.
Iedereen die keihard meegewerkt heeft
aan het slagen van deze avond zien nu alweer uit naar de volgende playbackshow,
over twee jaar. Maar dat betekent niet stil
afwachten; in de tussentijd zijn er wekelijks
op dinsdagavond hele leuke activiteiten te
doen in Immitsj, Mijdrecht. Wil je ook bij de
Soos komen, dan ben je van harte uitgenodigd een keer avondje te komen kijken!
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Raad zegt heel voorzichtig ja
tegen verder uitwerken centrumplan Vinkeveen
ars door Vinkeveen”
Omwonenden: “Geen racebaan dw

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad, zij het schoorvoetend, in
met een voorstel van het college om
een nieuwe ontsluiting van de N201
over de Ringdijk richting de Kerklaan/
Roerdompstraat verder uit te werken.
De raadzaal zat nok vol met Vinkeveners
die dit hele plan niets vinden. Bergen
met kritiek laten de Vinkeveners horen.
In tegenstelling tot wethouder David
Moolenburgh die het een prachtig plan
vindt en het met vuur en zwaard verdedigde. Maar hij kreeg de raad ook niet
echt aan zijn zijden. Alle fracties de een
wat feller dan de andere, hadden hun
twijfels, maar de meerderheid gaf uiteindelijk aan dat het plan van de wethouder
verder uitgewerkt kon worden, maar…
en dat liet iedere fractie heel duidelijk
horen: Dit betekend geen GO!”.
Waar gaat het nu precies over
Het dorp Vinkeveen verandert ingrijpend.
In twee gebieden worden meer dan 300
aantrekkelijke – maar wel dure - woningen
gebouwd, waardoor er zo’n duizend nieuwe
inwoners meer in Vinkeveen zullen komen
wonen. Dit past wel binnen de woningbehoefte van De Ronde Venen, de WestUtrechtse regio en de stadsregio Amsterdam.
Ook de komst van veel nieuwe watertoeristen is zo goed als zeker door de bouw van
een nieuw en aantrekkelijk centrum - met
aanlegplaatsen en veel parkeerplaatsen - op
het terrein van de voormalige betonfabriek.
Er zijn twee plangebieden - met een totale
oppervlakte van bijna twaalf hectare - ten
westen van de Herenweg - waarbinnen al
die veranderingen plaatsvinden. Dit gebied
is bijna allemaal particulier eigendom, met
uitzonering van ruim een halve hectare die
in gemeentelijk bezit is. Plangebied 1 ligt ten
noorden van de N201 tot aan een verlengde
Baambrugse Zuwe en is nu grotendeels
onbebouwd. Plangebied 2 ligt ten zuiden van
de provinciale weg. Daar bevinden zich nu
de brandweerkazerne, de uitrukpost van de
ambulancedienst, een tuincentrum, enkele
bedrijven en vrijstaande woningen. Het is de
bedoeling dat dit gebied ten zuiden van het
viaduct flink op de schop gaat voor nieuwe
woningbouw achter de huidige bebouwing
langs de Herenweg en de Julianalaan.
Nieuw centrumgebied met plein en AH
Het nieuwe centrumgebied van Vinkeveen
komt op de locatie van de vroegere betonfabriek en het terrein van aannemersbedrijf De
Haan. Dit nieuwe centrumgebied - met een
pleinfunctie - moet hét centrale knooppunt
tussen het dorp en de Vinkeveense plassen
gaan worden.
Volgens de plannenmakers, vergroot dit

plan de leefbaarheid voor Vinkeveen, biedt
het meer waterbeleving en wordt het veel
aantrekkelijker voor de (watersport)toerist
door meer aanlegplekken voor boten. De
verplaatsing van de Albert Heijn winkel naar
het nieuwe recreatieve centrum is een reële
optie, omdatde gewenste uitbreidingsmogelijkheden van Albert Heijn op de huidige
locatie te beperkt zijn.
Verkeersdoorstroming op de Herenweg
Om de verkeersdoorstroming te verbeteren
zal er op de Herenweg vanaf het viaduct tot
aan de Baambrugse Zuwe geen parkeergelegenheid meer zijn. In de plannen wordt
gesproken over een aantal parkeerplaatsen
dat varieert van 150 tot 300. De ontsluiting
van de nieuw geplande woonvelden ten
noorden van het viaduct zal via de Herenweg
gaan. De route naar een toegankelijk dorp
aan de plassen is echter nog lang en vol
obstakels. Het gaat hierboven om doorkijkjes en wensbeelden, zoals vastgelegd in de
haalbaarheidstudie “Dorpsvisie Vinkeveen,
versie 2.0”, waar we eerder dit jaar al uitgebreidt over hebben bericht. Maar plannen
op papier zijn nog geen plannen. Het ligt op
heel veel punten erg gevoelig en grote delen
van de bewoners staan zeker niet te juichen.
De politiek zal haar handen volkrijgen, zeker
gezien de komende verkiezingen in maart
volgend jaar. De eerste problemen werden
afgelopen donderdagavond al duidelijk zichtbaar toen de gemeenteraad - onder grote
publieke belangstelling - het Vinkeveense
centrumplan besprak. Daarbij ging het vooral
over de financiële onderbouwing van de
plannen en in het bijzonder over de geplande
aanleg van een nieuwe, drukke weg tussen
Kerklaan en N201. Die nieuwe weg zou een
absolute vereiste zijn voor een opleving van
het plassendorp.
Geasfalteerd, nieuw tracé
Op het perceel van een nu nog groen
dijksterrein langs de ringvaart is een geasfalteerd tracé gepland. Over deze nieuwe
ontsluiting - de zogeheten voorkeursvariant moeten meer dan 11.000 voertuigen per dag
gaan rijden. De aanleg kan niet zonder een
“geluidslek” in het huidige geluidsscherm
langs de N201 zal komen, tenzij de nieuwe
weg over de hele lengte ook voorzien wordt
van een geluidsscherm. Bovendien is nog
niets concreets bekend over de toekomstige
verkeerssituatie bij de Roerdompstraat en de
Kerklaan als gevolg van die nieuwe weg.
Overvaltactiek
Veel inwoners zien de uitwerking van de
dorpsvisie als een mede door de gemeente
geregisseerde overval, die hen berooft van
hun woongenot. Ook menen ze slachtoffer te worden van grote verkeershinder en

onveilige verkeerssituaties en de luchtvervuiling in hun woonomgeving. Wim Stolkwerk
sprak tijdens de raadsvergadering in namens
de “De Groene Veendijk”, het platform voor
bewoners van Vinkeveen die tegenstander
zijn van aanleg van een weg op de ringdijk.
Volgens Stolwerk is de nieuwe weg nu al
“volledig onhaalbaar”, omdat de gemeenteraad al heeft aangegeven mogelijke financiele risico’s bij de aanleg voor de gemeente te
willen uitsluiten.
Karretje
Stolkwerk schetste een mogelijk dekkingstekort voor de gemeente, dat zou kunnen oplopen tot tien miljoen euro. “Voor welk karretje
laat de gemeente zich spannen?” Stolwerk
benadrukte dat het hele plan vooral gaat “om
het financieel gewin van enkele grondeigenaren, niets minder en niets meer! En dat
onder het mom van een nieuw centrum met
winkels”. Stolkwerk hekelde het communicatiebeleid van de gemeente. Hij typeerde dat
als “een brevet van absoluut onvermogen.
Nergens zijn schetsen of berekeningen te
vinden en wij zijn als bewoners in het plangebied nooit geïnformeerd.” Volgens hem
gold hetzelfde voor de scholen, de zorgcentra Zuiderhof en Mariaoord, het dorpshuis
de Boei en het geplande zorgcentrum op
het terrein van de Jozefschool. ”We moesten
alles zelf uitzoeken.”
Koeien belangrijker dan inwoners
Stolwerk uitte kritiek op het juridische verzet
in hoger beroep van het gemeentebestuur
tegen de rijksoverheid vanwege de verhoging van de maximumsnelheid op de A2.
Die verhoging naar 130 kilometer per uur
zou namelijk nadelige gevolgen kunnen
hebben voor de omvang van de veestapel
in het omliggende gebied door het overschrijden van beperkende milieuregels. Zijn
de koeien langs de A2 belangrijker dan de
eigen inwoners? Volgens Stolwerk worden
die laatsten opgezadeld met verkeersproblemen en gezondheidsrisico’s. “Deze variant is
financieel volledig onhaalbaar. Stoppen met
het plan: dat scheelt niet alleen tijd, maar
ook een heleboel geld, dat dan gebruikt kan
worden voor het achterstallig onderhoud van
onze wegen en de legakkers.”
Gestuurde conclusies
Inspreker Verweij stelde dat er de aansluiting bij de Roerdompstraat qua omvang,
verkeersveiligheid en leefbaarheid op geen
enkele manier in te passen zou zijn. Volgens hem zou het wettelijk niet mogelijk zijn
om de nieuwe weg in de dorpskern aan te
leggen vanwege de geluidsoverlast en de
uitstoot van fijnstof. Hij waarschuwde voor
de uitkomsten van nieuwe onderzoeken, die
“gestuurde” conclusies zouden gaan bevat-

ten. Dat zou dan een basis kunnen zijn om
met gemak voorbij te gaan aan de belangen
van de omwonenden. “Het hele plan is een
enorme misser. Verdere uitwerking van dit
plan wekt verwachtingen bij de provincie en
ook bij anderen. Laat dat in het belang van
niet gebeuren. Welk belang dient de wethouder? Geef geen toestemming voor een
verdere uitwerking.”
Huidige opritten van N201 als knelpunt
Volgens het provinciebestuur zorgen de
opritten bij de Herenweg in Vinkeveen naar
de N201 al heel lang voor problemen met de
doorstroming op de provinciale weg en ook
zou de veiligheid in het geding zijn door de
te korte invoegstroken. Een derde knelpunt
is de geringe hoogte van het viaduct zelf. Er
zijn - over een reeks van vele jaren - diverse
plannen ontwikkeld om de verkeersituatie
ter plekke te verbeteren. Om de “tweedeling”
van Vinkeveen ter hoogte van het viaduct
voorgoed te beëindigen werd oorspronkelijk gedacht aan een ondertunnelinging van
de N201 ter hoogte van de Herenweg in
combinatie met de aanleg van een westelijke
randweg. Uitvoering van die plannen werd in
2010 geschrapt vanwege de te hoge kosten,
die er mee gemoeid zouden zijn.
Ambitie en draagvlak
Gaandeweg is de provinciale zorg over de
doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Vinkveen
onderdeel geworden van een veel omvattender en veel ambitieuzere haalbaarheidsstudie, die nu uit de koker van het gemeentebestuur komt. Daarin gaat het om het maken
van een financieel en ruimtelijk haalbaar
plan voor het een nieuw centrum van Vinkeveen, dat kan rekenen op draagvlak bij
grondeigenaren, inwoners en ondernemers.
Ruim twee jaar geleden ging de gemeenteraad akkoord met zo’n onderzoek, dat ingrijpende gevolgen kan hebben. Vervolgens
is gedurende anderhalf jaar een verkenning
uitgevoerd. Bij vrijwel alle grondeigenaren en
bij een aantal ondernemers is draagvlak voor
verdere uitwerking.
Grootst mogelijke zorg en aandacht
De discussie gaat nu vooral over het draagvlak dat er bij de inwoners is en tot nu toe
is dat draagvlak er niet. Punt is ook dat de
vraag rijst ‘ in hoeverre is er speciale aandacht geweest voor de zorgen van omwonenden, die menen gedupeerd te worden
in hun belangen, als de hierboven beschreven ontsluiting werkelijkheid wordt. Veel
inwoners geloven helemaal niet dat “met
de grootst mogelijke zorg en aandacht het
woon- en leefklimaat van omliggende bestaande woongebieden moeten worden geborgd”, dat letterlijk in de tekst van de studie
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staat. Aanvankelijk werd dit plan aangeduid
als “voorkeursvariant”, maar sinds kort is die
benaming gewijzigd in “tweede variant”. Op
papier is er officieel nog steeds een “variant 1”, die veel minder ingrijpende gevolgen
heeft. In die “variant 1”wordt de huidige
dorpsontsluiting op de N201 verbeterd door
het verhogen van het huidige viaduct en het
verlengen van de huidige opritten.
Hoge prijs
De bekostiging van deze werkzaamheden
komt geheel voor rekening van het provinciebestuur. De provincie heeft daarvoor een
budget van 4,3 miljoen euro beschikbaar,
maar dat bedrag mag ook op een andere
locatie worden benut om de aansluiting op
de N201 te verbeteren. Bij realisatie van
deze “variant 1” blijven de kosten voor de
gemeente beperkt tot de herinrichten van de
Herenweg. Hoe duur dat uitvalt, is afhankelijk van het wensbeeld, zoals verwoord in de
Vinkeveense dorpsvisie. Een noodzakelijke,
gemeentelijke uitgave van bijna drie miljoen
euro voor die ambitie is zeker niet ondenkbaar. Van dat zogeheten dekkingstekort is
ruim anderhalf miljoen euro nodig voor het
aanpassen van de Herenweg en meer dan
een miljoen euro voor geluidisolatie van
woningen aan de Kerklaan.
Haalbaarheidsvisie
Het alternatief dat nu bij de plannenmakers
in beeld is, betreft de ontsluiting over de
veendijk. Dat zou de enige duurzame verbetering van de ontsluiting van het dorp zijn. Bij
de variant over de veendijk zullen er dagelijks op het noordelijke tracé - gelegen tussen de verlengde Baambrugse Zuwe en de
N201 - bijna 5.000 verkeersbewegingen zijn.
Op het zuidelijke wegdeel - tussen N201 en
de Roerdompstraat/Kerklaan zullen er meer
dan 11.000 vervoersbewegingen zijn. In deze
variant komen de huidige op- en afritten van
de N201 te vervallen en wordt het bestaande
viaduct niet verhoogd.

Dekkingstekorten
Nu al staat vast dat dat provinciale meerkosten voor die (tweede) variant bijna vier
miljoen euro extra zullen bedragen. De
gedeputeerde heeft al toegezegd zich sterk
te zullen maken voor het beschikbaar komen
van dat bedrag, maar het zijn de Provinciale Staten die uiteindelijk moeten besluiten
akkoord te gaan met de benodigde aanvullende dekking van 3,9 miljoen. Bovendien
ontbreekt dan nog steeds een bedrag van
meer dan 1,5 miljoen euro voor de aan te
leggen infrastructuur. Dit zal betaald moeten
worden door de gemeente.
Veel kritiek
Vanuit alle fracties in de gemeenteraad kwamen veel kritische vragen en opmerkingen
over het raadsvoorstel. De fractie van Ronde
Venen Belang was verdeeld. Drie fractieleden
waren voor uitwerking van variant 2: “ maar
dat betekend zeker niet dat we nu al voorstemmen. Eerst maar eens zien of het financieel haalbaar is”. Maar voor fractiegenoot
Joppe de Ree was het al duidelijk: “een weg
over de dijk, over mijn lijk” De fractie van
de VVD liet bij monden van fractievoorzitter
Frans Lugtmeijer weten, wel kansen te zien
voor deze variant 2, maar het plan was nog
zeker niet besluit klaar. “De financiele onderbouwing is nu nog vaag en onduidelijk, wat
zijn de veiligheidsrisico’s. Een weg bijna in je
achtertui, hoe zit dat met de gezondheid? Er
zijn nu nog teveel haken en ogen, maar laat
de wethouder het maar verder uitwerken dan
zien we wel in september wat eruit komt”. De
fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal
vreest dat het uitwerken van deze richting
een eerste stap is naar het ook daadwerkelijk realiseren van een nieuwe verkeersader
door Vinkeveen en stemde daarom tegen het
voorstel.
Nieuwe ontsluiting
Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Met een
nieuwe ontsluiting over de Ringdijk ontstaat

er een verkeersstroom dwars door Vinkeveen, over de Roerdompstraat, Plevierenlaan,
Reigerstraat en Bonkestekersweg naar de
Mijdrechtse Dwarsweg. Dit zorgt voor een
onveilige situatie. Op die route fietsen heel
veel mensen, waaronder schoolgaande kinderen. Bovendien betekent een nieuwe weg
veel overlast voor de omwonenden door geluid en fijnstof. Zo “betaalt” de ene helft van
Vinkeveen voor het mogelijk maken van ontwikkelingen in de andere helft. Dat moeten
we niet willen. De fractie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil dat er ook serieus
gekeken wordt naar de mogelijkheid van een
nieuwe westelijke randweg op voldoende afstand van de bebouwing. Zo rijdt het verkeer
namelijk niet dwars door het dorp. Daarnaast wil de fractie graag onderzoeken of
een aanpassing op variant 1 uitkomst biedt.
Hierbij wordt de Herenweg autoluw gemaakt,
zodat alleen bestemmingsverkeer van deze
route gebruik maakt en het doorgaande
verkeer via de N201 rijdt. Helaas wilde een
meerderheid van de raad geen alternatieven
onderzoeken. Ernst Schreurs: “Welke andere
oplossing het ook wordt, variant 2 is wat ons
betreft onacceptabel. We willen geen racebaan dwars door Vinkeveen.”
Geen voorkeur
Ook de fractie van het CDA stond duidelijk
niet te juichen, maar wilde eerst het plan wat
meer uitgewerkt zien: “ Laat duidelijk zijn
dat dit geen rijdende trein is die niet meer te
stoppen is. Zoals het plan er nu ligt is het gewoon niet voldoende onderzocht. We kijken
in september wat er dan ligt en dan kunnen
we het hebben over ‘ Go or not Go”Ook de
fracties van CU/SGP, Lijst 8 kernen en D66
vonden dat er te weinig onderzocht was en
er veel teveel onduidelijkheden waren. Wethouder Moolenburgh (Ruimtelijke Ordening)
maakte duidelijk dat het besluit een weg aan
te leggen over de veendijk zeer ingrijpend is
voor de omgeving en kondigde maatregelen
aan om het draagvlak daarvoor onder de
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bewoners te vergroten. “Dat zal veel intensiever moeten verlopen.” De wethouder vond
het nog niet nodig om bijvoorbeeld variant 1
ook verder te onderzoeken: “Als blijkt dat we
niet kunnen voldoen aan de randvoorwaarden, die de basis vormen van variant 2, dan
vallen we terug op een verdere uitwerking
van variant 1.
Onderzoeksresultaten in september
De wethouder beloofde nader onderzoek
naar het technische en ruimtelijke ontwerp
van de weg, evenals verdere uitwerkingen
van onderzoek naar de leefbaarheid, gezondheid, geluid, milieu en verkeersintensiteit. Al
die onderzoeken moeten in september gereed zijn. Daarna zal de gemeenteraad overgaan tot definitieve besluitvorming over de te
kiezen variant. Afgelopen donderdag stemden de fracties van CDA, VVD, D66, CU-SGP
en drie leden van Ronde Venen belang in
met nader onderzoek naar de haalbaarheid
van een nieuw tracé over de veendijk en met
het instellen van een raadswerkgroep om de
gemeenteraad tijdens en bij de uitwerking
te betrekken. Bovendien werd besloten dat
de provinciale bijdrage de volledige kosten
moet dekken voor de aanleg van een nieuwe
ontsluiting op de N201.
Nieuwe raadsverkiezingen
Vanuit de voorstemmende fracties werd
duidelijk aangegeven dat hun steun voor het
nadere onderzoek niet opgevat mag worden
als toestemming voor een definitief “go”.
Grote vraag is of in september - minder dan
zes maanden voor de nieuwe raadsverkiezingen van maart 2018 - ingestemd zal worden
met de uitvoering van de voorkeursvariant.

Bijgaande foto’s laten zien hoe het er nu
uitziet. Als de plannen die op tafel liggen
doorgaan, gaat hier een drukke weg
aangelegd worden.
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Tweede plaats voor
JuudsFunkyLittleDanceCrew
van Dansschool Nicole
Mijdrecht - Zondag 26 maart was
het zover, een nieuwe wedstrijd
voor de teams van dansschool Nicole bij Dance Competitions in Haarlem. JuudsFunkylittleDanceCrew en

JuudsFunkyDanceCrew deden mee
in categorie 2 en moesten helaas
weer tegen elkaar strijden. Helaas
want de teams zijn zeker aan elkaar gewaagd en wisselen per wed-

strijd van plek, maar allebei steeds
net buiten de prijzen. Zou het deze
keer dan wel gaan lukken om op dat
podium te komen bij de beste drie?
JuudsFunkyLittleDanceCrew mocht
als eerste hun dans laten zien op
het podium van het mooie theater in
Haarlem, wat helemaal uitverkocht
was. In de coulissen nog de formaties doorgesproken en daar gingen ze. Vol enthousiasme lieten ze
hun nummer “Something to dance
for” zien, met behoorlijk wat ruimtegebrek door extra attributen op het
podium, een Dj booth en een prijzentafel, wisten zijn toch hun verschillende formaties vast te houden.
En brachten ze hun choreografie
met veel energie en een geweldige
uitstraling. Toch wat onzeker kwamen ze van het podium af, want het
voelde niet lekker dat ze niet alle
ruimte hadden kunnen benutten.
Sensation
Gelijk daarna was JuudsFunkyDanceCrew aan de beurt met hun
nummer “Sensation” en ook met

hen werden de formaties goed
doorgenomen, want daar hadden
we wel van geleerd bij de eerste
groep. Ietwat gespannen stapten ze
het podium op, eenmaal goed gestart ging ook deze groep vol energie erin, alles wat zo extra geoefend
was, ging danstechnisch goed.
Maar ook zij hadden last van die extra attributen en raakten hierdoor
een beetje in de war, wel maakten
ze hun dans goed af en werd de uitstraling niet vergeten door de meeste meiden. Jammer was wel dat bij
hen de muziek wat te zacht stond,
dan mis je toch die extra boost.
Toen begon het lange wachten op
de prijsuitreiking tot alle groepen
geweest waren en dat was best zenuwslopend.
De dansen waren gedaan en daar
kon niks meer aan veranderd worden, filmpjes vanuit de zaal werden
doorgestuurd en die zagen er strak
en goed uit, maar we hadden niks
van de dansen van de concurrenten
kunnen zien dus we hadden geen
vergelijkingsmateriaal. Tot slot alle teams het podium op en nu werd
het helemaal spannend….Totaal
onverwacht werd JuudsFunkyLittleDanceCrew opgenoemd en zij werden beloond met een tweede plaats!
Gefeliciteerd meiden, goed gedaan.
Wel heel jammer dat het andere
team net geen prijs heeft gewonnen, maar meiden niet getreurd jullie kunnen ook heel trots zijn op jezelf want een vierde plaats is ook
heel knap.

Gejuich op Vinkeveense
tennisbanen
Vinkeveen - Gejuich op de Vinkeveense tennisbanen, nadat 2 leeftijdsgroepen kinderen 3 zaterdagen
onder ervaren trainersleiding kennis
maakten met de tennissport.
Terwijl de toegestroomde ouders
en opa’s en oma’s al droomden van

grote sportsuccessen ontving de
enthousiaste jeugd een diploma en
een heuse medaille.
Scouts zijn er die middag nog niet
gesignaleerd op het gezellige Vinkeveense tenniscomplex.
Maar dat is een kwestie van tijd…….

Jumbo actie succesvol
voor CSW
Wilnis - Afgelopen week heeft CSW
de materialen ontvangen van de
sponsors Muta en Kompan die in
samenwerking met Jumbo Molmlaan Wilnis de actie ‘Sparen voor je
sportvereniging’ op touw hebben
gezet. Op bijgaande foto is bijna alles te zien wat er is besteld, naast
de ballentassen, wedstrijdballen,
loopladders, icepacks, hoekvlaggen,
speelhesjes, coachborden en afbakkenbollen is er namelijk nog een

outdoor speeltoestel besteld voor de
kleintjes.
Dat zijn de 2 dozen op de foto’s en
hier nog een verrassing.
CSW is heel blij met al deze nieuwe
spullen en heeft hiermee zoveel mogelijk CSW-ers willen bedienen voor
nu en in de toekomst.
CSW wil via deze weg nog grote
dank uitspreken naar alle mensen
die hebben gedoneerd en uiteraard
aan Jumbo Molmlaan Wilnis.

Stappen examens bij
Denk en Zet
De Ronde Venen - Schaken
kun je op allerlei manieren leren,
met schaakboekjes, verschillende schaaksites, schoolschaak of
door héél veel partijen te spelen.
Die partijen moet je dan analyseren
om te kijken wat er beter had gekund, zodat je de foutjes niet zo snel
meer maakt. Je kunt ook naar een
schaakclub waar je begeleid wordt.
Schaken leren is goed te doen, maar
om het goed te spelen, is wat ingewikkelder.
Stappenmethode
Bij Denk en Zet leer je schaken met
de stappenmethode. Deze methode
wordt door de KNSB ondersteund.
Schaaktraining is belangrijk met die
kennis verhoog je je schaakniveau.
Hier moet je wel open voor staan om
vooruit te komen.
Na de training speel je voor de interne competitie, waar je het geleerde in de praktijk kunt brengen. De
lesstof stappenmethode bestaat uit
6 basis stappen en allerlei tussenstappen waarin alle aspecten van
het schaakspel aan bod komen.
Basis stappen
Stap 1: bord, stukken, spelregels,
mat in één zet

Stap 2: activiteit, dubbele aanval,
mat in twee zetten
Stap 3: vooruitdenken, aftrek en
dubbelschaak, sleutelvelden
Stap 4: lokken, blokkeren, vrijpion,
zevende rij, eindspel
Stap 5: materiaal en tijd, pionnen
eindspel, sterke velden, opening
Stap 6: strategie, mobiliteit, tactiek,
pionnen en Toren eindspel
Stappen examen om een
diploma/ certificaat te halen
Voor elke stap en of tussenstap kun
je examen doen. Voordat je een
stappen examen mag doen, moet er
een proefexamen worden gemaakt.
Deze geven een inzicht op de vorderingen van de leerlingen. Als je een
voldoende haalt, mag je het examen
maken.
10 Leerlingen zijn geslaagd
met deze mooie cijfers,
Stap1
Thijs ten Dam 8,5, Tieme Verlaan 6,
Manolis Tsamitros 9, Boet van Beest
8,5, Marky van Diemen 9, Guang
van den Bosch 9, Marijn de Groot 8,
Marije Koster 10 en jeugdbegeleidster Evelyne Verlaan 9
Stap 2
Arnout van der Veen 7 en Jaco Thijs
ten Cate 10.

jes, koeien en nog veel meer creatieve ideeën. De 2 originaliteit prijzen waren voor Het bloemetjes gordijn en de Nederlands defensie.
Naast de originaliteit wordt ook het
rij technische gedeelte kundig beoordeeld.
De 1ste prijzen voor het rijden gingen uit naar Delfs blauw en carnaval. Nu dat de carrousel weer voorbij is en het voorjaar weer start, beginnen we ook weer met de nieuwe lessen. Vanaf 1 april hebben wij
weer plek voor ervaren en onervaren ruiters.

De Hoef - Het afgelopen seizoen
zijn de dames 1 HSV ’69 gestart met
een nieuwe trainster en coach, Helen. In dit seizoen hebben de dames 1 laten zien dat ze niet alleen
een vriendinnen team zijn, maar
ook prestatie gericht. Mede door de
trainingen en doorzettingsvermogen
van Helen stijgen de dames 1 in de
ranglijst en staan ze nu op de 5de
plek. Afgelopen zondag is er uit gespeeld tegen VOS.
Dit team is gelijkwaardig en vorige keer won HSV ‘69 in de laatste seconde. Deze keer de revanche. De verdediging van VOS stond
solide en dat zorgde er voor dat er

over en weer weinig doelpunten vielen. Met een 3-5 voorsprong de rust
in. Op wat kleine foutjes na was er
tot de rust niet veel op het spel aan
te merken. Met een verdiende 6-10,
begonnen ze aan de tweede helft.
Die ook enigszins hetzelfde verliep
als de eerste, de duels werden feller aan beide kanten. Gelukkig konden de dames uit de Hoef er met
hun spel voor zorgen dat VOS weinig kansen kreeg. En hadden ze
vandaag in Marjan een goede keeper die er weergaloze ballen heeft
uitgehouden. Alles bij elkaar opgeteld een winst!! Met een eindstand
van 7-10 voor de Hoef.

Nieuwe hoofdsponsor
voor TVM Open Toernooi
Mijdrecht - Afgelopen woensdag,
tijdens de algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Mijdrecht,
heeft Koop Lenstra Makelaars een
meerjarig sponsorcontract getekend als hoofdsponsor van het TVM
Open Toernooi. Maurice Sterk, mede-eigenaar van de regionale bekende makelaarsorganisatie met
vestigingen in Uithoorn en Breukelen, is al heel lang actief als fervent tennisspeler bij TVM Mijdrecht.
“TVM Mijdrecht is een gezellige

club met een goede sportieve reputatie in de regio. Door het Open
Toernooi te sponsoren zullen we samen deuren openen en de bekendheid voor beide partijen verder uitbouwen.” Pieter Voorwinden, voorzitter van TVM Mijdrecht: “Het Open
Toernooi wordt dit jaar van 19 t/m
25 juni georganiseerd. We zijn er
trots op dat Koop Lenstra Makelaars
zijn naam verbindt aan dit regionale toernooi, dat al sinds jaar en dag
door veel spelers bezocht wordt. “

Lucky Stable sluit het
winterseizoen af
De Ronde Venen - Zaterdag 25
maart was het weer zover, de jaarlijkse carrousel wedstrijd van Lucky
Stable. Maar liefst 180 ruiters hebben de afgelopen 3 maanden intensief geoefend om van de carrousel
weer een spectaculaire dag te maken. De groepen reden gezamenlijk
een proef, verkleed en op muziek.
Het geluid was dan ook in de weide omtrek te horen. Het thema van
2017 was ‘Ik hou van Holland’ en dit
thema werd dan ook heel creatief
benaderd. Denk hierbij aan Elfsteden tocht, Miss Holland, Kaasmeis-

Handbal 1 HSV’69 bedankt
sponsor Blommesteijn BV

Joop & Marcel scoren zeventiger
bij Bridgeclub De Legmeer

Schreurs en Eijsker halve
finalisten
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./Café de Merel 2017 zijn de eerste halve finalisten bekend, in het afgelopen weekend speelden zaterdag Ad Wolf, Gijs
Rijneveld, Mees Brouwer, Richard
Schreurs, Jan Eijsker, Robert Daalhuizen, Edwin v.d.Schaft en Eduard
van Heuven zich naar de halve finales, en de verrassing van de zondag
Martien Heijman die Maarten Dulmus uitschakelde tevens Siep Raap,

Ray Kramer en Tom Moeskops de
volgende kwartfinale wedstrijden
zijn te spelen op de data zaterdag 1
april er zal gestart worden om 14.00
uur. De halve finales worden op zaterdag 8 april en zondag 9 april gespeeld en de finale wedstrijden zijn
op zaterdag 22 en zondag 23 april
met acht man aanvang is dan 13.00
uur. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562.

Regio - En dat in de A- lijn, waar
men zich toch niet zo gauw laat inpakken. Joop van Delft, nu bijgestaan door super invaller Marcel
Dekker, kwam op 70,49% uit en kan
daarmee, ook ‘trans Amstel’, voor
de kramen langs! Op grote afstand
volgde het peloton waarvan Tonny & Otto Steegstra met 55,56% de
eindsprint wonnen, voor Nel & Adriaan Koeleman, Ger Quelle & Gijs
de Ruiter en Janny Streng- Korver
& Francis Terra die in deze volgorde op 54,51, 52,78 en 52,08% binnen kwamen. In de B- lijn wordt
het An & Jan van Schaick kennelijk
ernst om terug te keren in de hoogste lijn, met 65,28% zetten ze weer
een flinke stap in die richting. Greet
van de Bovenkamp & Ria Wezenberg toonden ook hun klasse door
met 62,85% tweede te worden, scores waarvan de rest slechts kan dromen. Van die rest namen Heleen &
Mees van der Roest de derde plek
voor hun rekening met 54,86%, werden Tini Geling & Jo Wevers vierde met 53,47% en sloten Cor Hen-

drix & Wim Röling de top vijf af met
52,78%. In de C- lijn waren Tineke &
Frans uitstekend op dreef en lieten
in ieder geval zekere tegenstanders
alle hoeken van de tafel zien. Het
mondde uit in een eerste plaats met
63,99%. Ook Tini Lotgerink & Jeanet
Vermeij hanteerden dit bijltje gezien
hun fraaie score van 63,10%, goed
gedaan beide paren! Anneke &
Bram van der Zeeuw kwamen keurig op drie met 59,52%, voor Adrie &
Ko Bijlsma was vier weggelegd door
hun 58,93%, terwijl Atie de Jong &
Ria Verkerk met 55,06% op vijf kwamen. Er volgen in deze ronde nog
twee avonden dus is er nog niets
verloren, maar de tijd dringt, dat wel!
U kunt nog getuige zijn van de ontknoping, meld u dan aan bij Bridgeclub De Legmeer.
Gespeeld wordt op de woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail:
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567458.
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Wintersportreis Spel en Sport 2017

De Ronde Venen - Sneeuw en veel
zon, beter hadden de meer dan 45
wintersporters het niet kunnen hebben. Ook dit jaar organiseerde Spel
en Sport een reis naar de sneeuw,

waar zowel Spel en Sporters als andere Rondeveners meegingen. Deze Rondeveners konden zo kennismaken met een geliefde activiteit
van Spel en Sport, en wie weet wor-

Rotary wandelt met
basisscholieren!
De Ronde Venen - Kanjers waren
het, de leerlingen van de basisscholen uit Abcoude en Baambrugge! De
groepen 7 en 8 van alle scholen uit
die kernen deden mee op woensdag, 22 maart aan de sponsorloop
‘Wandelen voor Water’ met een totaal van zo’n 250 leerlingen.
Op deze zonovergoten dag ervoeren de kinderen aan den lijve dat

het niet meevalt om zes kilometer te
lopen met zes liter water op je rug.
Joël uit groep acht bedacht halverwege de route een trucje om de last
minder zwaar te maken: hij haalde
gewoon een fles uit zijn rugzak en
droeg die in zijn hand!Toch is zes
kilometer de afstand die leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden
gemiddeld moeten lopen om aan

den ze nu ook wel deelnemers aan
een van de vele andere activiteiten.
Want sporten bij Spel en Sport is
niet alleen goed voor je gezondheid,
het is ook heel leuk en gezellig.
drinkwater te komen. Onze leerlingen hadden geld opgehaald voor de
verbetering van (drink)water en sanitaire voorzieningen in Wajir (Kenia). Daarmee steunen zij het project van de Stichting Welzijn Wajir uit Wilnis. De Wilde Ganzen vermeerdert het sponsorbedrag met de
helft.
Sponsorloop
Voorafgaand aan de sponsorloop
kregen de leerlingen les van twee
gastdocenten, Luuc Mur en Ad
Groeneveld, die de kinderen het belang leerden van schoon drinkwater

Top prestatie Veenland turnsters
De Ronde Venen – Afgelopen zaterdag Moesten de turnsters naar
Amersfoort. Voor de Veenland turnsters de laatste kans om zich te
plaatsen voor de regiofinale of de
toestelfinales.
In de eerste ronde turnden Izzy, Danae, Noa en Jara hun wedstrijd. Helaas was Simphiwe geblesseerd. Ze
starten sterk op balk en ook op de
andere toestellen ging het prima.
Danae werd zelfs 1ste op brug. Bij
de prijsuitreiking bleek Danae op
een mooie vierde plaats te staan.
Maar dit was een tussenstand en
zij moest nog een ronde wachten
tot de definitieve uitslag Gelukkig
bleek Danae maar 1 plaatsje gezakt
en kreeg ze de bronzen medaille
voor de vijfde plaats. Izzy werd 12de,
Noa 19 de en Jara 33ste.

diende 2de plaats. We konden de
tussenstand zien en na drie toestellen zat er een podium plaats dachten we niet echt meer in. Sascha
stond op plaats 8. Maar dankzij een
super vrije oefening mocht ze toch
naar voren komen voor een medaille
ze werd vierde. Kimberly werd 15de.
Emma turnde ook een mooie wedstrijd, Ze had wat pech op de balk.
Op de andere toestellen mooie scores en met een mooi puntentotaal
werd ze 15de

Jeugd
Als laatste de beurt aan de jeugd
turnsters Demi , Jasmijn en Julia.
Ze begonnen op brug. Alle drie een
keurige oefening. Bij de balk ging
Julia zo snel dat de jury het bijna
niet kon bijhouden. Ze turnde een
prima oefening en werd hier 1ste.
Ook Demi turnde een super oefening en werd 2de.
Op vloer een mooie flik flak voor
Jasmijn en Julia. Julia werd hier 2de
en Jasmijn 7de . Er werd ook hier

Op de eerste dag ging het gezelschap van Wildermieming naar Pertisau, waar beginnende langlaufers eerst een halve dag les kregen.
Daar kon ook geskied en gewandeld worden. Voor goede sneeuw
moest je met dit mooie weer wel wat
hoger in de bergen zijn en de bus
bracht de wintersporters elke dag
naar prachtige gebieden als Galtür
en Niedertai.
Ook Kuhtai, op 2000 meter hoogte, werd bezocht en hier was het
nog een geheel witte wereld, waar
het prima, wandelen, langlaufen en
skieën was. Na al deze actieve dagen was het tijd voor een bezoekje aan Seefeld, waar het wel zomer
leek en de groep heerlijk een terrasje kon pakken. De laatste dag
was weer een en al sneeuw en zon
op de Pitztalgletscher, waar de skiers zich konden uitleven op de meer
dan 3000 meter hooggelegen fraaie
pistes.
Een prachtige onbezorgde week,
met veel activiteit en ’s avonds veel
gezelligheid, de wintersporters van
Spel en Sport hebben het naar hun
zin gehad!
en goede sanitaire voorzieningen.
De happening begon bij de de hockeyclub in Abcoude, die zijn deuren
had geopend voor de jeugd. Eerst
was er een warming-up van Mark
Heinerman van M’s fitness Abcoude op de vrolijke tonen van dj Henny Versteegh. Toen de spieren warm
waren, gingen de met flessen water gevulde rugzakjes om de schouders en gaf burgemeester Maarten
Divendal het startschot. De burgemeester liet het niet bij het geven
van het startsein, maar liep met volledige bepakking in de kopgroep
mee! De tocht der tochten voerde
door natuurgebied De Hoge Dijk,
het terrein van de golfclub en rond
het Abcoudermeer. Veel kinderen
waren verrast door de mooie omgeving zo vlak bij huis. Onderweg
werd er goed rondgekeken om op
school de vragen van de NME-quiz
te kunnen beantwoorden. Halverwege was er een pauze en zorgde Koot Plusmarkt voor de ravitaillering. ‘Wandelen voor Water’ is
een evenement dat jaarlijks door de
Stichting Aqua for All wordt gefaciliteerd en door onze Rotaryclub
lokaal wordt georganiseerd. Landelijk deden dit jaar in Nederland
ruim 500 scholen met 30.000 kinderen mee. De Rotaryclub wil in 2018
weer graag wandelen; dan met de
leerlingen van de scholen uit Vinkeveen en Wilnis. www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.
een tussenstand opgehangen en
wat bleek na drie toestellen stond
Julia 1 , Jasmijn 2 en Demi 3. Spannend er kon nog van alles gebeuren
want de verschillen waren erg klein.
Demi sprong een mooie overslag
maar helaas niet voldoende om de
derde plaats vast te houden uiteindelijk werd ze netjes 8ste.
Jasmijn sprong ook een mooie
overslag maar niet genoeg voor de
tweede plaats maar een keurige
5de plaats en ze kreeg dan ook een
mooie medaille. Julia behield haar
1ste plaats en kreeg de gouden medaille omgehangen.

In de vierde ronde was het de beurt
aan Emma, Sascha en Kimberly. De
senioren turnden een stabiele wedstrijd. Kimberly sprong vandaag voor
het eerst met plank en met succes
en Sascha sprong met een half in,
half uit zich naar een 1ste plaats.
Kimberly liet een mooie brug oefening zien resultaat een mooie ver-

VLTV winnaar Ronde Venen Cup

Vinkeveen - Tennisvereniging VLTV
uit Vinkeveen wint de Ronde Venen
Cup. Zondag 26 maart streden ongeveer 250 tennissers van zes verenigingen tegen elkaar in onderlinge wedstijden van drie kwartier.
TV Wilnis, TV De Ronde Vener, TV
Mijdrecht, TV Baambrugge, ALTC
Abcoude en gastheer VLTV haalden
alles uit de kast om de felbegeerde
Cup te bemachtigen. VLTV uit Vinkeveen had als vereniging de beste score en haalde voor de tweede
keer de Cup binnen. In totaal werden maar liefst 895 wedstrijden gespeeld op drie tennisparken in de
Ronde Venen. Op de zonovergoten dag speelden tennissers uit de
regio op alle niveaus tegen elkaar.
Het was een spannende strijd, die
in het voordeel van de VLTV uitpakte. Vooral op de parken van TVM
en de Ronde Vener, waar speelsterkte 7/8/9 speelde, incasseerde
de tennisvereniging uit Vinkeveen
veel punten. Dit resulteerde uiteindelijk in een overtuigende overwinning. Tot nu toe hebben Vinkeveen
en Abcoude de Cup twee keer gewonnen en ging Baambrugge eenmalig met de beker naar huis.

Zwak CSW laat 2 punten
liggen in De Meern
Wilnis - Een mooi sportpark. Een
heerlijke voorjaarszonnetje. Een
strakke mat. En een tegenstander
in het oranje, waarvan bekend is dat
die kleur niet synoniem staat voor
succes. Desondanks wist CSW in en
tegen De Meern er niet meer uit te
slepen dan een 1-1 gelijkspel in een
uiterst saaie wedstrijd.
Spits Vincent van Hellemondt was
weer in de basis opgenomen mede
omdat Berry Kramer een liesblessure had. Ook Guus Verhoef was er
niet bij vanwege een blessure waarvan de ernst nog onderzocht zal
worden. Niet lang na de aftrap was
het voor CSW even schrikken toen
een voorzet door Kevin Blom verkeerd geraakt werd en via de paal
het veld weer inrolde. Verdedigend
kwam CSW in de rest van de eerste
helft niet meer in gevaar. Aanvallend
werd er echter ook geen gevaar gesticht, waardoor het schouwspel
voor de supporters leek op een Bfilm waar zelfs om de bloopers niet
gelachen kon worden. De transpiratiedruppels op de voorhoofden kwamen in ieder geval zeker niet door
de spanning. Memorabele momenten waren op 1 hand te tellen en
kregen het stempel halve kansen.
Hoop
De hoop was gevestigd op de tweede helft. En zowaar veranderde er

iets in het spelbeeld. Zowel de inzet als de drang naar voren was groter en dat leverde binnen 8 minuten een doelpunt op. Een mooi ingedraaide vrije trap van Elroy Baas
werd door Jordy Martens van De
Meern met het hoofd verlengd en
verdween onbereikbaar voor doelman Martijn Smorenburg in de verre
hoek, 0-1. Deze opleving was echter van korte duur en leverde slecht
een strak schot van Sander Kunkeler naast het doel op.
Mike Cornelissen kwam in het veld
voor Menno van der Leeden, die bij
zijn eerste balbezit vanaf de punt
van het strafschopgebied op doel
schoot, maar zijn schot werd geblokt. Ook Oscar Leune mocht iets
meer dan tien minuten meedoen
ter vervanging van Kevin Blom. Het
mocht allemaal niet baten, het lukte
CSW niet meer om kansen te creëren. Ook De Meern had daar moeite
mee. De afloop van deze wedstrijd
paste ook helemaal in dit scenario.
De gelijkmaker van De Meern was
namelijk een kopie van het doelpunt
van CSW. Indy van de Poll draaide de vrije trap net zo in als Elroy
Baas en de ongelukkige die de bal
met het hoofd verlengde was Maikel
Pauw. Een triest einde na een saaie
wedstrijd, die geen winnaar verdiende en het dus ook niet kreeg.
Foto: sportinbeeld.com

Wandel mee met de
IJsvereniging en Spel en Sport!
De Ronde Venen - De lente is begonnen, we krijgen weer zin om
naar buiten te gaan! Veel mensen
vinden het heerlijk om een flinke
wandeling te maken, maar het komt
er niet altijd van. En na de winter is
de conditie of het uithoudingsvermogen vaak ook wat verminderd.
Daarom organiseert Spel en Sport
in samenwerking met de IJsvereniging Vinkeveen een cursus Sportief
Wandelen, waarin gewerkt wordt
aan techniek en tempo. Elke les krijgen de deelnemers een beschrijving
van een langere wandeltocht mee,
om zelf of met medecursisten in het
weekend te gaan lopen.
Zo krijgt u kilometers in de benen
en kunt u zich voorbereiden op
wandelevenementen in De Ronde
Venen als de Avondvierdaagse of de
Weidenatuurmars. Deze is op 17 en
18 juni in Vinkeveen en wordt ge-

organiseerd door de IJsvereniging
Vinkeveen. Zowel bij de Avondvierdaagse als bij de Weidenatuurmars kunnen de deelnemers kiezen
uit verschillende afstanden. En wie
weet merkt u na de cursus Sportief Wandelen, dat u verder kunt lopen dan u nu denkt! Maar ook als u
niet aan deze evenementen mee wilt
doen, is een avond in de week lekker buiten wandelen aan te bevelen.
Het is een cursus van 10 lessen op
woensdagavond van 19.30 tot 20.30
uur. De eerste les is op 5 april. Er
wordt gestart bij de ingang van
Dorpshuis de Boei. De kosten voor
deze cursus bedragen 30,- euro.
Zin in wandelen? Geef u dan op bij
de buurtsportcoach senioren, 06 22
13 06 26 of buurtsportcoachsenioren@spelensportdrv.nl. Kom mee
naar buiten, u bent van harte welkom!

