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KORT NIEUWS:

Bingo bij
Hertha

PROFITEER NU VAN DE

Vinkeveen - Op vrijdag 30
maart wordt er weer een gezellige bingoavond georganiseerd bij SV Hertha in Vinkeveen. In de sfeervolle kantine wordt er onder het genot van een hapje en een
drankje om mooie prijzen
gespeeld. De kantine is open
vanaf 19.00 uur en ze starten
om 20.00 uur. Graag tot dan!

JAAR!

70 JUBILEUM
AANBIEDINGEN!

MATRASSEN • SLAAPSYSTEMEN • BOXSPRINGS
LEDIKANTEN • BEDTEXTIEL • KUSSENS • DEKBEDDEN
LINNENKASTEN • KINDERBEDDEN • ACCESSOIRES
PYJAMA’S & HOMEWEAR • BADGOED • EN MEER...

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

Seniorenpartij De Ronde
Venen euforisch na winst!

Gevraagd:
• Loodgieter
• Service monteur
Wij bieden jou een
gezellige werkkring en een
marktconform salaris.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

De Ronde Venen – De Ronde Venen heeft gestemd voor een nieu- men: Alberta Schuurs, Sandra
we gemeenteraad en de grootste winnaar is geworden de nieuw- Vreugdenhil,Bart Richter, Rudolf
van Olden en Morad Bouslimane
komer in de raad: de Seniorenpartij met drie zetels.
Democraten 66 (D66) verliezen
In totaal hebben 20.821 stemge- wind wat geluwd is komt de vol- een zetel :2769 stemmen 4 zetels.
rechtigde inwoners hun stem uit- gende fase in beeld en dat is on- In de raad komen: Kiki Hagen,
gebracht. Dat is een opkomstper- ze deelname aan de gemeente- Meindert Brunia, Thijmen Klinkcentage van 60,3 procent. In to- raad en wellicht de coalitie voor hamer en Eelco Doorn
taal konden 34.756 inwoners hun de komende vier jaar. Daar wil- Ronde Venen Belang. Zijn hetzelfstem uitbrengen. In 2014 ging len wij zoveel mogelijk inbreng de gebl;even als vier jaar ghele60,27 procent van de inwoners hebben overeenkomstig ons par- den: 3280 stemmen 4 zetels. In
naar de stembus. Het bestuur en tijprogramma. We zullen er alles de raad komen: Anco Goldhoorn,
de toekomstige fractie van Senio- aan doen om onze standpunten Maarten van der Greft, René Bulrenpartij De Ronde Venen zijn bij- te verdedigen en te verwezen- tena en Yvonne van den Heerik
zonder blij met de uitkomst van lijken. Er is genoeg werk aan de PvdA/GroenLinks. Winnen een
de gemeenteraadsverkiezingen winkel om ons in te zetten voor zetel :2371 stemmen 3 zetels. In
die vooral in het voordeel van alle inwoners, maar vooral voor de raad komen:
hun partij is gebleken. Vanuit het de senioren in onze gemeente. Pieter Kroon, Ernst Schreurs en
niets zomaar op drie(!) zetels te Want daar gaan we voor. Wij wil- Esther Grondijs
komen is ongekend. “Dit hebben len de inwoners langs deze weg Lijst 8 Kernen, de grootste verliewij alleen kunnen hopen. Geen nogmaals bedanken voor het in zer van deze verkiezingen. Zijn
wonder dat wij dolgelukkig zijn ons gestelde vertrouwen en dat met een restzetel nog net in raad
met dit prachtige resultaat. Drie zij hun stem op de Seniorenpar- gekomen: 687 stemmen. In de
zetels en de grote winnaar van de tij De Ronde Venen hebben uitge- raad komt: Joris Kneppers
gemeenteraadsverkiezingen van bracht. Wij hopen uw vertrouwen ChristenUnie-SGP: Ook verliezen
2018,” laat lijsttrekker Marja Bec- te kunnen waarmaken. De toe- een zetel. Zij behaalde 1204 stemker vreugdevol weten. “We heb- komstige fractie staat te popelen men en krijgen hiermee slechts 1
ben met ons kleine campagne- om aan het werk te gaan.”
zetel. In de raad komt: Wim Stam
team in een relatief korte periode De definitieve uitslag is gewor- Senioren Partij: De grote winnaar
kennelijk toch veel inwoners we- den: Het CDA blijft de groot- van deze verkiezingen. Met 2553
ten te bereiken met onze bood- ste partij, maar verliezen 1 zetel.: stemmen van 0 naar 3 zetels. In
schap. Vrijwilligers hebben in de 4241 stemmen nu 6 zetels.
de raad komen: Marja Becker,
woonkernen voor zover moge- In de raad komen: Rein Kroon, Jan Yvette Janmaat en Ed de Valk
lijk overal folders in de bus ge- Rouwenhorst, Ria de Korte-Verdaan. Daags na de verkiezingsuit- hoef, Anita Wilgers, Nico de Dood
slag werden we direct overvallen en Simone Borgstede-Monshoudoor de media. Veel interviews wer.
en tv opnames waar we nog eens De VVD: zijn het zelfde gebleons programma voor het voet- ven als vier jaar geleden 3716
licht hebben gebracht. Nu de stemmen 5 zetels. In de raad ko-

STOFZUIGERKNALLERS!
PROFITEER NU!

Actie loopt t/m woensdag 4 april 2018. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Expert Mijdrecht

Bozenhoven 19d, (0297) 286845
facebook.com/expertmijdrecht
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Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
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GEVRAAGD

Voorzitter Aad van der Wilt presenteert trots de nieuwe fractieleden.
V.l.n.r.: Marja Becker, Yvette Janmaat en Ed de Valk.

Nieuwe Meerbode
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Algemene bezorger gevraagd voor De Hoef
Mijdrecht: Omg. Croonstadtlaan, Molenhof (200 kranten)
Mijdrecht: Omg. Koraal, Aquamarijn (230 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Marianne Luyer informateur
De Ronde Venen - Marianne Luyer (1959) uit Almere is gevraagd
op te treden als informateur in de
gemeente De Ronde Venen. Alle
politieke fracties in de gemeenteraad hebben hiertoe besloten.
Met deze benoeming wordt een
eerste stap gezet in de coalitievorming. De gezamenlijke fracties hebben als opdracht aan de
informateur uitgesproken: ‘Te onderzoeken welke mogelijkheden
er zijn om te komen tot de vorming van een toekomstbestendig college dat vorm en inhoud
weet te geven aan het optimaliseren van samenwerking, draagvlak en vertrouwen, zowel in het

Kom knutselen bij de
Boni in de Lindeboom
Mijdrecht - Op zaterdag 31 maart van 10.00 - 15.00 organiseert
Boni voor het eerst een knutsel dag voor alle kinderen. Kom je
ook? Als papa en mama boodschappen aan het doen zijn passen
zij op de kinderen, door ze wat leuks te laten maken. Het weekend is het Pasen, dat moet natuurlijk gevierd worden. En hoe kun
je dat beter doen dan door een mooi paasstukje voor de paastafel te maken? Omdat Boni vind dat Pasen een feest voor iedereen is, organiseren ze een leuke knutselmiddag voor de kinderen. Wat ze gaan maken is nog een verrassing. Trek iets aan wat
niet netjes hoeft te blijven. Er wordt gezorgd voor wat lekkers en
we hebben er ook nog een verrassing bij voor alle kinderen.

college als tussen het college en
de gemeenteraad.’ De informateur zal in de eerste gespreksronde alle afzonderlijke fracties de
volgende vragen ter bespreking
voorleggen:
1. Welke duiding wordt gegeven
aan de verkiezingsuitslag?
2. Welke programmatische overeenkomsten (en sterk uiteenlopende verschillen) worden
geconstateerd in de verkiezingsprogramma’s?
3. Welke mogelijkheden worden
gezien voor de vorming van
een coalitie en de samenstelling van een nieuw college?
Vanaf zaterdag 24 maart gaat mevrouw Luyer onderzoeken hoe de
partijen denken over de totstandkoming van een stabiele coalitie,
die kan rekenen op ruime steun
in de raad van de gemeente De
Ronde Venen. Aan de informateur is verzocht de opdracht op
korte termijn uit te werken en de
uitkomst ervan te voorzien van
een advies over te nemen vervolgstappen.
Mevrouw Luyer woont in Almere en is directeur/oprichter van
de maatschap OnTheGood, maatschap voor waardegedreven leiderschap. Eerder was zij betrokken bij het opstellen van Bestuursakkoorden en het vormen
van colleges. Marianne Luyer is
lid van de Provinciale Staten Flevoland en maakt daar deel uit van
de CDA-fractie.

KIEZERS, BEDANKT VOOR HET VERTROUWEN!
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

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

Toneelvereniging
“De Opregte Amateur”
De Ronde Venen - Dat diverse
kloosters in den lande te maken
hebben met leegloop en daardoor moeite hebben de gebouwen rendabel te houden, is een
bekend feit. Dat speelt ook in het
toneelstuk “Zusters in Zaken” van
Ton Davids, wat de toneelvereniging “De Opregte Amateur” op
vrijdag 6 en zaterdag 7 april zal
opvoeren in het theater van het
gemeenschapshuis De Springbok
in De Hoef.

Volle gang
De repetities zijn in volle gang,
het decor wordt weer opgebouwd, alle vrijwilligers in de
zaal, achter de bar en op voor
het publiek onzichtbare plaatsen
zijn geregeld en dat hele legertje mensen staat klaar om u in de
week na Pasen te komen ontvangen. Wilt u deze voorstelling bezoeken, dan raden wij u aan te reNog slechts vier zusters en één serveren. Dat kan via de websibroeder resteren er in het grote te www.opregteamateur.nl (tabklooster, prachtig gelegen op een blad reserveren) of anders via Roheuvel in de grote heide. Finan- nald Wieman (0297-593291). Er is
cieel is dat niet meer vol te hou- een storing geweest in het reserden en dus heeft het bisdom tot veringssysteem, maar die is opmaatregelen besloten. Maar die gelost. Mocht u echter gereservallen bij de zusters verkeerd en veerd hebben en geen bevestigeholpen door een projectont- ging hebben ontvangen, raden
wikkelaar zinnen zij op een an- wij u aan opnieuw te reserveren.
dere oplossing: zij gaan in zaken. De voorstellingen worden gegeDat is dan wel weer tegen het ze- ven op vrijdag 6 en zaterdag 7
re been van de bisschop en dan is april om 20:00 in de ‘Toni’-zaal
er ook nog de arme pastoor, die van het gemeenschapshuis De
tussen beide groepen in in de ver- Springbok, Oostzijde 61a in De
drukking komt. Ziedaar de ingre- Hoef. De zaal is open vanaf 19.00
diënten, waarmee de toeschou- uur en na afloop blijft de bar volwers een avond lang plezier voor- doende lang open om nog even
geschoteld krijgen, wat zal leiden lekker na te genieten samen met
tot meesmuilend lachen en na- de spelers, familie, vrienden en
tuurlijk het antwoord op de vraag bekenden.

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Musical

iema

De Woudreus

Oogsten uit je eigen
moestuin
Wilnis - Woensdagmiddag 11
april start het nieuwe moestuinseizoen in de kindermoestuin bij
NME-Centrum De Woudreus. De
moestuinclub is voor (groot)ouders die met hun (klein)kinderen
willen komen moestuinieren. Ieder gezin krijgt een eigen tuintje
om in te werken, maar je kunt ook
samen met een ander gezin een
moestuin adopteren. De bakken
die in de tuin van het NME centrum staan zijn fijn om in te werken. Ze hebben vorig jaar een
mooie oogst opgeleverd. Om de
week op woensdagmiddag wordt
er tijdens de club gezorgd voor
materialen die je nodig hebt om
aan de slag te gaan. En er zijn altijd begeleiders aanwezig die je
kunnen adviseren. In je eigen
tempo kun je dan aan het werk.
Ook op andere momenten zijn
deelnemers van de moestuinclub
welkom om zelfstandig te werken
in hun tuintje De NME-tuin biedt
een vrije, speelse omgeving waarin je volop kunt onderzoeken en
beleven. Waar: NME-Centrum de
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a
Wilnis Wanneer: woensdagmiddag 14-15.30 uur Voor wie: (groot)
ouders met hun (klein)kind(eren)
4-12 jaar Kosten: €20,- voor het
hele seizoen, €2,- per keer voor
vriendjes/vriendinnetjes die een

hoe dit in hemelsnaam tot een
goed einde kan komen.

is

Wilnis - Kinderkoor Ismaël zet
zich in voor het project ‘Open je
ogen’ van de HGJB. Met deze musical wordt er geld ingezameld
voor mensen in Egypte die het
erg moeilijk hebben. De HGJB zet
zich met dit project in voor o.a.
medische zorg voor de armsten,
voor kinderopvang, jeugdwerk

as i!
en scholing voor vrouwen. De
kinderen zijn hard aan het oefenen om er iets heel moois van te
maken.
In de musical ‘Niemand is zoals jij
Niemand is zoals jij!’ is het thema dat iedereen uniek en waardevol is. De wereld om je heen
vertelt je dat je in tel bent als je

keertje mee komen. Meer informatie: www.dewoudreus.nl
Clubdata:
11/4,25/4,16/5,30/5,13/6,27/6,11/
7 In de tussen gelegen weken en
na de zomer vakantie kunt u kiezen om zelfstandig te werken aan
het tuintje.
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 nmederondeve- De Ronde Venen - In de traditie van Palmpasen (zondag 25
nen@odru.nl
maart) hebben de kinderen van
groep 1 en 2 van de Driehuisschool op vrijdag 23 maart hun
Palmpaasstok versierd. Aan deze
stok hangen symbolen die verwijzen naar het Paasverhaal zoals
bijvoorbeeld de (brood)haan bovenop, de groene takjes, de slinger, de eieren en eventueel wat
lekkers. Traditioneel werd er met
deze stokken een optocht gelopen door de kerk, gezegend
door de pastoor en daarna aan
een opa of oma gegeven. Natuurlijk willen de kleuters na het

Palmpasen bij Gerardus
Majella
versieren van hun palmpaasstok ook een optocht lopen. Dus
werden de bewoners van Gerardus Majella verrast door de zingende kinderen. Vol trots lieten
zij hun mooi versierde stok zien.
Na een aantal liedjes ging de optocht verder naar het Schaepmanplantsoen en de seniorenwoningen naast de school om ook
daar de mensen te verrassen met
hun gezang. Een aantal kinderen
hebben zondag de kerk bezocht
met hun Palmpaasstok en samen
met de kinderen van de parochiegroep een optocht gelopen door
de kerk.

Tjitze’s Lentefeest

Marilyn, Elvis en
Annemarie te gast
De Ronde Venen - Afgelopen
week stroomde het Oude Parochiehuis in Mijdrecht weer vol
met enthousiaste alleengaande
ouderen voor een gezellige middag die werd georganiseerd door
de Stichting Tjitze Hesselius. De
middag stond in het teken van
de jaren 50, het werd een tripje “down memory lane” zoals de
Engelsen dat zeggen. Bij binnenkomst kregen de gasten gelijk
een heerlijk petit fours met koffie of thee geserveerd door het
team van het Oude Parochiehuis
wat ook deze middag weer zijn
best deed om het iedereen naar
het zin te maken. Na een grappig
optreden van de presentatrice
van de middag, was het tijd voor
zangeres Annemarie Stolwijk,
zij haalde herinneringen op met
nummers uit de jaren 50 die soms
in een nieuw jasje waren gestoken. Heerlijk om naar te luisteren.en soms gewoon ontroerend
mooi. Daarna was het tijd voor
een optreden van Marilyn Monroe, ze presenteerde een popquiz met nummers van o.a. Doris
Day, Rocco Granata, waarbij luidkeels werd meegezongen, en vele andere artiesten uit de jaren 50.
Klap op de vuurpijl was echter
het optreden van Elvis. Eén van
de dames had eerder aangeven
grote fan te zijn en werd verrast
door een serenade van de zanger.
Maar natuurlijk werd er ook flink
gedanst op de klanken van Jailhouse Rock. De volgende activisten van de stichting worden gepland rond de zomer. Voor meer
informatie over de stichting en
slim, knap of getalenteerd bent.
God zegt ons dat je waardevol bent om wie je bent, zonder
voorwaarden. De musical is gemaakt door de dirigente van het
koor Angela Strubbe naar aanleiding van het boek ‘Niemand is zoals jij’ van Max Lucado. Toegangskaarten kosten € 5,- per persoon.
Voor een gezin betaalt u max. €
20,-. Dit is inclusief koffie, thee
of limonade. Kaarten zijn te bestellen via kaartverkoopismael@
outlook.com en af te halen bij De
Roeping, Kerkstraat 12 Wilnis op
29 maart en 5 april tussen 15.00
- 16.30 uur. Graag de gewenste
datum en het aantal kaarten opgeven. Uitvoering van de musical is in de Veenhartkerk, Grutto
2A Mijdrecht op 13 én 14 april om
19.00 uur. Van harte welkom!

de activiteiten volg onze Facebookpagina @St.TjitzeHesselius
of neem een kijkje op www.
tjitzehesselius.nl

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.800
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL
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Open dag Nzuri Plaza
Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com
OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere
toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners
omdat we geloven dat dit verantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.

Mijdrecht - Op zaterdag 7 april
tussen 09.00 en 14.00 uur is het
weer tijd voor de Open Dag bij
NZURI Plaza. Deze editie is ook
nog eens een hele speciale, want
wij vieren het 5-jarig bestaan van
NZURI Schoonheidssalon! Voor
deze feestelijke aangelegenheid
hebben we verschillende behandelingen die je die dag GRATIS
kunt ondergaan. Je kunt kosteloos de wenkbrauwen laten epileren, waxen of threaden. Als ze
mooi in model zitten, of als je van
jezelf al een mooi model hebt kun
je door naar de Brow-Bar om met
de producten van Mrs. Highbrow
je wenkbrauwen nóg sprekender te laten maken door een professionele wenkbrauwspecialiste. Daarnaast kun je deze dag terecht bij een specialiste van hannah. Altijd al benieuwd geweest
de kleuters was de tijd van de naar de conditie van jouw huid?
Ridders en Prinsessen te bezoe- Te droog, te vet, last van pukkelken en de tijd van de Indianen. tjes of acne? Kom dan langs! Wie
In groep 3 de tijd van Annie M. weet kun je straks met kleine aanG. Schmidt en tot slot kwam je
in de toekomst als je de klas van
groep 8 binnen kwam. Natuurlijk
werd er zoals elk jaar ook geld opgehaald voor het goede doel. Dit
jaar was daar Stichting Welzijn
Wajir voor uitgekozen. Je kon in
de grote hal meedoen aan allerlei spelletjes. Leuke prijzen waar
er gesponsord en kon je winnen
door een lot te kopen.
Koffie, thee, limonade en wat lekkers ontbraken niet. En rond de
klok van 20.00 uur ging iedereen enthousiast en tevreden naar
huis. Het was weer een geslaagd
project.

Projectavond op de Kon.
Julianaschool

Holy Union Sisters
We financieren educatieprojecten waaraan mensen werken die we kennen of waarmee
mensen die wij kennen warme
banden hebben. Het is altijd
fijn als de harde werkers aan
door ons gefinancierde projecten Nederland bezoeken
zodat we uit de eerste hand
de vorderingen en resultaten
kunnen horen. Begin februari was zuster Annette Farrell
in Nederland. Marije en ik hadden het genoegen om haar te
ontmoeten. Zr Annette Farrell
is lid van de Holy Union Sisters, een Ierse congregatie. Zij
is werkzaam in Dar es Salaam
in Tanzania. Al sinds jaar en
dag ontvangt Zr. Annette geld
van onze stichting. Er is een
jaarlijkse bijdrage voor de betaling van schoolgeld voor de
allerarmsten. In het verleden
is ook de bouw van leslokalen
en de inrichting daarvoor door
ons gefinancierd. Tanzania
telt ruim 50 miljoen inwoners,
bijna de helft daarvan is jonger dan 15 jaar. Dat stelt de
overheid voor een immense
uitdaging op het gebied van
onderwijs. In 2000 werd het

Millenium Project opgezet met
als doel te zorgen voor gratis
basisonderwijs voor ieder kind.
Er werd voortvarend te werk
gegaan met nieuwe schoolgebouwen en opleidingen voor
onderwijzend personeel. Het
aantal kinderen groeide echter
zo snel, dat op dit moment de
scholen overbevolkt zijn.
Vanaf het eerste begin, hebben
de zusters van de Holy Union
congregatie zich gericht op
het verbeteren van onderwijs
en dat doen zij nog steeds. Het
is bewonderenswaardig met
welk doorzettingsvermogen
en ongelooflijke bevlogenheid zij stapje voor stapje verder komen. In de afgelopen
16 jaar zijn openbare scholen
opgericht met hulp van de zusters: Maji Matitu Kindergarten
en Primary, Saku Primary en
Churwy Primary. De scholen
tezamen geven les aan meer
dan 10.000 kinderen! Een fantastische prestatie die we als
stichting graag blijven ondersteunen.
Margreet Kokshoorn

Wilnis - De Kon. Julianaschool
heeft de projectweek afgesloten
met een drukbezochte projectavond. Na twee weken hard werken over het thema “De Tijdmachine” kon het werk van de leerlingen bewonderd worden. De
deuren van de school gingen afgelopen donderdagavond om
18.30 uur open en al snel stroomde de school vol met leerlingen,
ouders, broers, zussen, opa’s,
oma’s en andere belangstellenden. Elke groep was met de Tijdmachine in een andere tijd terecht gekomen en had daar hard
aan gewerkt. Zo was de tijd van
de Vikingen in groep 7 te bezoeken. En de tijd van de Middeleeuwen in groep 4/5 en die van
de Romeinen in groep 5/6. Bij

passingen jouw huid verbeteren. Voor iedereen die zijn of haar
huid laat meten is er een presentje speciaal van hannah. Dat is nog
niet alles, voor iedereen die tijdens de Open Dag een hannah
basic behandeling inboekt en betaalt hebben we een mooie jubileumkorting, namelijk 60 minuten voor €40,- ipv €60,-!! Tot slot
is er ook nog stapelkorting op alle hannah producten. 1 product
5%, op 2 producten 10% en op
3 of meer producten maar liefst
15% korting! Bij SunCare kan iedereen op deze dag zonnen voor
€ 5,00 (max. 20 minuten) op elke bank + een gratis crème. Bij
Slimness kan iedereen zich weer
gratis komen wegen en meten.
Ook de mogelijkheid om je op
te geven: afvallen in groepsverband - start 18 april, individueel en samen. Alleen informatie opvragen kan natuurlijk ook.
NZURI PLAZA | Bozenhoven 19a |
Mijdrecht | www.nzuriplaza.nl

OBS De Eendracht

Groep 7 ervaart ‘dode
hoekles’

GEEN KRANT ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Mijdrecht - Tijdens deze belangrijke verkeersles bezoekt een rijinstructeur met vrachtwagen
van Brouwer Transport Mijdrecht
de school om de gevaren rond
de dode hoek van een vrachtwagen te demonstreren aan de leerlingen. De kinderen gaan daarna in groepjes onder leiding van
de rijinstructeur met een begeleider naar de vrachtwagen, waar
ze zowel binnen in de cabine als
buiten rond de vrachtwagen, de
dode hoek life kunnen ervaren.

Ze hebben tot deze dag vrijwel
geen idee hoe kwetsbaar ze zijn
in het verkeer en met name als
zij zich bewegen in de dode hoek
van een chauffeur! Hoog tijd dus
om vlak voor het theoretische en
praktische verkeersexamen nog
een keer goed te oefenen. Leren
en genieten tegelijk, want wie wil
er nou niet even in de cabine van
een vrachtwagen plaats nemen?
Veilig in het verkeer, een dode
hoekles op de Eendracht vergeet
je nooit meer!

OPGESCHOON
D
TWISTVLIED
& WICKELHO
F
Mijdrecht - Met een enthousiaste opkomst van
buurtgenoten, kinderen en jong volwassenen
is een groep buurtbewoners als een groene lint
door hun wijken Twistvlied en Wickelhof heen
geslingerd om al het zwerfvuil naar 1 centrale
plaats te krijgen. In de vuil containers die daar
voor gemaakt zijn. Dat is hen aardig gelukt, negen containers zijn afgevoerd volgepropt met
diverse vindingen die de mooie natuur niet of
nauwelijks kan afbreken. Van schoenen, koksmes, wodka flessen tot een reis koffer aan toe.
Als je alleen al bedenkt dat de natuur 75-80 jaar
nodig heeft om een zak chips af te breken. “Dus
help jij ook mee om onze wijken twistvlied &
Wickelhof zwerfvuil vrij te houden? Veel succes
met het stukje natuur wat wij met z’n allen mogen beheren”, aldus de organisatie.
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Liefdesleven der insecten
Regio - Insecten kennen vele manieren om tot een partnerkeuze
te komen. Daarbij spelen geuren
en kleuren een belangrijke rol,
maar ook verleidelijke geluiden
en cadeautjes worden in de strijd
geworpen. Sommige soorten
houden het op een brute overval.
Pieter van Breugel uit Veghel zal
op dinsdag 3 april een lezing verzorgen waarbij hij ingaat op de
manieren waarop insecten tot de
liefde komen. Aan de hand van
diverse vermakelijke en leerzame
voorbeelden wordt duidelijk dat
er voor mannelijke insecten veel
aan gelegen is hun eigen genen
door te geven en dat ze daarbij rivalen niet dulden of te slim af willen zijn. Vrouwelijke insecten vallen niet op elke man en komen
pas na veel wikken en wegen tot
een partnerkeuze. Natuurlijk denken insecten niet zoals wij en is
hun gevoelsleven voor ons ondoorgrondelijk. Maar het is zeker interessant om van de diver-

se insectengroepen voorbeelden te zien, waar wij mensen nog
wel wat van kunnen opsteken. De
prachtige opnames zijn gemaakt
in onze directe omgeving. U begrijpt dat het, zeker voor de insecten, een spannende parenavond wordt. Warm aanbevolen!
De lezing begint om 20.00 uur in
het NME-centrum De Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
De zaal is open vanaf 19.45 uur.
Er wordt een 'vrijwillige' bijdrage gevraagd van €2,50. Voor mee
informatie: Gerda Veth, tel 0297263656. Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

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

Wie het kleine
niet eert…
Dit is mijn laatste column voor
het IVN in de Nieuwe Meerbode. Zo’n dertien jaar lang
schreef ik drie à vier columns
per jaar om jullie, de lezers van
deze krant, mee te nemen in
de verwondering over de natuur dicht bij huis. De meeste
uiteenlopende onderwerpen
kwamen voorbij: van naaktslakken tot mossen, van belang van natuurbeleving voor
kinderen tot ruimte-experimenten met rucola door André Kuipers. Altijd ging het
over een onderwerp dat mijzelf ook verwonderde en boeide. Fijn was dat ik regelmatig
positieve reacties kreeg. Afgelopen zaterdag was ik met kinderen kleine diertjes aan het
zoeken. Dat is iets waar kinderen urenlang mee bezig kunnen zijn. Zoeken onder een
stuk hout of tegel, een molshoop uitgraven. En dan de
vondst bekijken in een loeppotje. Veilig, want je hoeft dat
soms toch enge diertje niet
vast te houden. En je kan het
goed van dichtbij bekijken.
We vonden van alles: miljoenpoten, duizendpoten, naaktslakken die nog in winterslaap zijn, kleine huisslakjes,
de eerst actieve zwarte wegmieren, regenwormen, pissebedden en nog veel meer.
Zelfs fladderde er een kleine
vos, een vlinder, voorbij. Met
een zoekkaart konden we de
diertjes op naam brengen,
maar dat vind ik zelf niet het
belangrijkste. De verwondering over de grote verscheidenheid aan diertjes waar je

echt naar op zoek moet, vind
ik veel belangrijker. Deze kinderen wisten er bovendien al
veel van. We hadden leuke gesprekken, zoals over het belang van bodemdiertjes. Regenwormen, pissebedden, andere bodemdiertjes en schimmels zetten dood organisch
materiaal om in voedingsstoffen voor planten. Zonder bodemdiertjes geen planten en
dus ook geen eten voor mensen. Pissebedden zijn altijd
fascinerend, alleen al door de
naam. Het zijn kleine kreeftachtigen die alleen op vochtige plekken kunnen leven (zou
daar de naam vandaan komen?). Ze zitten altijd met hun
hele familie bij elkaar, vaak onder de schors van dood hout.
Er zijn veel verschillende soorten pissebedden, zoals oprolpissebedden en de kelderpissebed (zie foto; bron Wikimedia Commons). Mooi hoe kinderen, en gelukkig ook veel
‘grote mensen’, zich kunnen
verwonderen over zulk klein
grut. Dat brengt me weer terug bij het begin. Ik ben ervan
overtuigd dat de zorg voor de
aarde begint bij verwondering
en ontdekking. Ik hoop dat jullie de komende jaren nog veel
mooie columns van m’n IVNcollega’s te lezen krijgen. En
dat jullie je samen met hun
verwonderen over vogels, bomen, planten en kleine diertjes. Want wie het kleine niet
eert…
Ineke Bams
IVN-natuurgids

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

Christelijk Mannenkoor “Immanuel”

Geslaagd concert
Regio - Het is dinsdag 20 maart
als vele mensen zich ’s avonds om
plm. 19.15 uur op weg begeven
richting de Janskerk. Daar wordt
door het Christelijk mannenkoor
“IMMANUEL” een Paasconcert gegeven, uitgevoerd wordt het Oratorium “Van Liefde Ongekend”
geschreven door Johan Bredewout. Allen hebben we een keurig verzorgd programmaboekje gekregen bij de ingang, zodat
we voor aanvang hebben kunnen lezen wie de medewerkenden zijn en met welk instrument
ze hun bijdrage leveren aan dit
te en aanzienlijk vergrote show- concert. Als het acht uur is zit de
room kunnen we volledig aan de kerk vol en staat het koor, strijkverwachting van de bezoeker vol- kwartet en trompet duo klaar om
doen. We hebben alle modellen zich te presenteren. Toen de ouin de showroom en beschikbaar verture van het Oratorium werd
voor een proefrit. Daarnaast heb- ingezet bleek er al gelijk een klik
ben we altijd zeer veel nieuwe au- te zijn tussen uitvoerenden en
to’s op voorraad, 6 tot 8 weken op publiek. Er werd zeer aandachtig
je nieuwe auto wachten is er bij- geluisterd naar de prestaties van
na niet meer bij. Onze voorraad is
zo uitgebreid dat iedere gewenste uitvoering beschikbaar is. En
daarbij, op een speciale selectie
voorraad auto’s geven wij korting
oplopend tot €4000,-.”

Heropeningsshow bij
Van Kouwen Aalsmeer
Regio - Na een grondige verbouwing opent Van Kouwen
Aalsmeer dit Paasweekend de
deuren van haar nieuwe showroom. Dit wordt feestelijk gevierd
met de vaste klanten van Van
Kouwen Aalsmeer en met iedereen die benieuwd is naar de compleet vernieuwde showroom.
Van Kouwen bestaat dit jaar 30
jaar als Opel dealer, gestart in
De Ronde Venen, nu dealer voor
Groot-Amsterdam. De vestiging
in Aalsmeer kwam in 2000 onder de Van Kouwen groep te vallen. Een aantal jaren kon men
hier ook voor een nieuwe Kia terecht maar sinds 2 jaar is de vestiging weer “helemaal” Opel. Directeur Theo van Kouwen zegt hierover: “We willen in Aalsmeer weer
de echte Opel beleving neerzetten voor onze klanten. In de lich-

de musici, bestaande uit orgel, piano, hobo, dwarsfluit, strijkkwart
en trompet duo wat een prachtige balans opleverde. In de volgende stukken lieten koor en orkest zich in een prachtige balans
horen. Mooi ingetogen hier en
daar, maar ook uitbundig zoals de
tekst, die goed mee te lezen was,
aangaf. Natuurlijk hadden de onderdelen van dit Oratorium hun
eigen karakter, wat veel inzet van
koor, orkest en dirigent vroeg. Dit
is door allen op een schitterende
manier vertolkt. Het was te merken dat er voor de uitvoering van
het Oratorium veel aandacht was
bij het publiek hetwelk waar aangegeven, mee heeft kunnen zingen. Dat het publiek zeer enthousiast was bleek uit de spontane staande ovatie na afloop van
dit concert. Zo mogen musici en
koor terug zien op een zeer geslaagd concert.

Van Kouwen Aalsmeer is gevestigd aan de Oosteinderweg 110
en is dit weekend open op vrijdag van 8.00 – 18.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en
maandag (2e Paasdag) van 11.00
tot 16.00 uur.

Nieuw bij Finesse Bodyline:

ANS Spectraal Analyse
Regio - Finesse Bodyline Clinic in
Woerden maakt gebruik van hypermoderne apparatuur en behandelmethodes voor onder andere het verwijderen van overtollig vet, overgewicht en huidverbetering. Met de UltraShape
kunnen zonder risico’s cosmetische ingrepen en behandelingen
worden verricht zonder operatieve ingrepen, narcose en littekens.
De kliniek bestaat 11 jaar en heeft
inmiddels ruim 5.000 succesvolle behandelingen uitgevoerd. In
hun diagnostisch centrum kunnen bovendien vroegtijdig klachten over burn-out worden opgespoord en in kaart gebracht.
Anders dan bij methodes als liposuctie, coolsculpting en cavitatie heeft UltraShape geen nadelige bijwerkingen. De UltraShape maakt gebruik van ultrageluid. Hiermee worden vetcellen
vergruisd, zoals dat ook bij nierstenen wordt toegepast. Vervolgens voert het lichaam de inhoud
van de vetcellen af. Het werkt veilig en biedt betere resultaten. En
geen hersteltijd!
Oorzaak vaststellen
Nieuw is de ANS Spectraal Analyse. Dit is een methode, ontwikkeld door NASA, om het autonoom zenuwstelsel te meten en
in kaart te brengen. Bij deze behandeling gaat niet alleen om het
verwijderen van vetcellen maar
willen we ook vaststellen wat de
oorzaak van vetopslag is en hoe
we dat voor de cliënt kunnen verbeteren. Dat doen we in ons diagnostisch centrum. Hier kun-

nen we bijvoorbeeld bepalen
of een orgaan niet goed functioneert vanwege een tekort aan
voedingsstoffen of omdat het autonome zenuwstelsel het orgaan
niet voldoende activeert.

Operazang Masterclass

Regio - Op 14 juli wordt AmstelProms 2018 georganiseerd. Het
grootse concert met 60 man sterk
orkest en 100 man groot koor wat
Burn-outklachten
Het autonome zenuwstelsel re- vorig jaar enkele duizenden mengelt nagenoeg alle onbewus- sen op de been bracht op de kade
te functies en processen in je li- langs de Amstel in Uithoorn. Net
chaam, zoals ademhaling, hart- als vorig jaar wordt er ook dit jaar
slag, energie-productie, spijsver- weer gewerkt met lokale zangers
tering en stofwisseling. Het re- en zangeressen. Het programgelt dus ook de ‘aan- en uitknop’ ma van dit jaar is een combinavoor vetopslag. Bijvangst van dit tie van klassiek, opera en popmuonderzoek is dat mogelijke burn- ziek. Voor ieder wat wils dus en
outklachten vroegtijdig in kaart een zeer gevarieerde avond met
gebracht kunnen worden. Dat is prachtige en herkenbare muziek.
natuurlijk in het belang van betrokkene maar ook van werkge- Auditties
vers. Met de uitkomst kan in een Binnenkort worden er audivroeg stadium begonnen wor- ties georganiseerd voor zanden met een behandeling, waar- gers en zangeressen die graag
door mensen weer sneller in het zouden willen optreden als solo
arbeidsproces kunnen terugke- zanger(es) in 1 van de opera stukren. Het biedt een win-win situa- ken die door het AmstelProms ortie voor alle partijen. Finesse Bo- kest gespeeld gaan worden. Om
dyline Clinic B.V. www.finessebo- te kunnen uitvinden of je goed
genoeg bent om mee te doen
dylineclinic.nl
aan zo’n auditie, organiseert AmstelProms een Masterclass operazang onder leiding van altmezzosopraan Maartje de Lint.
Maartje staat al meer dan 25 jaar
op het opera- en concerttoneel.
Zij studeerde op het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam,
in Parijs en in de USA. Zij is veelgevraagd solist en heeft naast het
klassieke een voorliefde voor het
lichtere repertoire.

Voordeel tot wel €3.500,-!

Salon de Promotion bij
Renault Nieuwendijk
Regio - Van 22 maart tot en met
Tweede paasdag is het weer Salon de Promotion bij Renault
Nieuwendijk. Tijdens deze actieperiode profiteer je van maximale keuze én maximaal voordeel: aantrekkelijk voordeel tot
wel 3.500 euro op veel nieuwe
Renault modellen. En ja: ook op
tweede Paasdag is de showroom
open. “Dit is een zeer goed moment om een nieuwe Renault aan
te schaffen. Wij bieden nu extra
voordeel op alle personenauto’s

AmstelProms concert

van Renault. Wie alvast wil weten
hoeveel voordeel we bieden, kan
het voordeel berekenen op onze website”, zegt Kees Nieuwendijk, directeur bij Renault Nieuwendijk. “Renault maakt je leven
graag eenvoudiger. Dus geven
we je tijdens Salon de Promotion
ook een accessoirecheque cadeau ter waarde van 750 euro op
geselecteerde modellen.”
Tweede Paasdag geopend
Maandag 2 april, tweede Paas-

ra werk mee te zingen en tevens
waar bij de auditie op gelet wordt
en hoe deelnemers zich daarop
kunnen voorbereiden. Tijdens de
workshop ontvangt iedere deelnemer 20 minuten persoonlijke
coaching door Maartje en kunnen de deelnemers van elkaar leren. Na de workshop kunnen de
deelnemers beslissen of ze inderdaad auditie willen doen om mee
te doen aan het AmstelProms
concert 2018. Zingt u graag opera en wilt u eens onderzoeken of
u geschikt bent om aan de AmstelProms auditie mee te doen
én komt u uit de regio Uithoorn?
Stuur dan een email naar info@
amstelproms.nl. We nodigen u
dan uit voor de workshop. Zangers en zangeressen kunnen zich
ook rechtstreeks opgeven voor
Workshop
de audities die in de maand mei
Zij zal de workshop deelnemers zullen worden gehouden. Meer
tegen een kleine vergoeding informatie over AmstelProms
wegwijs maken in wat belangrijk 2018 kunt u vinden op www.amis om met AmstelProms een ope- stelproms.nl

dag, zijn alle Nieuwendijk vestigingen (behalve Uithoorn) geopend van 11.00 tot 16.00 uur. De
extra accessoirecheque samen
met het overige voordeel tijdens

de actieperiode maakt de keuze voor een nieuwe Renault zo
wel heel eenvoudig. Overtuigd?
Maak gebruik van deze tijdelijke
actie en profiteer!
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Leerlingen Antoniusschool uit de Hoef op
bezoek bij Museon, Den Haag
De Hoef/Den Haag - En…3, 2,
1…de uitzending start NU!”
In de Klimaatstudio van het Museon waan je je in een televisiestudio. En daar ging het vandaag
om. Een heuse TV-uitzending maken met camera, studiotafel, TVpresentator en TV-gasten, met als
thema: klimaatverandering en
hoe mensen hier mee omgaan.
In groepen van drie gingen de
kinderen van groep 7 en 8 aan het
werk. Ze legden zich toe op Kenia waar verschillende provincies
kampen met langdurige droogte en op Kiribati, een eilandrepubliek in Oceanië, dat onder
de stijgende zeespiegel dreigt

te verdwijnen. Speels en interactief leerden de kinderen dat goede weidegronden voor kudden
schaars zijn in Kenia, de bevolking door betere medische verzorging in rap tempo toeneemt
en dat herders worden gestimuleerd kamelen te gaan houden in
plaats van koeien, zodat de vele
monden ook op de lange termijn
gevoed kunnen worden.

mangrovebossen het dreigende
water proberen te reguleren en
dat noodgedwongen emigratie
het onontkoombare lot is van de
Kiribatische bevolking.
Met Jill en Joey als volleerd cameraman, de meneer van Museon
als TV-presentator en de kinderen, bij toerbeurt als getalenteerde tafelgasten of publiek, was het
daarna tijd voor een informatieve
TV-show waarin al het geleerde,
Kribat
nogmaals in beeld werd gebracht
Over Kiribati leerden de kinderen op de televisieschermen ter lindat tropische stormen vaker dan ker- en rechterzijde van de studio.
voorheen razen over deze exotische eilandengroep, dat de ei- Leuke dag
landbewoners met de aanleg van Kortom een hele leuke dag, in
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een heel leerzaam museum, waar
je je zonder vervelen niet één
maar denk wel meerdere dagen
uitstekend kunt vermaken.
Na afloop, met z’n allen genoten
van de zelf meegebrachte lunchpakketjes in het nog zeer prille
lentezonnetje. Een wel zeer plezierige dag en petje af voor Museon! En petje af voor de oudercommissie van de school! Zij betalen
elk jaar een extra excursie voor elke groep. Daarmee laten ze zien
dat ze het team ondersteunen
bij de vormgeving van uitdagend
schoolbreed project onderwijs
passend bij de Regiio Emillia filosofie van de school.

Leerlingen de Schakel
schonen de buurt op
Vinkeveen - Wat kun je doen aan zwerfaval in de
straten rondom de school? Opruimen natuurlijk!
Dat is precies wat de leerlingen van basisschool
de Schakel hebben gedaan. In het kader van de
Landelijke Opschoondag organiseerde de Schakel op vrijdagmiddag 23 maart een schoonmaakactie rondom de school in Vinkeveen. Gewapend
met vuilniszakken, handschoenen en speciale
grijpers om vuil op te rapen, trokken de leerlingen door de straten en het Zwanenpark om al het
zwerfvuil op te ruimen. En dat was hard nodig!
Behalve klein zwerfvuil werden er veel lege flessen en blikjes gevonden. Er werd zelfs een kapotgemaakt verkeersbord uit de struiken gehaald.
De kinderen waren verbaasd over zoveel zwerfvuil. Het schoolplein vulde zich langzaam met
een grote hoop volle vuilniszakken. Een geslaagde actie met een schone buurt als resultaat: opgeruimd staat netjes!
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Bébouw Midreth

Oplevering 38 sociale
huurwoningen

Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Wind meestal uit het
(zuid)westen

De wind is een zeer belangrijke klimaatfactor. Hij voert
lucht aan met verschillende karaktereigenschappen en
daarmee uiteenlopende weertypes. De wind die op een zeker moment boven Nederland
waait wordt bepaald door de
positie van druksystemen om
ons heen. De windrichting is
afhankelijk van de positie van
hoge- en lagedruk en de windsterkte hangt samen met de
grootte van de drukverschillen. Rond een hogedrukgebied waaien de winden met
de wijzers van de klok mee en
rond een depressie is dat tegenovergesteld. In hoge mate bepalend voor het weer in
Nederland is een vrijwel permanent aanwezig lagedrukgebied in de omgeving van IJsland en een eveneens hardnekkig hogedrukgebied nabij
de eilandengroep de Azoren.
Tussen beide systemen wordt
met sterke westelijke winden
maritiem polaire lucht vanuit
het noordelijke of midden gedeelte van de Atlantische Oceaan naar ons land gevoerd. Deze luchtmassa’s komen bij ons
heel vaak voor, in ongeveer
60% van de gevallen vertoont
de aangevoerde lucht de typische kenmerken van deze
luchtsoort; ‘s winters voert deze betrekkelijk zachte zeelucht
aan, ‘s zomers frisse zeelucht.
Heeft het weer aanvankelijk
een sterke maritieme inslag ,
op den duur verliest deze haar
oorspronkelijke karakter.
In de eerste kilometers op het
Europese continent verloopt
de overgang het snelst en op
50 km van de kust (achter bijvoorbeeld de stad Utrecht)
zijn de eigenschappen van
de lucht reeds belangrijk continentaler geworden. Als je
met de auto over de provinciale weg A9 rijdt door NoordHolland, richting Den Helder/
Texel, merk je meteen op dat
bijna alle bomen scheef staan
in de richting van het Oostnoord-oosten, Dan is het niet
moeilijk de oorzaak hiervoor
te vinden. Naast deze scheefgroei valt op dat talrijke bomen aan de westkant een korte, kale kruin hebben. Dit is
mede het gevolg van zure regen. In Zuid-Oost Nederland is
van dit alles minder te merken.
Kijken we naar de windcijfers
van het kuststation Den Helder en het binnenlandse station Twenthe, dan zien we grote verschillen in windsterkte. ‘s
Winters waait het in Den Helder op gemiddeld 35 dagen
krachtig (6 Beaufort), op 15 dagen hard (7 Beaufort) en op 4
dagen is de wind stormachtig.
Twenthe blijft daar ver bij achter: gemiddeld op 4 dagen een
krachtige wind. Dat het in het
binnenland minder hard waait
komt mede door obstakels, zoals gebouwen en bomen.

ten westcirculatie, de kust bezocht door lagedrukcentra, die
in de richting van Scandinavië koersen. Naderen diepe depressies de Noordzee, dan is er
kans op storm aan de kust en
windstoten in het binnenland.
Zo’n westcirculatie kan onderbroken worden door een oostcirculatie. In de meteorologie
noemt men dat een blokkade.
Er is dan boven Scandinavië
een hogedrukgebied ontstaan
en tegelijkertijd heerst er boven de Middellandse Zee een
grote depressie-activiteit. Tussen hogedruk in het noorden
en lagedruk in het zuiden waait
dan een stevige oostenwind
die Russische vrieslucht onze
kant opstuurt. Net na midden
maart maakten wij zo’n invasie voor de tweede keer in korte tijd mee. In Mijdrecht werden weer dagrecords geboekt,
daarbij ook verbeteringen van
records die al meer dan dertig jaar hebben stand gehouden. Dit zijn de nieuwe records
van 2018 met tussen haakjes
de oude records: 17 maart, minimum temperatuur: -1,8 graden, maximum temperatuur:
0,9 graden (1984: -1,0 graden
en 2,9 graden), 18 maart: minimum temperatuur: -2,2 graden, maximum temperatuur:
2,9 graden (1985: -1,9 graden
en 2001: 4,0 graden), 19 maart:
minimum temperatuur: -3,5
graden (1985: -2,6 graden). De
weerpraatjes en -teksten zitten vol termen die regelmatig terugkomen. Als bijvoorbeeld de temperatuur ruim
onder nul graden is en er staat
bovendien veel wind, herkenbaar afgelopen winter voor
ons, is het ijzig koud. Bij koud
en vochtig weer wordt de temperatuur als kil omschreven en
als het koud is met buien is er
sprake van guur weer. Er bestaan nogal wat weerspreuken die betrekking hebben
op de wind, waarvan sommige heel vaak uitkomen, zoals
deze: “Een krimper is een stinker”. Bedoeld wordt een krimpende wind, een wind die van
noord of noordwest naar het
zuidwesten of zuiden gaat. Dat
is in de regel ongunstig, daar
het duidt op de nadering van
een depressie.

Na al die kou zou het wel heerlijk zijn als de aprilmaand ons
met warmte verwent. En dat
kan, want nog niet zo lang geleden hadden wij een grasmaand die record warm en
droog was. Dat was april 2011.
De maand was ruim vier graden te warm. Wat betreft de
temperatuur werden records
verpletterd. In De Ronde Venen kwamen zeven zomerse dagen van 25 graden en
meer voor. Zelfs al een tropische dag; 30,7 graden verscheen op de thermometer op
de 15e. Het leek wel een woestijnmaand bij ons, want op drie
dagen vielen er een paar druppels, zodat we 0,0 mm konden
noteren en alle andere dagen
Veelvuldig wordt in het kou- waren kurkdroog. Maar april
de jaargetijde in een zogehe- heeft nu eenmaal zijn grillen.

Vinkeveen - Op 21 maart is de
oplevering van 38 sociale huurwoningen in Vinkeveld in Vinkeveen feestelijk gevierd. Karin Verdooren van GroenWest verrichtte
de feestelijke handeling in bijzijn
van wethouder David Moolenburgh van gemeente De Ronde
Venen. In het plan Vinkeveld worden 200 woningen gebouwd, zowel koop als huur. Bébouw Midreth, een Koninklijke VolkerWessels onderneming, heeft in opdracht van GroenWest 38 sociale
huurwoningen gebouwd. De
eerste twee blokken woningen
zijn half februari opgeleverd. Deze week volgen de laatste twee
blokken. Kenmerkend voor de
sfeervolle jaren ‘30 woningen is
dat zij duurzaam en energiezuinig worden. Zo worden er naast
goede isolatie van de gevel en
het driedubbelglas ook zonnepanelen aangebracht. “De 38 woningen zijn een mooie uitbrei-

ding op de sociale huurwoningen
in De Ronde Venen. Bovendien
zijn zij duurzaam en energiezuinig. Dit zorgt voor lagere woonlasten voor de bewoners. Zo blijft
betaalbaar wonen, ook op langere termijn, bereikbaar”, aldus Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest). Ook wethouder
Moolenburgh is blij met de oplevering van de sociale huurwoningen in Vinkeveld. “Het is belangrijk om betaalbaar te kunnen wonen in De Ronde Venen. Daarom
hecht de gemeente veel waarde aan de bouw van sociale huurwoningen. Bovendien zijn de woningen duurzaam en energiezuinig en daarmee toekomstbestendig. Inmiddels worden er steeds
meer woningen opgeleverd en
kunnen er al veel mensen prettig wonen. De voltooiing van Vinkeveld nadert en daar ben ik erg
trots op”, aldus wethouder David
Moolenburgh.

Wethouder Alberta Schuurs
opent Vrijeschool
Mijdrecht - Zaterdag 24 maart
opende Alberta Schuurs vrijeschool-peutergroep ‘Wilgenroosje’, aan de Oosterlandweg 16A in
Mijdrecht. In het bijzijn van initiatiefnemers van de Vrije School
Groene Hart, Margreet Weenink
en Angélique de Roos, knipte zij
het lint door in de deuropening
van het kinderdagverblijf Partou.
Vrijeschool-peutergroep Wilgenroosje is het resultaat van een
samenwerking tussen Initiatiefgroep Vrije School Groene Hart
en kinderdagverblijforganisatie
Partou. Het openingsfeest stond
in het teken van het Lentefeest,
een van de jaarfeesten van de
vrijeschool.
Broodhaantjes bakken
Kinderen met versierde palmpasenstokken konden tijdens het
openings- en Lentefeest niet missen. In de ochtend hadden zij die
zelfgemaakt samen met hun ouders. Druk waren ze in de weer
met wilgentakken, diverse kleuren crêpepapier en het rijgen van
rozijntjes aan draadjes. Ook het
broodhaantje mochten de kinderen zelf met een bolletje deeg
maken. Het eindresultaat toon-

den ze trots tijdens de officiële
opening. Het openingsfeest was
ook een goed moment voor de
ouders om kennis te maken met
Initiatiefgroep Vrije School Groene Hart en alle vrijwilligers die
zich inmiddels vol enthousiasme hebben aangesloten bij deze
groep. Allemaal met één doel: de
start van de Vrije School Groene
Hart in augustus.
Doorstromen
De opening van de vrijeschoolpeutergroep brengt de komst
van de Vrije School Groene Hart
een stuk dichterbij. Wethouder
Alberta Schuurs gaf dit ook aan
tijdens haar speech: “Dit is heel
goed nieuws voor de komst van
een vrijeschool in Mijdrecht. Peuters worden vanzelf kleuters en
zo is er instroom van onderaf voor
de nieuwe school.” Voor de initiatiefneemster van de Vrije School
Groene Hart, Margreet Weenink,
was dit dan ook een mooie dag:
“We zijn heel blij met deze nieuwe peutergroep. Komende maanden zullen we nog harder ons
best doen voor het realiseren van
vrijeschoolonderwijs in deze regio.”

VIB spijkert ondernemers bij:

Overleven in de
Mediacratie
De Ronde Venen - Niet alleen ondernemers moeten zich
staande kunnen houden in de
kritische media, ook lokale politici hebben hier een dagtaak
aan. Het leek VIB De Ronde Venen daarom een goed moment
om ondernemers en politici bij
te spijkeren op het gebied van
omgang met de media. En wie
kan dat beter dan oud-spindoctor van JP Balkenende: Jack de
Vries! Meer dan 80 ondernemers,
directeuren, managers en lokale politici verzamelden zich in de
Willisstee in Wilnis voor de wijze
lessen van De Vries. Na een korte
introductie van voorzitter Daniel Storm, werd het publiek door
De Vries meegenomen in de do’s
en don’ts in de media. Volgens
hem bestaan de belangrijkste
lessen uit 3 elementen. Zo zijn
er 3 primaire journalistieke principes: Conflict – Human Interest
– Nieuws. Aan de hand van actuele voorbeelden werd het snel
duidelijk welke lessen hieruit te
trekken zijn. Na een zeer interactieve uiteenzetting sloot De Vries
af met de 3 belangrijkste elementen van een proactieve mediastrategie: Relevantie – Belofte – Bewijs. Daar werd nog uitgebreid over nagepraat tijdens de
netwerkborrel die door de medewerkers van Stee-Inn optimaal

werd voorzien van een drankje
en overheerlijke hapjes.
Avondprogramma
Het avondprogramma was ingericht voor het VIB Verkiezingsdiner. Alhoewel er geen pers aanwezig was, konden de 8 aanwezige fractievoorzitters (of afgevaardigden) van de lokale politieke
partijen het geleerde direct toepassen tijdens het 3-gangendiner. Als gast van de VIB kregen zij
de rol van Tafeldame of Tafelheer,
waarbij zij stellingen konden poneren, vragen beantwoorden en
meningen en suggesties inwinnen. Na ieder gerecht wisselde
de samenstelling. Twee uur lang
werd druk gediscussieerd over
diverse politieke thema’s onder
het genot van de culinaire hoogstandjes van Restaurant Rendez
Vous. Tegen 21:00 werd het verkiezingsdiner beëindigd. Zowel
de lokale politici, als de VIB-leden
spraken hun waardering uit voor
zowel het middag-, als avondprogramma. Een herhaling over
4 jaar lijkt daarmee een feit. Meer
informatie en de indrukwekkende foto’s van Vision Quest Fotografie zijn te vinden op de Facebookpagina: @VIBDRV De eerstvolgende bijeenkomst is het
VIB Netwerkontbijt bij Kokido in
Mijdrecht op 17 mei a.s.

Klank in Koper concert
Vinkeveen - We nodigen u van
harte uit om op zaterdag 7 april
het dubbelconcert van Brassband
Concordia en Fanfare Crescendo
uit Oostzaan bij te wonen. Locatie is natuurlijk onze thuisbasis ‘de
Boei’, Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Fanfare crescendo, o.l.v. Bart Koning zal deze avond openen met
‘Overture to a new Life’, een levendige overture rondom het
thema: het nieuwe leven. Daarna speelt Crescendo het prachtige ‘Inferno’ van Sven Calster, geschreven ter herinnering aan een
brand op de Kalmhoutse heide,
gevolgd door de mooie euphoniumsolo ‘Benedictus’, gespeeld
door Leo Huitema. Na de vrolijke mars ‘Ascot’ kunt u luisteren
naar het overbekende werk ‘Indiana Jones’, waarin alle bekende
tunes van deze film te horen zijn.
Als afsluiter voor de pauze kunt u
mee swingen met een nummer
in Glenn Miller stijl, gebaseerd op
het bekende nummer: The Batlle
of Jericho.

wat begint als een prelude. Daarna kunt u genieten van de vrolijke Gospel ‘Dance Beat’ en de briljante mars ‘The Kingdom of God’
, gebaseerd op de welbekende
hymne; Zoek eerst het Koninkrijk
van God. Vervolgens gaan we verder met een nummer in Big-Band
stijl, ‘LightWalk’, waarbij u bijna
niet op u stoel kunt blijven zitten.
De drie solo-cornetisten laten
daarna goed van zich horen in
het vrolijke nummer Cornets gogo, waarna u weer tot rust kunt
komen bij de prachtige ballade
‘Hymn of brotherhood’. Deze hele avond draait om muziek, en
daarom mag op deze avond dat
het overbekende nummer van
John Miles, genaamd ‘Music’ hier
niet ontbreken. Als hekkensluiter
in deze mooie muziekreeks krijgt
u de première te horen van het
nummer ‘God save the Queen’,
een medley waarin de meest bekende Queen- songs naar voren komen, speciaal voor brassband gecomponeerd door dirigent Thomas Eveleens. Kortom
Pauze
een afwisselende muziekavond
Na de pauze kunt u luisteren naar met fanfare en brassbandmuBrassband Concordia, natuurlijk ziek, die u niet mag missen . Kaaro.l.v. Thomas Eveleens, die weer ten ( volwassenen 10 euro, kindeeen mooi afwisselend program- ren en donateurs 5 euro)zijn verma heeft ingestudeerd. Als ope- krijgbaar bij de leden, aan de kasningswerk is gekozen voor het sa, maar wilt u verzekerd zijn van
dynamische werk ‘Prelude and een plaats dan kunt u ook kaarten
Chorale’, wat geschreven is rond- bestellen via onze website: www.
om een prachtig koraal, maar brassband-concordia.nl.
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Wooninspiratiedag wederom een groot succes
Regio - De WooninspiratieDag
was weer goed bezocht dit jaar.
Het lijkt wel ieder jaar te groeien. Hoe kan het ook anders, de
nieuwbouwprojecten
trokken
natuurlijk veel bekijks en ook de
Rabobank had hier zijn handen
vol aan! De andere deelnemende
bedrijven hebben weer het beste van zichzelf en hun bedrijf laten zien, veel enthousiaste reacties waren het gevolg. Er was werkelijk van alles te zien en te doen,
dit alles onder het genot van een

heerlijk kopje koffie. De organisatie kan terugkijken op een zeer
gezellige dag waar het weer ook
een handje heeft geholpen, velen hebben de fiets gepakt om
het eerste voorjaarsevenement
in de regio te bezoeken. Dank aan
de ondersteunende organisaties:
Ondernemersfonds, SPUK en Rabobank en vooral de firma Kooyman, een betere gastheer/vrouw
kan men zich niet wensen. Bijgaande foto’s zeggen meer dan
woorden
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De Ronde Venen - Sportief wandelen wordt nu door Atletiek vereniging de Veenlopers georganiseerd zeker als nu in de avonduren langer licht blijft. Sportief
wandelen is lekker in de buitenlucht bezig zijn en je wordt er ook
nog eens gezonder van. Sportief wandelen in ook zeer geschikt voor mensen die lang hebben stilgezeten of een beroep
hebben waarbij zij weinig in beweging zijn, tevens is wandelen
ook geschikt om af te vallen. Ook
hardlopers die moeite krijgen
met hun sport is wandelen daarom een uitstekend alternatief om
in clubverband te kunnen blijven
bewegen. Wandelen is zeker minder belastend voor je spieren- pezen en gewrichten. Elke donderdagavond zal de wandelgroep
van start gaan en de startlocatie

ee

i

is Ontspanningweg 1 (Optisport /
zwembad ) te Mijdrecht. De trainingen zijn van 19:30- 20:45 uur
en zullen onder leiding van een
gecertificeerde trainster Carla van
Nieuwkerk plaats vinden, waarbij ook aan warmingup- coolingdown en de wandeltechniek aandacht zullen worden besteed.
Een lidmaatschap kost €55,00
per jaar en een eenmalige bedrag van € 7,50 aan de bond. De
wandelaars worden ook gelinkt
aan de KNWB Koninklijke Nederlandse Wandel Bond, als u meer
informatie wenst gaat naar onze
website www.veenlopers.nl en
vul een contact formulier in of bel
0637276083 (Rob van Zijtveld)
Enthousiast geworden? Aanmelden kan via de Veenlopers website www.veenlopers.nl.

Column van het Inwonerscollectief DRV

Nu even wat meer
aandacht voor de inwoners
De Ronde Venen - Eindelijk
rust! De campagne tsunami
van de lokale politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Wekenlang hebben alle deelnemende lokale politieke partijen de volle aandacht gekregen. De zetels zijn nu verdeeld
en de politieke luiken gaan
weer dicht. Er is geen behoefte meer aan media en ook de
inwoners worden nu op veilige afstand gehouden. Uiteindelijk komt er dan een coalitieakkoord met beleidsmatige en financiële afspraken. En
dan kan iedereen weer aan het
werk om gemaakte afspraken
waar te gaan maken. Het podium is weer vrij. Maar zijn er
dan geen andere partijen die
in de schijnwerpers kunnen
worden gezet? Wat ons betreft
wel. Er zijn namelijk heel veel
inwoners in De Ronde Venen
die bezig zijn met hele goede initiatieven. Initiatieven die
vaak niet bij alle inwoners bekend zijn, maar die toch echt
wel wat meer aandacht, erkenning, steun en zeker wat meer
waardering verdienen. Wij willen al die mooie initiatieven
heel graag een mooi podium
geven in De Ronde Venen. Ze
een beetje uit de anonimiteit
halen. Alle initiatieven moeten zichtbaar voor alle inwoners worden. Wij van het Inwonerscollectief hebben daar wel
ideeën over hoe we dat met elkaar moeten gaan doen. We
willen daar heel graag met alle initiatiefnemers eens over
gaan brainstormen hoe we

Rode Kruis
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Uithoorn - Het Rode Kruis locatie Uithoorn / De Kwakel hield onlangs een gezellige voorjaarsochtend voor haar gasten.
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dat samen op de kaart kunnen
gaan zetten. Zodat alle inwoners weten wat er in onze gemeente allemaal voor mooie
dingen zijn en worden georganiseerd. Daar wordt je als
inwoner vanzelf wel enthousiast van en wie weet werkt
het wel aanstekelijk en gaan er
veel meer inwoners mee doen.
Een aantal initiatieven, buurt
en wijkteams hebben zich al
bij ons gemeld en daar zijn wij
al mee in gesprek. Dat geeft
energie en samen zien we grote kansen om initiatieven te
versterken en te verbinden.
Wij willen de komende tijd alle initiatieven in kaart brengen
hoe groot of klein dan ook. We
roepen dan ook alle bestaande
(buurt en wijk) initiatieven op
om contact met ons op te nemen. Maar ook als u met een
idee rond loopt om iets voor
de inwoners of de gemeente neer te zetten waardoor
het allemaal een beetje leuker
met elkaar gaat worden nodigen we u uit ons te contacten
en uw idee kenbaar aan ons te
maken. We gaan er een feestje van maken in onze gemeente! We gaan ons zelf als inwoner op de kaart en in de schijnwerpers zetten. Gewoon als inwoners onder elkaar.
Stuur een email naar: drv@
inwonerscollectief.nl en laat
ons weten wat u voor een initiatief in De Ronde Venen heeft
neergezet of wat u graag zou
willen neerzetten. Wij willen u
graag de aandacht en het podium geven wat u verdient!

te

gegeven over hulpprogramma’s
en activiteiten van het Rode Kruis,
onder andere de volgende vakantieweek in September. Dit werd
gevolgd door een heel grappiBijna 60 deelnemers hebben ge- ge en up-to-date versie van Asnoten van een zonnige ochtend, sepoester voor het bingo spel,
samen met een grote groep vrij- met natuurlijk een prijs voor elke
willigers onder begeleiding van speler. Na een drankje, een hapje
Anke Nijland. Tijdens de koffie en een goed gesprek met elkaar
met koek zijn een paar berichten ging iedereen weer naar huis.

Vinkeveen - De Vinkeveense Tennisvereniging organiseerde net
als elk jaar samen met Tennisschool MyTennis haar voorjaarsclinics voor de beginnende jeugd.
Als volleerde kampioenen toonden zij na afloop trots de ontvangen diploma’s en medailles. Wellicht een mooi begin voor een
vreugdevolle tennis carrière.

Wolf en Jagroup halve
a iste
Regio - De Ronde Venen - In het
driebanden toernooi van D.I.O./
Café de Merel 2018 zijn de eerste
halve finalisten bekend, in het afgelopen weekend speelden zaterdag Ad Wolf, Emiel Jagroup,
John Vrielink en Rijk van Heeringen zich naar de halve finales,
en de verrassing van de zondag
Anne Beeker die 0,613 liet noteren in zijn drie wedstrijden met
als hoogste serie 6 ! Ook plaatsten Hans Bak, Rohan Janmaat en
Richard v. Kolck zich voor de halve finale, de volgende kwartfinale
wedstrijden zijn te spelen op de
data zaterdag 7 en zondag 8 april
er zal gestart worden om 14.00
uur. De halve finales worden op

Hockeyclub HVM

zaterdag 14 april en zondag 15
april gespeeld en de finale wedstrijden zijn op zaterdag 21en
zondag 22 april met acht man
aanvang is dan 13.00 uur. Ook
kunnen wij nog enkele spelers
en/of speelsters plaatsen voor
het nieuwe seizoen voor zowel
de interne competitie als De Ronde Venen competitie, komt het u
op de dinsdag avond (biljartclub
De Merel) niet uit dan bent u van
harte welkom op de donderdagavond (biljartclub D.I.O.) aanmelden kan op onderstaand adres.
Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562 of 0297-264159 of Regio - Mijdrecht - Na een geslaagd zaalseizoen wat zeker
e-mail thcw@xs4all.nl.
goed en feestelijk is afgesloten,
moest het door Van Walraven gesponsorde Atlantis 1 de draad
weer oppakken van het ongeslagen veldseizoen. Zonder in te
komen, want de oefenwedstrijd
werd afgelast vanwege de slechte
weersomstandigheden, ging de
selectie vol aan de bak met trainen. Dit pakte weer goed uit in de
wedstrijd, want deze werd winnend afgesloten met een stand
van 24-16. En zo ging de eerste
helft goed van start met hier en
daar een antwoord van Crescendo door schoten van ver en 3 vrije
ballen. Dit bracht de ruststand op
11-6. De 2de helft begon met een
naar Rapid gaan, die het net als tegendoelpunt, maar gelijk weer
Atlantis erg goed hadden gedaan het antwoord door Atlantis 1!
deze competitie. Madjoe besloot Moeizaam kwam Atlantis op dat
echter dat het verlies van de week moment tot scoren en Crescenervoor – en daarmee het uitscha- do wist dichterbij te komen naar
kelen op kans op de titel – van een stand van 12-9. Toen wist AtRapid goed gemaakt moest wor- lantis wist de korf weer te vinden
den. Madjoe speelde de sterren en maakten ze het verschil weer
van de hemel, en Rapid verloor iets groter naar 15-9. Maar met
ruim met 10-6 . Met dit verlies
werd het kampioenschap voor
Atlantis bezegeld. Gefeliciteerd
Atlantis D1 met deze winst. Sofie, Tessa, Bram, Lucas, David, Mariska, Lodi, Sander en Milan jullie
hebben – met meer dan 100 gescoorde doelpunten in de com- Uithoorn - Met de paasdagen in
petitie – de prijs dik verdiend. Tij- aantocht is het extra fijn om voor
dens de huldiging werden com- de cliënten van de Voedselbank
plimenten gegeven over het uit- levensmiddelen in te zamelen. Almuntende samenspel, en de in- bert Heijn in Zijdelwaard heeft op
zet van de beide coaches Janne- eigen initiatief aangeboden om
ke en Saskia. We hopen op een in samenwerking met Voedseleven spannende veldcompetitie bank Uithoorn – De Kwakel zaterdie zaterdag 31 maart start met dag 31 maart a.s. weer een inzade wedstrijd tegen de D1 van OV- melingsactie te organiseren.
Op deze dag kunnen klanten proVO uit Maarssen.
ducten kopen om te doneren aan
de Voedselbank. Momenteel zijn
zo rond de 53 huishoudens in Uithoorn en de Kwakel afhankelijk

Mijdrecht - Op zondag 15 april
a.s. van 10.00-12.00 uur wordt op
Hockey Vereniging Mijdrecht een
Open Dag georganiseerd voor
jeugd tussen 5 en 16 jaar oud.
Aanmelden voor de HVM Open
Dag is niet nodig. De inloop start
om 09.45 uur en het programma begint om 10.00 uur. Rond
12.00 wordt de Open Dag afgesloten. Deelname is gratis en het
enige dat je mee moet nemen is
sportkleding en sportschoenen
(en eventueel scheenbeschermers). Na afloop krijg je een informatiepakket mee naar huis.

Als je enthousiast bent geworden
na de Open Dag en je wordt binnen een week lid van HVM dan
hoef je geen inschrijfgeld (à €30,) te betalen. Sowieso mag je altijd 3x gratis mee komen trainen.
Dus vind je het leuk kennis te maken met de hockeysport, dan
kan dit op zondag 15 april 2018
van 10.00-12.00 uur bij HVM,
Proostdijstraat 41 te Mijdrecht.
Voor meer informatie over Hockey Vereniging Mijdrecht kun je
kijken op www.hvmijdrecht.nl
of mailen naar vice-voorzitter@
hvmijdrecht.nl
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Regio - Mijdrecht - Zaterdag 24
maart jl. werd de Atlantis D1, gesponsord door Profile Tyrecentre, gehuldigd als kampioen in
de zaalcompetitie na een zeer
spannende strijd. Atlantis D1 won
de uitwedstrijd tegen BlauwWit uit Amsterdam op 10 maart
ruim met 3-15, en bleef door deze winst in de race voor de titel.
Om kampioen te worden was
het team echter afhankelijk van
de uitslagen van de wedstrijden
van Rapid uit Haarlem en Madjoe
uit Rijnsburg in de weken daarna. Beide teams waren nog in de
race voor het kampioenschap. De
wedstrijden werden dan ook met
spanning door de D1 gevolgd.
Madjoe gaf de titel op 10 maart
uit handen door met een zeer
klein verschil van Rapid te verliezen. Ze verloren deze wedstrijd
met 10-9. Op 17 maart werd de
beslissende wedstrijd gespeeld:
Rapid tegen Madjoe, bij winst of
gelijkspel van Rapid zou de titel

a

AH Zijdelwaard

i t eerste
a i tersei e
nog 25 minuten op de klok kan
het nog alle kanten op. Opnieuw
kwam Atlantis lastig tot scoren
door goed verdedigen van Crescendo en goed gecreëerde kansen die helaas niet werden afgemaakt. Daardoor werd het weer
15-11. Toch wist Atlantis door te
gaan en ze wisten 4x op rij te scoren zowel van ver als van dichtbij:
19-11.
Maar Crescendo gaf niet op en
haalde alles uit de kast door wissels en een goede inzet en ze
kwamen opnieuw dichterbij.
Door hard trainen en goed samenspel wist Atlantis de voorsprong gelukkig weer uit te bouwen Ze maakten goede kansen
af: schoten van ver, kort bij de
korf, een omdraaibal en 2 stippen
Dit bracht de stand op 24-14. Ondanks een hard blok van Atlantis waardoor de bal van de verdediging naar de aanval ging, wist
Crescendo nog 2 x te scoren door
een afstandsschot en een vrije
bal. En daar was het laatste fluitsignaal, eindstand: 24-16.
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van de Voedselbank en daarom
is deze actie dus hard nodig. Een
team vrijwilligers staan te trappelen om in verschillende shifts
boodschappenlijstjes uit te reiken aan het winkelend publiek,
toelichting te geven aan de klanten of de producten in ontvangst
te nemen bij de goederenkraam
van de Voedselbank. Ook DE punten kunt u op deze dag inleveren bij de goederenkraam van de
Voedselbank bij de in- en uitgang
van de Albert Heijn supermarkt in
Zijdelwaard.
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Leerlingen van Thamen stralen
op de Thamen Talenten Tank

Uithoorn - Afgelopen vrijdag
vond voor de elfde keer de Thamen Talenten Tank plaats. Deze
podiumvrijplaats voor leerlingen

van Scholengemeenschap Thamen is inmiddels een instituut op
de school. Elk jaar weer mogen
de leerlingen hun podiumtalen-

ten laten zien, ondersteund door
de leerlingen van Licht & Geluid.
Zang-, dans- en muziekacts wisselden elkaar af. Het niveau was hoog

en de sfeer was opperbest. De
avond werd vermakelijk aan elkaar
gepraat door twee pittige presentatrices. Menig ouder zal aan het

eind van de avond beretrots de
school hebben verlaten. Het was
een feestje! Bijgaande foto’s geven
een impressie van het feest
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Kampioenschap van Uithoorn
Uithoorn - Prima omstandigheden op zondag 25 maart bij het
Kampioenschap van Uithoorn
georganiseerd door de afdeling
wielren van UWTC. Het was even
wennen voor de deelnemers dat
er een nieuwe plaats was waar
men zich moest melden voor de
inschrijving, en wel in ons prachtige nieuwe clubhuis. We mochten veel complimenten in ontvangst nemen over het clubhuis
en ook het dakterras werd veelvuldig gebruikt om de wedstrijd
te volgen.
In alle categorieën waren leuke wedstrijden te zien. Bij cat 1-2
ging de winst naar Pieter Westbroek uit St Pancras voor Hidde Schagen uit Haarlem en Filippo van Loo uit Amsterdam. Onze eigen jeugd rennertjes moesten weer even wennen aan de
koers. Op de 9e plaats eindige
Mike Knook die vandaag voor
het eerst met klikpendalen van
start ging, even wennen dus.
Tiende werd Daryen Vleerbos
en 11e Tom Derogee. Bij cat 3-4
was er een groepje van zes renners ontsnapt. In de eindsprint
wist Pascal Cutler uit Amsterdam
nipt te winnen voor Esmee de
Rijk uit Nieuwkoop. Op het podium kregen zij gezelschap van Kaj
van Niekerk uit Purmerend. Onze
Nees Wahlen deed het ook supergoed, op enkele seconde achterstand eindigde hij op de zevende plaats.

land, 1e Pepijn Veenings, 2e Raphaël Mouton, 3e Stef Koning. Bij
de nieuwelingen en dames was
het startveld niet zo heel groot.
Bij de dames bleven er maar 3
van de 4 deelnemers in de strijd,
dus allemaal podium! De winst
ging na 1.15 uur koers naar Yonna van Dam uit Voorhout, 2e Lexi
Brown uit Amsterdam en 3e Liesbeth Zeeman uit Oudkarspel.
Bij de nieuwelingen ontstond er
een kopgroep van 4 man, hierachter nogmaals 4 man en dan
het peloton. De winst was voor
Nick Schelvis uit Heemskerk, 2e
Ian Vasbinder uit Koog ad Zaan
en 3e Wessel Mouris uit Baambrugge. UWTC lid Danny Plasmeijer reed ook een prima wedstrijd
en werd 6e. Sven Buskermolen
reed de wedstrijd in het peloton
uit en werd 13e.

even te lang, kramp, vermoeide
benen en een lekke band zorgde
ervoor dat ze als laatste over de
finish kwamen. Een groep vrijwilligers zorgde ervoor dat de dag
goed verliep. Dank aan allen!
Veteranen
Voor de UWTC renners Leen
Blom, John Tromp en Guus Zantingh is het wielerseizoen weer
gestart. Voor hun eerste wedstrijd waren zij naar Brabant afgereisd om daar op zaterdag 24
maart in Nieuwkuijk te starten.
Bij de 60+ veteranen werd vanaf het startschot volop gedemarreerd maar Ron Paffen zorgde er
steeds voor dat niemand uit het

peloton kon ontsnappen. De
wedstrijd werd beslist door een
massa spurt en hierin was Ron
Paffen uit Milsbeek duidelijk de
sterkste met op de 2e plaats Hans
Lap uit Hendrik Ido Ambacht.
John Tromp wist zich naar een
mooie 5e plaats te spurten. Bij
de 69+ veteranen ontstond na 15
minuten koers al een kopgroep
van 8 renners met daarbij Leen
Blom en Guus Zantingh, deze 8
renners werkten goed samen en
bouwden een mooi voorsprong
op. Met nog 9 ronden te gaan
ontsnapte Raymond de Meester
uit de kopgroep en even later sloten nog drie renners aan en daarbij Guus Zantingh. Met nog anderhalve ronde te gaan ging Raymond de Meester uit Eindhoven
er weer alleen vandoor en won
de wedstrijd, Guus Zantingh eindigde op een verdienstelijke 2e
plaats en Leen Blom finishte als
8e.
12e AH Jos van de Berg jeugdronde van Uithoorn
Zondag 8 april wordt de jeugdronde van Uithoorn verreden bij
UWTC. Dit is tevens een NK selectiewedstrijd. We verwachten
meer dan 100 jeugdrenners aan
de start. Om 10.30 uur starten we
met de jongste jeugd. Publiek is
van harte welkom.
Start trainingen
Vanaf deze week starten alle wielren trainingen weer bij UWTC
wielren. Op dinsdagavond van
19.00-20.00 uur iedere week een
clubkoers vanaf categorie nieuweling en ouder. Op woensdag is
er training voor de jeugd en aansluitend training voor de overige
categorieën. Meer info op www.
uwtc.nl

Een dame
De dag werd afgesloten met de
wedstrijd met de ‘grote’ mannen.
In dit strijdgeweld één dame, Lorena Wiebes, vond het een prima training en reed zonder problemen de wedstrijd van 2 uur
uit. De sprint bij de sportklasse
werd gewonnen door Brian Burggraaf uit Velsen Noord, 2e Marc
Stouten uit Voorhout en 3e Niels
Bijkerk uit Amsterdam. Maarten Postma werd 11e, Gerben
vd Knaap 13e, 16e Vincent Derogee. Mark Best had al 100 km
in de benen en stapte maar eerder uit de wedstrijd en voor Louis
Oude Elferink ging het een tandStartveld
je te hard.
Cat 5-6 had met 33 deelnemers Op het moment dat de sportklashet grootste startveld en zij gin- se afsprinten wisten er drie rengen 1 minuut later dan cat 7 van ners te ontsnappen uit het justart. De wedstrijd werd hier toch nioren/beloften/elite/amateurs
enigszins door beïnvloed toen veld. De amateurs Bas de Bruin
enkele deelnemers van cat 5-6 en Niels Ruijter, beide woonachmet cat 7 mee wisten te sprin- tig in Uithoorn en junior Niek
gen. De winst ging hier naar Ju- Voogt. Tommy Oude Elferink
lian Vergouw uit Amsterdam, 2e moest deze mannen laten gaan
Joeri Schaper uit Bergen en 3e toen hij kramp kreeg. Niek had
Viego Tijsen uit Amstelveen. De het niet gemakkelijk maar wist
UWTC renners deden het prima er toch bij te blijven. De winst
in deze grote groep: 6e Mike De- ging naar Skits renner Niels Ruijrogee, 12 Lars Hopman, 13 Rens ter, 2e Bas de Bruin en 3e Niek
Grömmel.
Voogt. Lorena Wiebes werd keuBij cat 7 bestond het hele podium rig 9e. Voor Bart, Ian, Menno en
uit renners van WV Noord-Hol- Tommy duurde de wedstrijd net

Judoka’s PK Sport op
bezoek in Diemen
Vinkeveen – Op zondag 18
maart vertrokken in totaal 17 judoka’s van PK Sport naar Diemen
voor hun deelname aan een judotoernooi, die wederom werd georganiseerd door Fuyiama.

Strijden
In de ochtend waren de jonge judoka’s aan de beurt om te strijden voor de prijzen. De poule indeling werd zo veel als mogelijk
gedaan op leeftijd, gewicht en
kleur band. Het was voor somHet ging hier om een recreatief migen onder onze judoka’s best
toernooi en is daarom juist toe- wel schrikken om snel in een
gankelijk voor judoka’s zonder houdgreep te worden genomen
wedstrijdervaring. De aangeleer- of plotseling op je rug te liggen.
de technieken in de reguliere ju- Voor de meegereisde ouders,
dolessen van meester Ruud en opa’s en oma’s en overige famimeester Dick kunnen nu in een lieleden en vrienden was het net
“echte” judowedstrijd worden zo spannend als onze jonge judotoegepast. Sommigen onder hen ka’s. Naast het incasseren van een
deden voor het eerst mee, ande- verloren partij werd er ook door
ren hadden eerder een dergelijk hen gewonnen. In de middag
judotoernooi meegemaakt en maakten de overige judoka’s van
zochten hun uitdaging op ande- PK Sport hun opwachting. Op de
re wijze.
judomat werd niet zonder succes

Afsluiting viertallenbridge
De Legmeer
Regio - Na zes maal viertallenbridge kan de eindstand opgemaakt worden en toonde in de
hoogte lijn het viertal van Theo
Klijn zich de sterkste met een totaal over zes avonden van 79 punten, proficiat. De laatste avond
scoorden ze er 16 en dat was ruim
genoeg om het viertal van Cora de Vroom, dat op 18 uitkwam,
achter zich te kunnen houden.
Het team van Jan Egbers had een
slechte avond, maar haalde net
genoeg punten binnen om met
een totaal van 67 de tweede plek
veilig te stellen door zo 6 punten
op Cora voor te blijven. In de Blijn hielden de viertallen elkaar
praktisch in even wicht door respectievelijk 11 punten voor van
Wijk, 10 voor Terra en Bruine de
Bruin en 9 voor Steegstra te laten aantekenen. De overwinning
totaal gaat hier naar team Terra
met 45 en op twee Steegstra met
32 punten. In de C- lijn zegevierden de vier van Visser, prima geholpen door een inval nevenpaar
van over de Amstel, met 16 punten en die werden zo ruimschoots
eerste met een totaal van 47.

Tweede
Team Selman werd hier totaal
tweede met 27 punten. De D-lijn
liet een herpakt team van Praag
zien dat de winst hier met 15 punten naar zich toe trok. Op twee eindigde team Kamp met 12 en dat
was ook hier ruim voldoende voor
hun eind overwinning met een totaal van 48, uiteindelijk 15 punten
meer dan van Praag dat met 33
punten als tweede afsloot. In de Elijn viel het hoogste totaal van alle viertallen te bewonderen. Team
Verrips tikte met 99 punten aan
een cricket century en kroonde
zich zo als het meest stabiele viertal van de club. Het team van Ludy Bonhof werd totaal tweede met
70 en team Bijlsma eindigde als
derde met 60 punten. Na de Paasdrive gaan we over tot de orde van
de avond en moeten de paren het
weer alleen zien waar te maken.
Wilt u het ook eens proberen, kom
dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in Dans & Partycentrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: email Gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 06-83371540.

Geanimeerde strijd bij
Sans Rancune
Regio - Wie verwachtte dat alles wel net als vorige week zou
gaan, zit er naast. Vandaag in
beide lijnen weinig uitgesproken spellen. Veel minder verdelingsspellen, zeker in de B, en
geen enkele geslaagde slempoging. Wel is er een aantal
uiterst onderhoudende spellen, maar opletten is het parool: kleine verschillen bepalen het resultaat. Dat vergt
heel andere vaardigheden, en
levert een heel andere uitslag.
In de A-lijn zegevieren nu Jan
en Marcel met 60% rond, vóór
Leny en Ria met 57.92% op de
voet gevolgd door Corrie en

Jos met 57,08%. In de B-lijn
een paar maal de keuze tussen
een Sans-contract en de veiliger doch minder opbrengende lage kleur. Dat blijft moeilijk kiezen. Wel hoort de hele
zaal het gegniffel achteraf als
3 SA zes down gaat, of ook een
keer -5! Daar stelt een ander
een gedoubleerde 5 klaveren
-4 voor -1100 tegenover. Zo
worden ook gewone spellen
onbedoeld spectaculair. Eerste
worden nu Co en Henny met
58,33%, een keurig resultaat.
Wie de sfeer eens wil proeven
kan bellen met Lijnie Timmer,
(0297)561126.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Bridgeclub Hartenvrouw
verwelkomt vanaf heden ook heren! Dus heren….overwin uw
schroom en en meld u aan op
hartenvrouw2015@gmail.com.
U kunt dan vrijblijvend een keer
op de dinsdagmiddag meebridgen.Op 20 maart speelden we de
tweede zitting van de vierde competitieronde. De laatste competitieronde alweer van dit bridgejaar. In de A-lijn leverde het een
overwinning op voor Marja van
Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders met 60,42%. Op twee
eindigden Geke Ludwig & Margo Zuidema met 59,38% en derde werden Froukje Kraaij & Anne-

gestreden voor elk punt. Goede
scores en mooie ippons werden
afgewisseld met strijd en doorzettingsvermogen. Het publiek
kreeg mooie en spannende judowedstrijden te zien. Met een tevreden en trots gevoel kon worden teruggekeken een geslaagd
judotoernooi.
Uitslagen
De uitslagen zijn als volgt: Luuk
Zurlohe, Diego Witteveen, Joshua Mukarusingiba, Soufiana Haki, Jonathan Vollebregt, Maxine
van der Neut ( geblesseerd uitgevallen) en Rien Post de derde
plaats – Bodhi Dees, Tom Zurlohe, Seppe Rijers, Pim van Dam,
Sem Veenhof, Skye Pertys en Joshua Maduro de tweede plaats –
Luc van Dam, Levi Hodenpijl en
Alec Bregman de eerste plaats.
Allemaal van harte gefeliciteerd
namens PK Sport. Op zaterdag
12 mei aanstaande staat het Judo Event Amsterdam op de wed-

strijdkalender. Voor de foto’s van
het toernooi in Diemen verwijzen
wij U graag naar de website van
PK Sport.

ke van der Zeeuw met 56,60%. De
top-drie van de B-lijn zat qua percentages vlak bij elkaar: één Tina Wagenaar & Cora de Vor met
60,50%, twee Tiny Rijpkema & Rineke van Pesch met 59,50% en
drie Jany van der Ent & Trees Ellerbroek met weer een half procentje minder namelijk 59% rond.
In dit stadium heeft het nog niet
zo veel zin om de totaalstand van
deze competitieronde te vermelden. Er zijn nog drie zittingen
te gaan, dus alles ligt nog open.
Maar eerst is het volgende week
natuurlijk tijd voor de jaarlijkse
paasdrive. Dat gaat vast weer gezellig worden!

Paasdrive groot succes
Regio - Maandagavond 26
maart werd met 34 paren de
paasdrive van bridgevereniging Uithoorn (B.V.U) gespeeld
in de barzaal van sporthal de
Scheg. De top-integrale wedstrijd werd gewonnen door
Ans Breggeman & Lia Guijt met
63,75% op de 2e plaats Huub
v. Geffen & Lambert Koeter met
62,15% op de 3e plaats Dieny
Verhoeff & Mart v/d Voort met
61,56% op de 4e plaats Greet
& Henk Stolwijk met 59,67%
op de 5e plaats Marijke & Ger
v. Praag met 58,22%. Het is
de BVU er veel aan gelegen
om zoveel mogelijk instroom

te krijgen van nieuwe bridgers. Zo geven we regelmatig
bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen,
dan kunt u zich bij de BVU opgeven om geheel vrijblijvend
een paar keer mee te spelen op
de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of
lid worden van de BVU kunt u
contact opnemen met Hans
Wagenvoort tel. 06-53 368 948
of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

GEEN KRANT ONTVANGEN? BEL: 0297-581698
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Nog (bijna) geen
ontknopingen bij de biljarters
De Ronde Venen - In de reguliere competities is de beslissing om
het uiteindelijke kampioenschap,
zowel in de 1e als in de 2e divisie, weer “uitgesteld” tot op de allerlaatste speeldag. Het spelen in
twee divisies leidt elk jaar tot discussies. De ene speler wil een divisie en de andere wil er twee en
net zoals overal, geldt ook hier
dat voor beide mogelijkheden
wat te zeggen is. Om het maar
eens te mooi te zeggen; “Elk nadeel heeft zijn voordeel”. Vanaf
deze plek mag ik wel zeggen dat
het de afgelopen jaren, met het
2 divisie systeem, bijna ieder seizoen tot het einde toe spannend
is gebleven en dat er tot de laatste dag gestreden moet worden.
Dat vind ik persoonlijk, voor wat
mijn mening hierin waard is, leuk
om te zien en voor mij is er eigenlijk geen mooier slot van een
competitie, van voetbal tot formule 1 en uiteraard biljarten, mogelijk.
Deze week begin ik opnieuw met
de 2e divisie omdat het daar het
spannends is.

Bar Adelhof 2
Bar Adelhof 2 speelde zijn laatste
wedstrijd thuis tegen Stieva/de
Kuiper 2. Stieva staat stond onderaan en blijven daar, ondanks
een 36-41 overwinning, toch ook
deze week staan. Grote vraag is
of zij die plek nog kunnen ontlopen. CenS, de voorlaatste, kon
het niet bolwerken tegen nacompetitie-kandidaat, de Kromme Mijdrecht 1. De laatste heeft
de punten hard nodig en deden
daar ook hun best voor. Een 33-45
is een mooi overwinning en nog
steeds goed voor de derde plaats,
een virtuele nacompetitieplek.
De Merel/Heerenlux 2 was gastheer van mede titelkandidaat the
Peanutbar 2. Die bleken net een
maatje te groot voor de Merels.
Twee overwinningen is zeker niet
slecht tegen de nummer 2 maar
dan moet je in de verlies partijen ook flink kunnen scoren. Dat
deed, zoals het een titelkandidaat
betaamt, the Peanutbar beter en
trokken daarmee een 35-40 overwinning over de streep. De laatste pot was die van de koploper,

de Springbok 2, tegen de Kromme Mijdrecht 2. De marge met de
nummer 2 is maar twee punten
en dat is krap. Gezien het resultaat van the Peanutbar 2 moest
de Springbok minimaal 39 punten halen om aan de leiding te
blijven. Net als bij the Peanutbar
2 haalde de Springbok twee overwinningen en bleef voor de rest
ook op koers door goed te scoren
in de verliespartijen en dat haal
je een mooi 40-34 overwinning
binnen. Daarmee blijft de marge van de koploper met 2 punten
gehandhaafd en zal de beslissing
op het kampioenschap pas in de
laatste speelronde vallen.
Eerste divisie
In de 1e divisie is er (bijna) nog
geen beslissing gevallen. Lutis/de Springbok bewees zichzelf geen goede dienst. Uit tegen Stieva/de Kuiper 1 was het
wel een mooie strijd maar die leveren meestal geen hoge scores
op. Zo ook deze, Stieva trok, met
37-35, aan het langste eind en 35
punten voor Lutis is niet genoeg
om de nacompetitie-zone te verlaten. DIO blijft op stoom. Deze
week werd in Adelhof, Bar Adelhof 1 achter de zegekar gebonden. Slechts een verliespartij en
dat is goed voor 45 punten, terwijl de gastheer met 37 punten
achter bleef. Is DIO op weg naar
“the best of the rest”-plek? DIO’s
score was goed maar wat deed
de huidige nummer 2, de Springbok 1? Die namen het uit op tegen de Merel/Heerenlux 3. De
Merel heeft de punten ook hard
nodig om de nacompetitie te ver-

Gezellige Clubkampioenschappen
bij Veenland gymnastiek!
De Ronde Venen - Op zaterdag
24-3 werd in de Willisstee de jaarlijkse
clubkampioenschappen
gehouden van Veenland gymnastiek. Als eerste starten de jongens. De jongens turnden op
sprong, brug gelijk, vloer en rekstok. De groepjes waren verdeeld
op niveau. Er werden mooie oefeningen geturnd en de strijd was
dan ook spannend. De eerste
plaatsen waren voor: Senna Wilkes, Joey Hooijmaijers, Maxim v
Dam. De tweede plaatsen voor:
Cas v Saane, Mans Bauhaus en
Roan v Leuveren
De derde plaatsen voor: Seppe
Reijers, Loek Hage en Jay Flaat
Alle andere mochten ook naar
voren komen en kregen ook een
mooie medaille. Natuurlijk was er
ook weer een wisselbeker voor
degene die de hoogste punten

had behaald en dus clubkampioen werd dit jaar nam Senna Wilkes de beker over van zijn broertje.

2. Femke v Eijk, Rosa Brunnings,
Iris Berk, Jolieke Geluk,Fenna Bras
3. Alix v Saane, Eloise Muijs, Rosanne Wormgoor, Jackie Luijben,
Charlotte Werner
Ook hier mochten de andere ook
naast het podium plaats nemen
en kregen ook een bronzen medaille omgehangen voor de 4de
plaats.
Maar nu wie werd er clubkampioen…..het was heel spannend
het scheelde allemaal niet veel en
na trom geroffel mocht Sofie Plevier de wisselbeker in ontvangst
nemen.

Recreatie
Daarna was het de beurt aan de
meisjes recreatie. Deze turnsters
turnden op vloer, balk, brug en
sprong. De groepen waren verdeeld in 5 groepjes. Er werd goed
geturnd. Op sprong mooie handstand platvallen en op vloer werden zelf overslagen geturnd. De
balk blijft altijd een lastig onderdeel en hier en daar werd er dan
ook soms afgevallen. Maar dat
mocht de pret niet drukken. Bij de Selectie
Daarna de beurt aan de 23 turnmeisjes was de uitslag als volgt:
sters van de selectie. Ze waren
1. Dorinthe vd Kraats, Ilse vd verdeeld in 5 groepjes.
Kraats, Sophie Tabor, Juliette Wer- Ze lieten mooie (vrije) oefeningen zien op de vloer. Een vermelner, Sofie Plevier

mijden en zij streden dan ook net
even harder voor de punten dan
de Springbok en dan is een 4037 overwinning een mooie beloning. De Springbok 1 ziet door dit
verlies DIO tot op 2 punten naderen. De Biljartmakers en Bar Adelhof 3 stonden vorige week nog
gelijk in punten en stonden naast
de Merel/Heerenlux 3 op de “lijst”
voor de nacompetitie. Was een
van de teams in staat van die lijst
af te komen? Bar Adelhof maakte daar wel werk van. Drie overwinningen is een prima resultaat
en daaraan toegevoegd 8 punten in de verloren partij leverde
44 punten op. De Biljartmakers
zullen het in de laatste wedstrijd
wat moeilijker hebben, zij bleven op 37 punten steken. De laatste pot is die van de degradatiekandidaat tegen de gedoodverfde kampioen, the Peanutbar 1 tegen de Merel/Heerenlux 1. Kampioen wordt je tegen (met alle
respect) de kleintjes en dat moest
de Merel dan ook laten zien. Dat
viel in de praktijk erg tegen. The
Peanuts vochten alsof het hun
laatste kans was en daar werden
de Merels, voor het eerste dit seizoen, flink het nakijken gegeven.
Alleen Kees Griffioen (de Merel)
wist te winnen maar in de andere partijen was de Merel kansloos, eindstand 42-27. Dat houdt
in dat voor DIO en de Springbok
1 de deur naar het kampioenschap weer op een kiertje is komen te staan. Voor the Peanutbar 1 is, ondanks deze overwinning, het doek in de 1e divisie gevallen. De rode lantaarn is definitief voor hen.
Resteert nog de eer voor de kortste partij en voor de hoogste serie. De kortste partij werd deze week gespeeld door Gerrit Schuurman (the Peanutbar 1)
44 caramboles in 18 beurten en
hoogste serie was voor Jos van
Wijk (DIO) met 14 caramboles
(29,78%).
ding waard is dat Nora Diederiks
in 1 week een vrije oefening heeft
aangeleerd en ze deed het ontzettend knap met zelfs een flikflak en de oefening. Op sprong
mooie overslagen en ook op de
brug deed iedereen extra zijn
best. Op balk ook hier en daar wat
kleine foutjes. Nadat snel alle toestellen werden opgeruimd konden we hier ook de uitslag bekend maken.
1. Leya Priem, Kimberly Moeliker,
Danae Bader, Sammie vd Lek, Julia Schröder
2. Tanja Kamp, Mette Diederiks,
Jara Priem, Jessy Veerman, Jasmijn Dinant
3. Sascha Stam, Noa Oliemans,
Emma v Dijk, Roos Frese, Demi v
Tol.
Alle andere turnsters kregen een
mooi diploma en een mooie medaille mee naar huis.
Ook hier was de strijd om de wisselbeker heel spannend… het
scheelde 0.15 punt!
Danae Bader mag zich dit jaar
clubkampioen noemen.

CSW klopt FC Aalsmeer
Wilnis - CSW deed afgelopen
zaterdag prima zaken richting
de veilige plekken op de ranglijst. Het klopte op eigen veld FC
Aalsmeer met 3-1 na een ruststand van 1-0.

Het begin van de wedstrijd was
wat aftasten maar het was FC
Aalsmeer dat de ploeg was met
het meeste balbezit maar het lukte de ploeg niet om vooralsnog
de juiste opening te vinden in de
hechte CSW defensie. CSW kwam
er spaarzaam uit en werd bijna
gevaarlijk toen Menno v.d. Leeden de bal breed wilde leggen
op Vincent van Hellemondt maar
een verdediger van FC Aalsmeer
voorkwam erger. Na 20 minuten
spelen kwam CSW op voorsprong
toen een hoekschop van v.d. Leeden werd ingebracht bij de eerste paal en vervolgens werd ingekopt door Maikel Pauw. Even later
kwam CSW goed weg toen de bal
uit een hoekschop prima werd ingekopt maar Guus Verhoef kopte
de bal van de doellijn. Nog voor
rust een goede aanval van FC
Aalsmeer over rechts waarbij de
bal via de vingertoppen van doelman Santangelo op de paal belandde.
Drie minuten
Nog geen 3 minuten na rust
stond de gelijkmaker op het
bord. FC Aalsmeer trapte een

Meiden HSV’69 C1
zaalkampioen handbal!
De Hoef - De handbalmeiden C1
van HSV’69 zijn kampioen in de
zaal geworden. Een knappe prestatie van dit team. Ze zijn ongeslagen, alle wedstrijden zijn met
winst afgesloten. De laatste wedstrijd was zondag tegen Houten
DC1, een wedstrijd die met 2012 werd gewonnen. De meiden
speelden opnieuw heel goed. Ze
speelden gevarieerd met diverse
spelcombinaties die leidden tot
vele doelpunten. Ook de verdedi-

Badmintonverenging Kwinkslag

Voorjaarstoernooi
De Ronde Venen - Donderdag 22
maart speelde Badmintonvereniging zijn jaarlijkse voorjaarstoernooi in de Boei te Vinkeveen.
Dit jaar met weer een extra lastig spelelement toegevoegd aan
het o zo leuke badminton. Waar
we in eerdere toernooien al eens
kennis hadden gemaakt met
een gedeeltelijk geblindeerd net
werd en nu een volleybalnet opgetuigd, welke flink hoger is dan
een badmintonnet en dit keer
volledig geblindeerd over meer
dan de breedte van het veld en
tot de grond.
Ook werden er dit keer 4 spelers per speelkant toegelaten wat
toch wel wat organisatorische
uitdagingen opleverde. Op de
eerste plaats, door het pas op het
allerlaatste moment zien waar
de shuttle terecht zal gaan komen en het kiezen van een positie zonder een medespeler te raken. Dat laatste is niet bij iedereen vlekkeloos gelukt met ma-

hoekschop ver bij de tweede
paal waarna de bal werd teruggekopt en simpel ingetikt. CSW was
even van slag en FC Aalsmeer verhoogde de druk maar grote kansen bleven uit. Na een kwartier
spelen in de tweede helft kwam
CSW zelfs weer op voorsprong.
Guus Verhoef stuurde een tegenstander aan de zijlijn het bos in,
dat kunstje deed hij vervolgens
bij een ander op de achterlijn om
daarna de bal panklaar te leggen
op het hoofd van van Hellemondt
die feilloos inkopte. De koek was
nog niet op voor CSW want in
minuut 77 werd v.d. Leeden de
diepte ingestuurd door Dave Cornelissen. V.d Leeden liep allen op
de doelman af en rondde perfect af bij de tweede paal. FC Aalmeer gaf zich nog niet gewonnen
en zette CSW stevig onder druk,
kreeg een aantal hoekschoppen
en vrije trappen maar Santangelo
keepte een prima partij. Een verre uittrap van de doelman van FC
Aalsmeer kwam zomaar goed terecht bij een aanvaller maar gelukkig voor CSW raakte hij de bal
helemaal verkeerd en verdween
de bal naast het doel. Aan de andere kant werd CSW nog gevaarlijk met omhalen van Cornelissen
en van Hellemondt maar ook deze ballen gingen naast het doel.
Zodoende eindigde deze boeiende pot voetbal in een prima 3-1
overwinning voor CSW.

teriaalbreuk als gevolg. Hilarisch
was het wel door al die ongecoordineerde chaos op het veld. Gelukkig bleven er ook nog drie banen over voor het “normale” spel
waar zowel de medespelers/sters
en de tegenstanders werden geloot via het bekende speelkaarten-trekken.

ging stond als een huis waardoor
het voor Houten lastig was om
te scoren. De sfeer op de overvolle tribunes was uiteraard heel
goed. De meiden hadden de nodige familie en vrienden uitgenodigd om hen aan te moedigen. En
ze kwamen niet voor niets, want
het team liet mooi spel zien. Zaterdag 31 maart wordt het team
gehuldigd bij HSV’69 in De Hoef.
De dag waarop ook het nieuwe
handbalveld wordt geopend.
Leuk was dat we twee oud leden
mochten verwelkomen samen
met meerdere nieuwe leden die
het toernooi voor het eerst meemaakten. Na afloop van de sportieve inspanningen, aan de ook
altijd gezellige stamtafel (s), werden de de prachtige prijzen overhandigd aan de winnaars van de
avond. De prijzen gingen naar
resp. de eerste 8 winnaars: Connie, Frank, Marco, Ton, Johan,
Hennie, Romain en de troostprijs
ging naar Arthur.
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Kanovaren: maakt je
hoofd leeg

Clubkampioenschappen
bij GVM’79
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was het weer tijd voor de jaarlijkse clubkampioenschappen van
GVM’79. Dit keer was gekozen
voor een wedstrijd op het thuishonk “gymzaal de Brug”. Op deze manier konden alle groepen
op de juiste toestellen hun wedstrijd draaien, zonder dat er met
toestellen, van zaal naar zaal, gesleept hoefde te worden. Iedereen die gymzaal “de Brug” kent
weet dat daar geen tribunes zijn,
maar dankzij een sponsoring van
150 stoelen door de Zwart dranken en delicatessen uit Wilnis kon
iedereen toch nog zitten.
Met wat passen en meten hadden alle ouders in wedstrijdronde 1 een plekje gevonden en kon
er genoten worden van de prestaties van de meisjes recreanten.
De afgelopen lessen was er hard
geoefend om alle oefeningen uit
het hoofd te leren en netjes uit te
voeren. Er werd gezwaaid aan de
brug, gebalanceerd op de balk,
gesprongen op het hoge vlak en
gerold op de mat. Overal in de
zaal blije en gespannen gezichtjes en uiteindelijk een mooie medaille als beloning.
Medailles
De medailles waren mogelijk
middels een mooie sponsoring
door Autobedrijf van Rijn. Na de
recreanten was het de beurt aan

De Ronde Venen - Zin om na
een stressvolle dag even te gaan
sporten om je hoofd leeg te maken? Met kanovaren gaat dat
moeiteloos. Geen smartphone;
geen playlist; geen hartslagmeter of stopwatch. Ademen, loslaten en genieten van iedere peddelslag. Laat de stress achter je.

de selectiemeiden. Hier waren
de oefeningen alweer een stuk
moeilijker en moesten de juryleden hard werken om iedereen
de juiste punten te geven. Daarna een ronde met een combinatie van de jongens recreanten en
Acrogym. Terwijl de jongens hun
stoere kunsten aan rek en brug
vertoonden, werd er op de mat
sierlijk bewogen op vrolijke muziek.
In de laatste wedstrijd was het
één en al spektakel bij de springgroepen. Salto’s en flik-flakken
vlogen je om de oren. Op 3 verschillende onderdelen kon er een
mooie beker worden verdiend.
De bekers gingen deze wedstrijd
allemaal naar het team van Jessica, Marit, Tara, Danique en Sanne. Verder waren de clubkampioenen van 2018: Roos Zaal (niv 6
recr), Amilie Sampiemon (niv 5 recr), Maaike Haveman (niv 4 recr),
Daphne Vergeer ( niv 3 recr), Mila Buijsmann (jong talenten), Jimmi Wagenaar (sel1 D3), Estelle da
Costa Gomez (sel1 D2), Luna van
Sijl (sel2 D1), Isa de Jong (sel 2,
D2), Tara de Jong (sel2 keuze)Sanne Zijlstra (sel 3 keuze), Melanie
en Alina (acrogym) en Jack Harrington (jongens). Allemaal gefeliciteerd met de behaalde prijzen!
Deze dag is prachtig op beeld
vast gelegd door Henk en Nicky
Lamboo.

Fitter in je hoofd
Van lekker op het water zijn wordt
je rustig en ontspannen. Dat
komt niet alleen door het rustgevende geluid van het water. Ook
de frisse lucht en de natuurlijke
omgeving doen je goed. Het water rondom Vinkeveen is prachtig.
Bovendien is het peddelen in een
kajak of kano een rustgevende
vorm van bewegen. Bijna als een
meditatie, mits je aan het wiebelen in je boot een beetje gewend
bent. Van het varen wordt je niet
alleen fysiek sterker maar het is
ook goed voor je mentale gezondheid. Van kanovaren krijg je
een goed humeur en het zorgt er
voor dat jij je goed voelt.

Argon doet zich tekort
tegen Zwaluwen

Mijdrecht - Argon deed zich duidelijk tekort tegen Zwaluwen uit
Vlaardingen, na een aantrekkelijke eerste helft kwam Argon op
voorsprong maar in de tweede
helft kon Argon de geboden kansen niet benutten. Twee cadeautjes in de vorm van verdedigingsfouten, werden door de Zwaluwen gretig uitgepakt waardoor
ze een kwartier voor tijd op gelijke hoogte kwamen en tien minuten voor tijd werd het zelfs nog
1-2 en liet het Argon eigenlijk onvoorrondes bij Bowling Centrum verdiend met lege handen achter.
Mijdrecht als beste team van De Het gebrek aan stootkracht voorRonde Venen weten te plaatsen in werd opnieuw erg duidelijk.
voor de Finaledag.
Helaas zijn de mannen niet ver- Leuke eerste helft
der dan de halve finale gekomen, Argon speelde een attractieve
maar met een vaantje kunnen ze eerste helft en kon al na acht miterugkijken op een geweldige er- nuten op voorsprong komen, na
varing!
een inzet van Simon Aafjes trof
Imar Kort de lat. Het spel golfde
op en neer en Zwaluwen stond
aanvallend niet echt op scherp,
Joseph Gonsalves schoot net
naast en na een vrije trap van de
specialist Vincent van Dorp werd
er over het doel gekopt, even
daarvoor werd er ook al te hoog
gemikt. Na een half uur werd er
driemaal op keeper Marvin van
Tienen geschoten door achtereenvolgens Ian Refos, Lorenzo Zorn en Soner Gedik maar de
doelman bleef overeind.
Daarna zagen we een vrije trap
van opnieuw Van Dorp maar het
lage schot werd door Argon doelman Terence Manschot netjes gestopt.
Tien minuten voor rust kwam
Argon toch verdiend op voorsprong, een aanval via drie schijven, Soner Gedik en Maikel van

Driehuisschool bowlertjes
De Ronde Venen - Op zaterdag
24 maart mocht Team de Smikkelbeertjes uit groep 8 van de
Driehuisschool meedoen met
de landelijke Finale van het NK
Schoolbowlen in Leiderdorp.
De Smikkelbeertjes Sven, Nigel
en Tim hadden zich, onder begeleiding van coach Leon, tijdens de

Dikke overwinning voor
HVM JD1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het JD1 team van HVM
een geslaagde thuiswedstrijd tegen Bennebroek. De wedstrijd
begon gelijk goed en na zeven
minuten stond het al 3-0 voor
HVM. Het één na het andere doelpunt werd er behendig in geschoten en in de rust stond HVM
met 7-1 voor. Hierdoor heerste er
een opgewonden sfeer want de
jongens hadden veel zin om in
de tweede helft de score te verdubbelen. Na rust herpakte Bennebroek zich goed en moesten
de HVM jongens meer knokken
en werd het snel 7-2. Dit was het

sein dat ze er tegen aan moesten
en vervolgens liep de teller voor
HVM door naar 11 doelpunten,
in de laatste tien seconden wisten de jongens van Bennebroek
echter nog een derde doelpunt
te scoren.
Ondanks het verlies bleef de tegenstander sportief en was het
een leuke wedstrijd. Als HVM
JD1 zo doorgaat in de lentecompetitie dan belooft dat heel wat.
Wie meer wil zien van dit team
is welkom op donderdagavond
29 maart om 19.00 uur, want dan
wordt de wedstrijd tegen Myra
JD2 ingehaald

Geniet van het uitzicht
op het water
Kanovaren doe je lekker op je eigen tempo. Hoe vaker je traint,
hoe beter je het peddelen onder
de knie krijgt en hoe sneller en
verder je kan varen. Met vaker varen krijg je een steeds beter uithoudingsvermogen. Er worden
verschillende spieren getraind.
Niet enkel je schouders of armen.
Maar ook je buik en benen zijn
aan het werk. Voor de buikspie-

ren is het varen behoorlijk effectief en het is prettiger dan honderd sit-ups. Ook is kanovaren
te vergelijken met verschillende
vormen van cardiotraining, waardoor ook je hart in goede conditie blijft. Het hele lichaam wordt
sterker en fitter. Maar vergeet niet
af en toe te stoppen om te genieten van het uitzicht.
Start clubavond:
Met het ingaan van de zomertijd zijn alle activiteiten weer van
start gegaan. Nu het weer warmer wordt is het heerlijk om buiten te sporten. Bij kanovereniging De Ronde Venen kan dit uitstekend. Op de stek aan de Herenweg 196 heeft de kanoclub
veel te bieden voor jeugd of volwassenen die belangstelling hebben om te gaan kanovaren. De
clubavond op de woensdag is om
7.00 uur vertrek bij de loods. Iedereen kan een keer vrijblijvend
meevaren. De club heeft hiervoor
kajaks ter beschikking.
Ook nieuwe jeugd is welkom:
Alle jeugd is welkom! Het enige
dat nodig is een zwemdiploma.
De club kan voor kajak en peddel zorgen. De jeugd vaart op de
zaterdagochtend en verzamelt
om 10.30 uur. De groep is erg enthousiast en heeft altijd veel plezier met elkaar. Al spelend worden de vaartechnieken geleerd.
Voor de ouders is er de gelegenheid om mee te varen en/of te
helpen met het begeleiden van
de jeugdgroep.

de Water werd door Ian Refos afgerond 1-0. Zwaluwen drong
daarna nog wel aan maar de defensie van Argon bleef overeind.
Twee cadeautjes
In de tweede helft werd Patrick
Lokken ingezet, en de eerste mogelijkheid was voor Argon waarbij Loren Zorn een kans kreeg,
daarna een hoekschop maar de
bal werd bij de eerste paal weggewerkt. Zwaluwen drong wel
steeds aan, na balverlies op het
middenveld ging een kopbal van
Joseph Consalves over en dezelfde speler schoot daarna ook rakelings over de kruising. De mogelijkheden van Argon werden ook
niet benut, Refos schoot over de
kruising en ook omhaal van dezelfde speler schoot voorbij een
leeg doel. Met Rida voor Van de
Water ging Argon de laatste twintig minuten in. Toch bleef Zwaluwen gevaarlijk, een poging van
Van Dorp ging naast en een vrije
trap kon door de Argondefensie
worden weggewerkt. Toch viel
een kwartier voor tijd de gelijkmaker, een hoekschop kon door
de vrijstaande Van Rijn gemakkelijk worden verzilverd 1-1. Vijf
minuten later werd zelfs nog 1-2
door Scholman met hulp van de
Argon verdediging. Met Groenen
voor Aafjes ging Argon de slotfase in. Argon deed nog een laatste
poging, op aangeven Van Soner
Gedik kopte Patrick Lokken over.
Aan de andere kant voorkwam
Terence Manschot erger door een
knappe redding. Argon deed zich
vanmiddag duidelijk tekort.
Zaterdag gaat Argon op bezoek
bij koploper Noordwijk.

Bijschrift foto: Soner Gedik kopt voor, Patrick Lokken staat klaar.
Foto Hans van Gelderen.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Deze competitieronde is beslist. Op 22 maart j.l. speelden de teams voor hun eindklassering in deze ronde. In de A-lijn
zette team Jan Bunnik de puntjes op de “i” met een eerste plaats.
Team Richard van Heese boden
en maakte een mooie 5 schoppen. In een ander spel bood elk
team een 3SA en maakte +2.
In de B-lijn was slem weer aan
de orde. Team Hermien de Jong
bood als enige 6SA en haalde ook
nog een up-slag. Team Ben Gabriel vond een mooi bod in %klaveren waar de andere teams in
Ruiten of harten down gingen.
Een hele mooie was de 5 ruiten gedoubleerd +1 door team
Wim Versteeg. Team Gerda Elenbaas maakte een heel mooi 4 harten +4 contract. In de C-lijn speelde team Ruud Pfeiffer een mooie
3SA+3. Team Julia Meijering prikte een mooie 6Klaveren aan de
zegekar. Team Marion van Nieuwkerk speelde een mooie 3SA +2.
De uitslag:
A-lijn: 1. Jan Bunnik & Corry
Twaalfhoven 61,98%, 2. Rene de
Jong& Tineke Schreurs en Kiki
Lutz & Cees Houmes 56,77%.
B-Lijn: 1. Hermien de Jong & Ger
Theusink 62,15%, 2. Herman Ploeger & Hubertine van Buul 61,46%
en 3. Lydia Ploeger & Ineke Hollaardt 58,33%. C-lijn: 1. Annie
Schouten & Lies Bosman 58,85%,
2. Marion van Nieuwkerk &Ria
Versteeg 56,77% en 3. Julia Meijering & Annie van Onna 56,25% .
De slotstand van deze
competitieronde is:
A-lijn: 1. Team Gerard van der
Meer 57,90%, Team Jan Bunnik
54,97% en 3. Team Rene de Jong
54,63%.
B-lijn: 1.Team Ineke Siegers
58,49%, 2. Team Hermien de Jong
56,28% en 3. Team Gerda Elenbaas 56,18%. C-lijn: 1. Team Ju-

lia Meijering 57,23%, 2. Team Ria
Versteeg 55,42% en 3. Team Marion van Nieuwkerk 54,02%
Maandag
De vijfde ronde van de maandagcompetitie werd op 19 maart gespeeld. In de A-lijn speelde team
Carla Euwe een mooie klein slem
Harten gedoubleerd. Team Wim
Bosman maakte een klein slem
SA. Team Corine Kooke speelde
als enig een 4 harten contract +2.
Team Dick Elenbaas maakten een
mooi gedoubleerd 2 schoppen
contract +2.
In de B-lijn haalde Team Henk van
der Laan een 5 schoppen contract binnen. Team Richard Morssink deed goede zaken met een
3SA+2. In de C-lijn was er voor alle teams een 3SA+2. Team Jopie
de Jong haalde een mooi 6 ruiten contract binnen waar door
de tegenstanders 3SA +4 werd
gespeeld. De Teams Jan van den
Brand en Maria Baas deden het
goed met een 6 schoppen contract.
De uitslag is:
A-lijn: 1. Chris van der Wilt & Carla Steenhuis 62,15%, 3. Wim
Slijkoord & Nico van der Zwaard
57,29%, Rene de Jong & Joop
Koeman 57,99%. B-lijn:1. Ans de
Ruiter & Rietje Tijssen 57,50%, 2.
Cees en Sacha Verweij 55,42% en
3. Riet Fronik & Madelon van der
Stap 52,50%. C-lijn: 1. Jopie de
Jong & Lenie Koevermans 73,33
%, Hermien de Jong & Hans van
der linden 56,67% en 3. Henny
van Nieuwkerk & Koos Wieling
52,78%.
Met nog enkele rondes te gaan
wordt het spannend voor degradatie en promotie.
Mocht u geïnteresseerd in een
gezellige bridgemiddag neem
dan contact op met het secretariaat, e-mail: secretariaat.bvm@
gmail.com.
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e e itie er aa
Toernooi bij KDO

Winst, verlies en gelijkspel
voor Boule Union Thamen
Uithoorn - Na de op een na laatste speeldag van de Nationale Petanque Competitie stonden
de meeste gezichten bij de spelers en speelsters op tevreden. In
speelronde 13 speelde het eerste
team uit tegen Les Boules Fleuries 3 in Lisse. Beide teams proberen degradatie te ontlopen. Na de
eerste speelronde stond het team
van BUT met 2-1 voor. De tweede speelronde werd met 1-1 gedeeld. Verwinning binnen te halen en LBF in te halen in de stand
moesten twee van de drie doublettenpartijen in de derde ronde gewonnen worden. Het werd
een spannende ronde. LBF bracht
met een 13-8 overwinning de
stand op 3-3 en met een 13-12
overwinning zelfs op 4-3. Alles
draaide nu om de derde partij. De
equipe van BUT kwam met 1012 achter. Pakte vervolgens één
punt en de volgende werpronde leverde twee punten op, een
13-12 overwinning en dus in totaal een gelijk spel. Door verlies
van De Spaanse Ruiter 3 en Grand
Cru ’82 2staat BUT nu met hen gelijk en één punt achter Les Boules
Fleuries 3. De laatste speeldag zal
de beslissing brengen welke twee
teams degraderen. BUT moet dan
thuis tegen Grand Cru, Les Boules Fleuries tegen Bulderbaan en
De Spaanse Ruiter tegen De Goede Worp.
Het tweede team speelde thuis
tegen koploper De Spaanse Ruiter 3.
Koud
Vanwege de temperatuur werd
deze wedstrijd in de overdekte
accommodatie van OSB in Bodegraven gespeeld. De eerste ronde
werd met 0-3 verloren, maar dat
had ook 1-2 kunnen zijn, want er
werden twee partijen met 12-13

verloren. De triplettenronde werd
gedeeld en dus moest de derde speelronden met 3-0 gewonnen worden om er een gelijkspel
uit te halen. Het lukte bijna, naast
eenmaal winst werd er met 10-13
en 11-13 verloren. Met deze 6-2
overwinning heeft De Spaanse
Ruiter het kampioenschap in de
poule veilig gesteld en mogen ze
volgende seizoen in de vijfde divisie uitkomen.
Het derde team is in een onderlinge strijd met het tweede team
verwikkeld. Degraderen kan in de
zesde divisie niet, maar onderaan
eindigen wil je ook niet. Er moest
in Haarlem tegen de nummer
drie, PU Kennemerland, gespeeld
worden. De start van BUT 3 was
geweldig na de eerste en tweede speelronde stonden ze met
5-0 voor en was de overwinning
al zeker. Helaas bleef het bij de
vijf winstpartijen, want de afsluitende doublettenronde ging verloren met 10-13, 10-13 en 9-13.
Met deze overwinning is de voorsprong op het tweede team drie
punten en dus niet meer in te halen. Met deze overwinning bewezen ze ook de nummer twee,
OSB 2, een dienst. OSB was vrij en
bleef de twee punten voorsprong
behouden.
Op 7 april wordt de NPC 20172018 afgesloten. Het eerste team
speelt dan thuis aan de Vuurlijn tegen Grand Cru. Een overwinning is noodzakelijk om in de
vierde divisie te blijven.
BUT 2 speelt uit tegen De Goede
Worp in Den Haag en BUT 3 uit tegen De Boel de Boule 3 in Roelofarendsveen.Maar voor het zover
is spelen de leden van Boule Union Thamen nog een clubtoernooi
op Tweede Paasdag, aanvang
11.00 uur op de accommodatie
aan de Vuurlijn.

Kwaliteitsslagerij Eijk en
Veld sponsor Paastoernooi
De Kwakel - Donderdag jl. organiseerde Jeu de Boules club “Het
Wilgenhofje” De Kwakel, het vijfde Jeu de Boules Toernooi, dat
gesponsord word door een Kwakelse ondernemer. Elke maand
schenkt een Kwakelse ondernemer, deze keer was Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld, die diverse
waardebonnen beschikbaar stelde. Het was droog en er deden
17 leden mee. Er werden drie ronden gespeeld met onderling veel
strijd, en goede winnaars.
1e is geworden Joke vd wal 3+9,
2e Jan Egberts 2+8, 3e Arie vdHoorn2+7, de overige waarde-

bonnen werden gewonnen door,
Jan Bartels, Maarten Plasmeijer,
Ben Koeleman, Corry Verlaan,
Wil Kennis, Thera Winter, Wout
Verlaan, Andre de Jong, Anneke
Koeleman, Annie de Jong, Rie Hogerwerf Mien Breuren,
De Poedelprijs was voor Berry
Hogerwerf, een Fles Wijn
De Organisatie Jeu de Boules club
“” Het Wilgenhofje”” De Kwakel
kan weer terug kijken op een zeer
geslaagd Toernooi.
Het volgende Toernooi zal gehouden worden, 12 april 2018,
met als sponsor Bakker Westerbos

De Kwakel - Ieder jaar organiseert sv KDO het het W.A. Verlaan
Toernooi, een begrip in de regio. Ongeveer duizend jeugdige
sporters zullen tijdens het paasweekend hun talenten laten zien
in een sportief treffen.
Willem Verlaan, oud-voorzitter
van onze vereniging, heeft veel
voor het verenigingsleven in De
Kwakel en in het bijzonder voor
KDO betekend. Hij was het die
vanaf het begin van de zestiger
jaren tot 1988 de basis heeft geStarttijd 10 kilometer:
legd voor de vorm van onze hui9.45-10.15 uur
dige vereniging. Na aankondiStarttijd 5 kilometer
ging van zijn afscheid in 1988
10.00- 10.45 uur.
heeft het toenmalige bestuur geAlle afstanden starten vanaf het meend zijn naam te koppelen
AKU clubgebouw aan de atletiek- aan een groots opgezet, verenibaan op sportpark de Randhoorn. ging breed, jeugdtoernooi. VoorOnderweg krijgen de wandelaars al het sporten van de jeugd heeft
water en fruit en bij de langere af- hem altijd na aan het hart gelestanden zijn er ook 2 stempelpos- gen.
ten waar consumpties genuttigd Dit jaar zijn we toe aan het 29ste
W.A. Verlaan toernooi. Zoals gekunnen worden.
bruikelijk zullen op paaszaterdag
de jeugd van de Voetbal en de
Opbrengst
De opbrengst van Uithoorns jeugd van de Handbal aantreden.
Mooiste- de wandeling is be- Tweede Paasdag is bestemd voor
stemd voor de actie “Kinderen in de jeugd van voetbal, de G-voetde knel”. Wereldwijd werken er 1
op de 10 kinderen, zij werken op
straat, in de huishouding, op het
platteland, in de mijnen, prostitutie of als kindsoldaat.
Samen met andere organisaties
willen wij ons inzetten voor zones die vrij zijn van kinderarbeid. De Kwakel - Na de belangrijke
Wij kunnen een bijdrage leveren 1-2 overwinning van vorige week
om het leed van deze kinderen te tegen ROAC, mocht KDO afgeverzachten, terwijl wij vrij en on- lopen zondag aantreden tegen
bekommerd door ons prachtige Foreholte. De ploeg uit Voorhout
bivakkeert in de onderste regidorp wandelen.
onen van het klassement, maar
wist in haar laatste drie wedstrijInformatie
Voor aanvullende informatie kun den wel zeven punten te pakken.
je contact opnemen met Henk de Trainer Raymond de Jong startte
Vries, contact@uithoornsmooi- met hetzelfde basiselftal als vorige week, waardoor o.a. jongeling
ste.nl.
Thomas Stevens en routinier Roy
Verkaik wederom vanaf de aftrap
mochten starten. Van meet af aan
nam KDO het initiatief in de wedlijk hopeloos onderaan in de to- strijd, wat direct resulteerde in
taalstand. Deze avond haalden veel gevaar voor het doel van de
zij vernietigend uit met 64,24%. gasten. Mathijs van Rijn kwam 1
Het was net niet genoeg, want zij op 1 met de doelman te staan,
kwamen nu uiteindelijk slechts terwijl Jesse Stange, even later,
0,7% tekort om degradatie te ont- op een haar na een voorzet vanlopen. Wel een stapje terug, maar af de rechterkant kon binnenglijden. In de 6e minuut leek dan
met opgeheven hoofd dus.
Elisabeth en Nan v.d. Berg ston- toch de 1-0 te vallen, maar een
den er net zo ogenschijnlijk ook vrije trap van Mitchel Smits, op de
enigszins hopeloos voor, maar rand van het zestienmetergebied,
hun 55,9% van deze avond, goed belandde op de rechterpaal. KDO
voor de 3e plaats, was wel net ge- bleef de bovenliggende partij in
noeg om boven de degradatie- de wedstrijd en wist elkaar regelgrens te blijven. Slachtoffers van matig goed te vinden. Foreholte
dit alles werden Margo en Ger- beperkte zich vooral tot verdedirit van Zijtveld , die nu 0,59% te- gen en had in haar doelman Matkort kwamen. Ook Ton Scholte en thijs Guijt een absolute uitblinWim Maarschalk terug keren naar ker in De Kwakel. In de 32e minuut kwam tot ieders verbazing
de C-lijn.
opeens Foreholte op voorsprong.
Vanuit een corner vanaf de linkerC-lijn
Tussen genoemde nummers 1 en kant wist verdediger Joost van
3 werden Helen Conijn en Her- Dam de 0-1 voor de gasten binnen te koppen. Acht minuten laman Koperdraad 2e met 56,6%.
De strijd om promotie kende een ter was het thuispubliek al aan
dramatische ontwikkeling. Dat het juichen toen Mathijs van Rijn
wil van der Meer en Cor Hendrix van drie meter afstand de 1-1
zouden promoveren stond wel leek binnen te schieten. Op miravast(55,78% gemiddeld) . Met culeuze wijze wist sluitpost Guijt
hen gaan Anneke Karlas en Loes echter de bal met zijn voet van
Schijf naar de A lijn en dat geldt de lijn te halen, zodat Foreholte
ook voor Marion en Wim Noom ook met een 0-1 voorsprong kon
die met een verschil van 0,08%(!!) gaan rusten.
Jan en Jaap ontredderd achter
zich hielden. Het bridgeleven kan Tempo
Na de rust voerde KDO het temsoms spijkerhard zijn.
In de C-lijn zorgde de 1e plaats po verder op en kwam het in de
van Mayke Dekker en Trudy Fern- 53e minuut uiteindelijk verdiend
hout met 63,33% er voor dat hun
ogenschijnlijk te laat ingezette eindsprint toch op tijd ingezet bleek te zijn, want zij eindigden hierdoor uiteindelijk op de
3e plaats ‘over all’ en keren dus terug naar de B-lijn.
De al genoemde Hans Elias en Uithoorn - Laat nu deze maand
ben Terra werden deze avond 2e maart de laatste vrijdag van de
met 61,67% en de na een afwe- maand ook vallen op de laatzigheid van een paar weken ge- ste dag van de maand maart en
lukkig weer herstelde Atie en wel op vrijdag 31 maart. Het is
Wan Overwater 3e met 58,75%. dan een goede-vrijdag-klaverjasDat betekende ook voor hen pro- avond. Nu is er ook nog de vraag
motie. De 1e plaats in de eind- zijn er ook paaseitjes te winnen
stand was in deze lijn echter voor op deze avond? Als u dit wil weRiet Wesselingh en Janny Snabel ten dan moet u vrijdagavond 31
met 55,78% gemiddeld en zij mo- maart naar Legmeervogels kogen zich dus ook gaan bewijzen men en misschien doet u dan wel
mee met het klaverjassen. Het
in de C-lijn.

Uithoorns Mooiste –
de Wandeling
Uithoorn - Na de organisatie van
het hardloopevenement onder
de naam ‘Uithoorns Mooiste’ organiseert de wandelafdeling van
AKU op zondag 8 april een wandeltocht die ook onder de naam
van Uithoorns Mooiste zal worden gehouden.
Wandelen op zondagochtend in
het vroege voorjaar in Uithoorn
en De Kwakel een opperst genoegen. Je ontdekt, ziet en hoort de
ontluikende natuur in ons mooie
dorp.
De wandelafdeling van AKU heeft
3 wandelingen uitgezet; een
wandeling over 5 kilometer, 10 kilometer en ruim 16 kilometer ( 10
Engelse mijlen).
Kosten
De inschrijfkosten voor Uithoorns
Mooiste- de wandeling zijn:
5 kilometer:
€ 5,10 kilometer
€ 6,16 kilometer
€ 7,Inschrijven
Voorinschrijven kan t/m 4 april
via www.inschrijven.nl.
Op de dag zelf kan er worden ingeschreven in het clubhuis van
AKU op sportpark de Randhoorn.
Starttijden en startplaats
Starttijd 16 kilometer:
9.30-10.00 uur.

Historische score bij BVK
De Kwakel - Op de slotavond van
de 4e cyclus van de parencompetitie was alles gericht op promotie en degradatie, maar er was
een unieke score aan de combitafel van de B- en C-lijn die de
meeste aandacht trok, dus volop
reden om daarmee te beginnen.
C paar Ben Terra- Hans Elias speelde daar dus tegen een paar uit de
B-lijn en zij wisten 4 100% scores te behalen, nooit eerder vertoond in de roemruchte geschiedenis van de BVK.
In de goede oude tijd van Asterix en Obelix zouden deze 2 matadoren op grote schilden zijn gehesen om in een triomftocht de
zaal door te gaan, hier moeten zij
het doen met een vermelding in
dit verslagje. Mijmerend over ‘die
goede oude tijd’ kan je overigens
1 wrange conclusie trekken: ‘Nostalgie is ook niet meer wat het geweest is!’(denkt u daar maar eens
over na!)

Bekende tranen
Verder waren er op donderdag 22
maart natuurlijk weer de bekende tranen van oprechte vreugde
en betrekkelijk verdriet na het bekend maken van de uitslagen.
In de A lijn de topscore van de
avond voor Geke en Jaap Ludwig met 64,58%. Margo Zuidem en Francis Terra werden met
61,61% 2e en Paula Kniep en An
van der Poel met 58,33% 3e. Ria
Verkerk en Gerard de Kuijer konden het niet bolwerken en hun
laatste plaats van deze avond betekende voor hen afscheid van de
A-lijn. Agnes de Kuijer bleef met
Ans Nieuwendijk manlief Gerard
grijnzend 0,09% voor. Met Ria en
Gerard moeten de echtparen van
Beek en van der Peet een stapje
terug doen. Glorieuze winnaars
van deze cyclus werden zoals vorige week al werd verwacht Kitty
en Huub van Beem met 57,41%
gemiddeld.
B-lijn
In de B-lijn een ontknoping die
Hitchcox niet had kunnen verzinnen. Toos Boelage en Annie
Lauwers stonden ogenschijn-

bal en de leden van Dance, Aerobics en Gymnastiek. Het WA Verlaan toernooi zal dit jaar worden
gehouden op zaterdag 31 maart
en maandag 2 april 2018.
Programma
zaterdag 31 maart 2018
• Veldvoetbal JO8 t/m JO13 en de
trainingsgroep
• Handbal
Het volledige speelschema en
toernooireglement van deze dag
vind je op: http://www.mijnToernooi.info/2893
Gedurende het toernooi kun je
hier ook steeds de standen en andere berichten terugvinden.
Programma
maandag 2 april 2018
Veldvoetbal JO15
• Veldvoetbal G-voetbal
• Dance, Aerobics en Gymnastiek
Het volledige speelschema en
toernooireglement van deze dag
vind je op: http://www.mijnToernooi.info/2926
Gedurende het toernooi kun je
hier ook steeds de standen en andere berichten terugvinden.

Doelman Guijt voorkomt
driepunter voor KDO
op gelijke hoogte. Na een corner
vanaf de linkerkant van Mitchel
Smits kopte Sven Vlasman van
dichtbij de 1-1 tegen de touwen
voor KDO. Vijf minuten later liet
Sven Vlasman zich wederom positief gelden, maar zijn geplaatste schot verdween op de lat. De
thuisploeg schakelde in de 65e
minuut over naar het 3-4-3 systeem en iedere Kwakelse supporter hoopte dat hiermee het
verschil gemaakt zou gaan worden. Enkele hachelijke situaties voor het doel van de gasten
volgden ook, maar continu stond
doelman Guijt op de juiste plek
voor Foreholte. In de 87e minuut
had hij zijn mooiste redding van
de middag, toen hij een kopbal
van Mathijs van Rijn met een katachtige redding uit de linkerhoek
wist te tikken. Na ruim negentig minuten spelen floot de goed
leidende scheidsrechter Mourabit af en voelde dit gelijkspel eigenlijk als nederlaag voor KDO.
Door deze puntendeling is KDO
gezakt naar de negende plaats
op de ranglijst. Aankomende zaterdag spelen de Kwakelaars om
17:30 uur tegen koploper DSOV.
In Vijfhuizen kan KDO dan hopelijk meer tegenstand gaan bieden
dan in het thuisduel, toen er met
1-5 werd verloren.

Goede vrijdag klaverjassen
bij Legmeervogels
klaverjassen begint, speciaal voor
u op deze goede-vrijdag-klaverjasavond om precies 20.06 uur!
Voor diegene die voor de eerste
keer komen.
U mag deze avond door rijden
met uw auto, motor, brommer,
(snor)fiets, step. En lopend ook
uiteraard. Verder is er ook op deze laatset vrijdag van de maand
geen tombola en is er na afloop
gelijk de prijsuitreiking (paaseitjes?)

28 maart 2018

Concert Amstel Blazers
Collectief groot succes!
Uithoorn - Afgelopen zondag
hebben de muzikanten van het
Amstel Blazers Collectief onder
leiding van dirigent Richard Wortel een spetterend concert gegeven in de Thamerkerk in Uithoorn.
En wat een succes! Een afgeladen
Thamerkerk met een enthousiast
publiek. Out of this World, heette dit bijzondere concert. De eerste helft stond het klassieke stuk
The Planets van Gustav Holst op
het programma. Voor de muzikanten was dit het spannendste gedeelte van het event. Muzikaal gezien een uitdaging om
te spelen, waar maandenlang op
gerepeteerd is. Daarnaast waren
zij heel benieuwd hoe het door
het publiek ontvangen zou worden. Na de pauze ging het dak
eraf! Het was dan ook een feest
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Timeless kunstuitleen

Voorjaarspresentatie
vernieuwde kunstcollectie

der herkenning, dat ingeleid
werd met Zara Rock, een bewerking van het alom bekende Also
sprach Zarathustra. Vervolgens
werden mooie songs als Hijo de
la Luna afgewisseld met heerlijke
rocknummers, zoals Mother Earth
van Within Temptation, waar de
drummer van het orkest wel raad
mee wist. Ook ontbrak het bekende Stars Wars-thema niet; dit
werd uitgevoerd in een discoversie. Het swingende Uptown Funk
van Bruno Mars maakte het feestje compleet.

Uithoorn - Timeless kunstuitleen
en galerie is al jaren een bekende
naam in Uithoorn en omstreken.
Eigenaren Ida en Richard Miltenburg runnen Kunstuitleen Timeless met hart en ziel. Zij hebben
een missie en dat is om aan te geven dat kunst voor iedereen is. Je
mag altijd binnen lopen om te komen kijken, de koffie staat klaar.
Volgens Ida en Richard is de
KUNSTUITLEEN dé manier om
veilig kennis te maken met het
fenomeen “kunst”. Het is voor iedereen toegankelijk, jong of oud,
het maakt niet uit. Wat nog veel
Het publiek was zichtbaar onder
belangrijker is, is dat je het mooi
de indruk en de muzikanten en
vind, dat je er blij van wordt als
Richard hebben na afloop vele
het thuis bij je aan de muur hangt
complimenten in ontvangst moen het een toevoeging van je ingen nemen. Zij kijken dan ook teterieur is geworden. En bevalt het Inlijsten
rug op een zeer geslaagd concert.
toch niet, geen probleem, zo snel Voor velen al bekend, maar ook
mogelijk komen ruilen.
kunnen ze al uw inlijstwerk verzorgen. Variërend van een trouwNieuwe collectie
jurk tot borduurwerk, alles is
Voorheen bestond de collectie mogelijk om in te lijsten. Ook
van Timeless vooral uit schilde- nieuwsgierig geworden naar het
Uithoorn - Jaarlijks probeert de school. Een knutselwerkje kopen, rijen en beelden. Nieuw is dat fo- nieuwe assortiment van TimeSpringschans met de leerlingen grabbelen in de grabbelton, op to’s als kunstobject zijn toege- less? Altijd al graag een kunsteen steentje bij te dragen aan safari in de speelzaal, nagels lak- voegd aan de verzameling. Ida uitleen willen bezoeken? Iedereen goed doel. Om het jaar steu- ken, schminken en een restaurant heeft dit jaar de beslissing ge- een is van harte welkom op zanen wij Kinderhulp Afrika. In 1987 waar allerlei zelfgemaakte hap- nomen om foto’s op te nemen in terdag 7 april van 11.00 tot 16.00
is Stichting Kinderhulp Afrika be- jes en drankjes verkocht werden. hun collectie ondanks dat ze dit uur voor de voorjaarspresentatie
gonnen met het bouwen van een Ook waren de mensen van Stich- jaren heeft tegen gehouden. Het van Timeless kunstuitleen en gakinderdorp in Namugongo, in ting Kinderhulp Afrika aanwezig was geen makkelijke keuze daar lerie. Op deze dag wordt de nieuUganda. http://www.kinderhulp- met een kraampje. Het was een foto’s fragieler zijn, er kan mak- we collectie met nieuwe kunsteafrika.nl. Op dinsdag 20 maart zeer geslaagde projectweek en kelijk een kras op komen. Het be- naars, fotografen en beelden gevan 14.30 uur tot 15.30 uur was het heeft maar liefst 1512,22 eu- treft fotografen van over de hele presenteerd. Dit wordt gecombide afsluiting van de Projectweek ro opgebracht voor Stichting Kin- wereld, bekende en minder be- neerd met een wijnproeverij veren er was van alles te doen op derhulp Afrika!
kende. Zelfs de afmetingen lopen zorgd door Maison Vinocerf en
erg uiteen van klein tot groot, en de hapjes zullen ook niet ontbreuiteraard zijn de afbeeldingen en ken. Deze worden verzorgd door
kleuren heel divers, van streetArt andere bekende Uithoornse ontot een oud vervallen gebouw.
dernemers, namelijk Gert StronkNatuurlijk bestaat de nieuwe col- horst en Kaas en Zo. Zin gekregen
lectie niet alleen uit fotografie, om te proeven van kunst, wijn en
ook zijn er weer nieuwe kunste- andere bites? Graag zien wij u tenaars toegevoegd met prachti- genmoet op de voorjaarspresenUithoorn - Vier het mee in de Pri- aan van der Wal en Vaneman
ge originelen doeken en nieuwe tatie op de locatie van Timeless
mera Loterij en maak kans op fan- Aalsmeer. Besteed nu voor €15,werken van hun bestaande kun- op de Ondernemingsweg 45 in
tastische prijzen. Bij Primera de bij Primera en maak kans op 1 van
stenaars. Ook zijn er weer nieuwe Uithoorn. Ruime parkeergelegenJong in Uithoorn staat nu een 3500 fantastische prijzen waaronbeelden te bewonderen.
heid voor de deur.
Fiat 500 in de winkel met dank der de Fiat 500.

De Springschans zet zich
in voor Kinderhulp Afrika!

Primera viert feest!
500 Primera winkels!

Rode Kruis

Voorjaarsochtend
Uithoorn - Het Rode Kruis locatie Uithoorn / De Kwakel hield onlangs een gezellige voorjaarsochtend voor haar gasten.
Bijna 60 deelnemers hebben genoten van een zonnige ochtend,
samen met een grote groep vrijwilligers onder begeleiding van
Anke Nijland. Tijdens de koffie
met koek zijn een paar berichten

Miss Beauty of Utrecht Casting
Uithoorn - Op zaterdag 24 maart
was het een drukte van jewelste
in Hotel Mijdrecht. Hier vond namelijk de casting van Miss Beauty of Utrecht plaats. Uit elke provincie worden een aantal finalisten gekozen en vandaag was het
de beurt aan de meiden uit de
provincie Utrecht. De deelneemsters onder de 18 jaar strijden
voor de titel Miss Teen of Utrecht
2018 en deelneemsters boven de
18 jaar voor de titel Miss Beauty of Utrecht 2018. Er verschenen
30 teens en 37 beauty’s op de cas-

ting. Ze zagen er allemaal prachtig uit, met haar in de krul en hoge
hakken aan kwamen ze binnen. In
de eerste ronde moesten de meiden zich één voor één voorstellen. Ze vertelden wie ze zijn, wat
ze doen in het dagelijks leven en
waarom ze zich opgegeven hebben. Dit jaar zet de missverkiezing
zich ook in voor een goed doel, de
LINDA Foundation. Aan de deelneemsters werd ook gevraagd
hoe ze zich in zullen zetten voor
dit goede doel. “Ik werk als kapster dus ik zou een deel van mijn

opbrengst schenken aan het goede doel”, zegt Scarlett (Mijdrecht).
Een ander meisje wilde graag een
sponsorloop houden. In de tweede ronde moesten de meiden
zichzelf presenteren in hun bikini
aan de jury. “Ik ben wat voller van
mezelf en door deze deelname
wil ik andere meiden laten zien
dat je geen maatje 34 moet hebben om een miss te zijn. Ik zie dus
ook echt niet tegen de bikinironde op. Ik vind het juist een kans
om andere meiden te inspireren”,
zei een deelneemster.

gegeven over hulpprogramma’s
en activiteiten van het Rode Kruis,
onder andere de volgende vakantieweek in September. Dit werd
gevolgd door een heel grappige en up-to-date versie van Assepoester voor het bingo spel,
met natuurlijk een prijs voor elke
speler. Na een drankje, een hapje
en een goed gesprek met elkaar
ging iedereen weer naar huis.
Bikini ronde
Toen de bikinironde erop zat
kwam de gevreesde vragenronde.
Hier kregen de meiden een Engelse vraag, die ze ook in het Engels
moesten beantwoorden. “Bij een
miss vinden wij het belangrijk dat
ze ook brains heeft. Op een missverkiezing heerst een stigma, de
meiden zijn allemaal knap, slank
en hebben weinig inhoud. Dat is
het beeld wat de meeste mensen
misschien zullen hebben. Met onze verkiezing willen wij dit stigma doorbreken. Bij het selecteren van de juiste finalisten kijken
wij verder dan het uiterlijk, wij letten op uitstraling, zelfverzekerd-

heid en kennis”, aldus Jeanine Ottenhof, president van Miss Beauty of Utrecht. Zo vertelt Zoë (Vinkeveen): “Ik vind het stigma van
missverkiezingen helemaal niet
kloppen. Ik heb al met een paar
meiden gesproken hier en iedereen heeft iets unieks. Zelf studeer
ik rechten aan de Universiteit van
Amsterdam en in mijn vrije tijd
werk ik als juridisch adviseur voor
Stichting Wetwinkel in Amsterdam, daar help ik mensen gratis
met juridische vragen”.

hebben gaat de jury in beraad.
Uiteindelijk gaan er 17 teens en
17 beauty’s door naar de finale. Ze
krijgen allemaal een sjerp van oude winnaressen Sanne Schmeink
(Miss Teen of Utrecht 2017), Morgan Doelwijt (Miss Beauty of
Utrecht 2017) en Cathelijne Heppenhuis (Miss Intercontinental
Utrecht). De finalisten staat een
drukke tijd te wachten. Om zich
voor te bereiden op de grote finale krijgen ze verschillende fotoshoots, een bootcamp, tips om
zichzelf te presenteren en dansEngels
lessen. De finale vindt plaats op
Nadat de meiden één voor één 27 mei in theater De Lampegiet in
hun Engelse vraag beantwoord Veenendaal.

