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Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl

Verkiezingsuitslagen

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

Twistvlied en Wickelhof
schoon

0297-273037

Nieuws van de Baat
Nu ook eten bij het
rechthuis

Het CDA is met zeven zetels de grootste partij gebleven

Sneeuwloper al 20 jaar
een begrip

Verkiezingen voorbij: nu nog een coalitie

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Goed
geoefend
de weg op

De Ronde Venen - Afgelopen
maandagavond kwamen de fractievoorzitters bijeen van de zeven partijen, die in de nieuwe gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.
Het CDA heeft als grootste partij
de andere politieke fracties voorgesteld om te beginnen met een ver-

kennend onderzoek. Hierop is instemmend gereageerd. In die eerste fase worden met de verschillende politieke groeperingen gesprekken gevoerd om te ontdekken hoe
de diverse fracties aankijken tegen onderlinge samenwerking en
om vast te stellen welke knelpunten

er zijn. De heer Arie van Bergen uit
Wilnis is aangezocht om deze verkennende gesprekken met de fracties te voeren.
Voor een uitgebreide informatie over
de verkiezingen zie elders in deze
krant.

Als het gaat om dieren in regio De Ronde Venen/Uithoorn

De Infolijn: al vijftien jaar
uw vraagbaak
Regio - In het werkgebied Uithoorn
en De Ronde Venen van de Dierenbescherming afdeling Noord-Holland Zuid is al 15 jaar een Infolijn actief. Bij de Infolijn kan iedereen, op werkdagen tussen 9.30 en
11.30 uur, telefonisch terecht voor
alle vragen en meldingen over vermiste en/of gevonden (huis)dieren
en voor meer algemene vragen over
dieren in bovengenoemd werkgebied.
Voordat de Infolijn in januari 1999
werd opgericht, kwamen de telefonische vragen en meldingen vooral
binnen bij de plaatselijke hondenen kattenopvang. Omdat het aantal vragen steeds meer toenam, is

besloten de Infolijn op te zetten. De
medewerkers van de Infolijn begonnen te werken vanuit een gehuurde
ruimte op de Parklaan in Aalsmeer.
Later werd verhuisd naar de Uiterweg, eveneens in Aalsmeer. In 2008
kreeg de lokale afdeling van de Dierenbescherming, waaronder de Infolijn opereert, de mogelijkheid om
zelf een pand neer te zetten op de
Beethovenlaan in Aalsmeer. Dit gebouw kwam gereed in 2009 en
wordt sindsdien niet alleen door de
Infolijn gebruikt, maar ook door de
hondenschool en voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.
(Vervolg elders in deze krant)

Erika Spil bezoekt Hoflandschool
op Dag van de Leerplicht
IJzersterk in
schadeherstelwerk
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
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Auto’s gestolen

Arie van Bergen doet
verkennend onderzoek

Lees in de provincie

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 3.65%!
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Financiële Diensten Mijdrecht

Mijdrecht - Een keer per jaar staan
we tijdens de Dag van de Leerplicht
stil bij het recht op onderwijs. Dit
jaar op donderdag 20 maart.

‘Je moet naar school tot je 18 jaar
bent’, werd de kennis van de leerlingen getest. De kinderen bleken
erg goed op de hoogte. De leerling

In Nederland hebben kinderen en
jongeren het recht om naar school
te gaan en onderwijs te volgens, zodat zij zich ontwikkelen en kunnen
bouwen aan een goede toekomst.
Wethouder Erika Spil bezocht de
Hoflandschool in Mijdrecht om met
de kinderen van groep 8 te praten
over hun recht op onderwijs. De
Leerplichtwet is ooit ontstaan om
kinderen te beschermen tegen kinderarbeid. Ook nu nog beschermt
de leerplichtwet de jongeren als het
gaat om het recht op onderwijs. Samen met de scholen, zien de leerplichtambtenaren van de gemeente er op toe dat kinderen en jongeren ook daadwerkelijk naar school
gaan. Om op een speelse manier
de leerplicht onder de aandacht te
brengen, speelde wethouder Erika Spil een quiz met de leerlingen
van groep 8 van de Hoflandschool
in Mijdrecht. Aan de hand van verschillende vragen en stellingen, zoals ‘Als je meester of juf ziek is krijg
je vrij’, ‘Elke school mag zelf bepalen
wanneer de schoolvakanties zijn’ en

Wethouder Erika Spil reikt de prijs uit aan de winnaar van de quiz

met de meeste goede antwoorden
ontving uit handen van wethouder
Erika Spil een cadeaukaart van Bol.
com.

Wilnis/Mijdrecht - Vanaf de Burgemeester de Voogtlaan is afgelopen
maandag om 06.30 uur een witte VW
Polo weggenomen. Het voertuig heeft
witte velgen, een panoramisch zwart
dak en is voorzien van het kenteken
95TBP2. Een getuige zag het voertuig wegrijden op dat tijdstip! Vanaf
de Albertijn/Eendracht te Mijdrecht

is een blauwe Piaggio/Vesta weggenomen, kenteken 19DGF6 (koplampbehuizing los, vastgezet met elastiek). Getuigen hebben op donderdag 20 maart jl., omstreeks 18.15 uur,
jongens met de bromfiets zien lopen/
rennen in Hofland. Zien is 112 bellen.
Weet u meer als getuige, meld u dan
via 0900-8844.

NL Doet, ook in het
Johannes Hospitium!
Wilnis - Afgelopen weekend was er
weer het jaarlijkse NL Doet-weekend, op initiatief van het Oranje
Fonds. Duizenden vrijwilligers, onder wie zelfs leden van het Koninklijk Huis, gingen op pad om bij organisaties in het hele land de handen uit de mouwen te steken. Er is
gepoetst, geschilderd, gewandeld,
gekookt voor allerlei organisatie, je
kunt het zo gek niet bedenken.
Ook het Johannes Hospitium is zo’n
organisatie. Echter, voor een groot
deel bestaat het zelfs uit vrijwilligers. En wat doe je dan voor zo’n
huis? Het lumineuze idee kwam dit
jaar van Tuin- en bloemencentrum
Wiegmans in Mijdrecht: zij wilden
de 140 vrijwilligers van het Johannes Hospitium in het zonnetje zetten en waar kun je dat in hun geval
beter mee doen dan met een bloemetje, voor iedere vrijwilliger één.

Een hart onder de riem voor het vele
werk dat, meestal in stilte, wordt gedaan. Namens alle vrijwilligers, bedankt mijnheer Wiegmans!

Tanken zonder te betalen
Mijdrecht - Maandagmiddag jl.
rond 16.45 uur werd er , vermoedelijk door twee personen in een donker grijze Volkswagen Polo getankt
bij een tankstation aan de Provincialeweg. Na getankt te hebben reed
deze automobilist weg zonder te betalen. De auto is vervolgens richting
A2 weggereden.
.
Signalement
Getuigen zagen dat de donkergrijze
Volkswagen Polo de achterste kentekenplaat afplakte met duct tape.
De bestuurder van de auto is 20 tot
25 jaar, ongeveer 1.90 m lang, heeft
lang, donker, krullend haar, een

blanke huidskleur, lange jas met de
capuchon op en hij had tijdens het
tanken een donkere gezichtsbedekking.
Getuigenoproep
De politie is op zoek naar getuigen
die mogelijk dinsdagmiddag iets
gezien hebben op de Provincialeweg in Mijdrecht of meer informatie
hebben over de identiteit van deze
automobilisten. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie
op telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). Blijft u liever anoniem?
Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Praktische tips over inbraken
De Ronde Venen - De gemeente De
Ronde Venen en de politie organiseren in april en mei vier bijeenkomsten die geheel in het teken staan
van het voorkomen van een woninginbraak. Tijdens de bijeenkomsten
worden praktische tips en adviezen gegeven om inbrekers buiten de
deur te houden en laat de politie zien
welke situaties voor inbrekers aantrekkelijk zijn om hun slag te slaan.
De eerste inbraakpreventieavond is
op dinsdag 8 april in het gemeentehuis in Mijdrecht. Woninginbraak
is een ernstig misdrijf met een grote impact op slachtoffers en hun omgeving. Gemeente en politie doen er
alles aan om deze vorm van criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen.
Tijdens de bijeenkomsten schetst de
politie aan de hand van voorbeelden
welke woningen inbraakgevoelig zijn
en waarom, hoe een inbreker te werk
gaat, hoe u verdacht gedrag of een
verdachte omstandigheid signaleert

en zijn er tips en adviezen om het
voor inbrekers zo moeilijk mogelijk te
maken. Ook wordt de stand van zaken geschetst over het aantal inbraken in uw woonkern.
De inbraakpreventieavonden vinden
plaats op de volgende data en plaatsen:
- Dinsdag 8 april om 19.30 uur
in gemeentehuis Mijdrecht.
- Dinsdag 15 april om 19.30 uur
in Willisstee te Wilnis.
- Dinsdag 6 mei om 19.30 uur
in De Boei in Vinkeveen.
Dinsdag 13 mei om 19.30 uur aan de
Molenweg 19 (Stichting viscentra gehandicapten) in Abcoude. In verband
met de organisatie wordt u verzocht
zich voor deze bijeenkomsten aan te
melden via integraleveiligheid@derondevenen.nl, maar het blijft ook mogelijk bij een van de avonden bij u in
de buurt binnen te lopen.

IN DE PROVINCIE is een maandelijkse uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele concrete resultaten laten we zien hoe wij bijdragen aan een
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de Utrechtse regio. Dat doen we
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners, gemeenten, bedrijven en
inwoners.
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Veilig op de fiets naar school dankzij examenapp
Kinderen gaan steeds
minder vaak met de fiets
naar school of naar de
sportvereniging. Hierdoor
lopen ze kostbare
praktijkoefening van hun
verkeerskennis mis, wat
gevaarlijke situaties kan
opleveren. Steeds meer
basisschoolleerlingen
zakken dan ook
voor het Praktisch
Verkeersexamen. Om
hen en hun ouders te
stimuleren meer te
oefenen introduceert

Veilig Verkeer Nederland,
in samenwerking met
de provincie Utrecht en
Shell, een game voor
smartphones en tablet.
“Ik vind deze game leuk
omdat hij er goed uitziet
en leerzaam is,” zegt
Jelle uit Groep 7 van de
Paulusschool in Abcoude,
waar de game, die is te
downloaden als app, werd
gepresenteerd. “Er komen
heel veel verschillende
situaties langs waar je

vragen over krijgt. Je kunt
bovendien je fiets checken
en een oefenroute uitstippelen.” Even later schuift
hij zijn tablet naar de
jongen die naast hem zit,
Mees. “Oh ja, je kunt ook
nog tegen elkaar spelen.
Dat maakt het extra leuk.”
De provincie Utrecht doet
haar uiterste best om de
wegen zo veilig mogelijk te
houden voor alle verkeersdeelnemers. Door de provinciale wegen goed in te
richten en te onderhouden

maar ook door – bijvoorbeeld met de verkeersexamengame – te investeren

regels houden. Des te
belangrijker dus om ervoor
te zorgen dat kinderen op

‘Zij moeten met hun
kind de weg op’
in educatie en verandering
in gedrag. “Negentig
procent van alle ongevallen gebeurt juist doordat
mensen zich niet aan de

een speelse manier kunnen leren hoe het moet,”
vindt gedeputeerde Remco
van Lunteren. “Daarbij is
een belangrijke taak weg-

Wat doet de provincie voor u? Hier leest u enkele resultaten van de afgelopen maand.

RESULTATEN

LEES ONS MAGAZINE!

Beleef de forten!

Schop in de grond bij Ruimte voor de Lek

In april gaan de forten
van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie weer open.
Reden genoeg om het
paasweekend van 19 april
te gebruiken om één van
de evenementen in of bij
de forten te bezoeken. Zo
kunnen er op Fort Nieuwersluis en Werk aan de
Korte Uitweg eieren worden gezocht en staat Fort
aan de Klop (foto) op 2e
Paasdag in het teken van

Eerder deze maand is gestart met de uitvoering van
het project Ruimte voor de
Lek, waarbij de uiterwaarden van de Lek bij Vianen
en Nieuwegein opnieuw
worden ingericht. Klimaatverandering zorgt dat de
rivieren in de toekomst
veel meer water moeten
verwerken. Om het achterland te beschermen tegen
overstromingen, grijpen we
tijdig in. Rijkswaterstaat,

het Kinderkunst Theaterfestival. Meer informatie
en de overige evenementen
vindt u op www.hollandsewaterlinie.nl.

INFORMATIE
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, doet
aan gladheidsbestrijding in de winter en controleert het
zwemwater in de zomer. Regelmatig zijn er evenementen
bij u in de buurt waar de provincie mede-organisator van
is en de meeste vergaderingen van Provinciale Staten
zijn openbaar. Hier vindt u een handig overzicht van wat
er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
N201 Mijdrecht: aanleg parallelweg, tussen de Ing.
Enschedeweg en de Veenweg, werkzaamheden tot en met
oktober 2014.
N201 Loenersloot: voorbereidende werkzaamheden vervangen boogbrug en aanpassen fietspad, tot 24 juni 2014.
N225 Rhenen: wegreconstructie tussen Ouwehand en Zijdvang, uitvoering in maart en april, wegafsluiting 31 maart
t/m 13 april.

de provincie en de aangrenzende gemeenten doen dat
door de Lek meer ruimte te
geven. Er komen oevergeulen en de zomerkade wordt
op om sommige plekken
verlaagd. Bij hoogwater kan
de Lek het water dan goed
verwerken en houden we
droge voeten. In het gebied
komt ook nieuwe natuur, waardoor het gebied
aantrekkelijker wordt voor
wandelaars en fietsers.

N421 Bunnik, Houten: aanleg verbindingsweg Houten-A12,
werkzaamheden tot en met voorjaar 2015.
Carpoolplaats Nieuwegein (Zuid): Afsluiting 1 t/m 14 april
vanwege opknappen en uitbreiden.
Voor een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen, ga naar
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons Twitteraccount:
@werkaandewegutr. Voor spoedeisende zaken als storing
aan verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg,
belt u met het Meldpunt calamiteiten: 030-258 36 00.

Klein onderhoud
Naast reconstructies van wegen en groot onderhoud, voert
de provincie ook klein onderhoud en reparaties uit. Op die
manier blijven rijbanen, fietspaden en parallelwegen veilig
en comfortabel. Klein onderhoud vindt gedurende het hele
jaar plaats en geeft meestal weinig hinder voor het verkeer
en de omgeving.

gelegd voor de ouders. Zij
moeten met hun kind de
weg op. Dan leer je het
pas echt.”
Het landelijke VVN
Verkeersexamen bestaat
uit een theorie-examen
voor kinderen uit groep 7,
dit jaar op 10 april, en een
praktijkexamen voor groep
7 of 8 dat vanaf maart
wordt georganiseerd. De
game is te downloaden via
vvn.nl/vvn-verkeersexamen
en via de appstores van
Apple en Google.

Ruimte voor de Lek is onderdeel van het landelijke
programma Ruimte voor
de Rivier. Meer informatie:
www.provincie-utrecht.nl/
ruimtevoordelek.

Wilt u meer weten over de
provincie Utrecht? Meepraten over wat er in uw
omgeving gebeurt? Neem
dan een gratis abonnement
op het interactieve digitale
Provincie Utrecht Magazine.
Geschikt voor tablet en pc.
Ga naar:
provincieutrechtmagazine.nl

Evenementen
27 maart, Spoorwegmuseum Utrecht. Vanaf 18.00 uur
– HNP verkiezingsdebat. Kandidaat-Europarlementariërs
gaan met elkaar en u in debat over onderwerpen zoals regionale economie, energie en landbouw.
Voor een uitgebreide omschrijving en de complete evenementenagenda, kijk op:
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
Welke vergaderingen van Provinciale Staten staan de
komende maand gepland?
31 maart, 14.00 uur - Commissie Ruimte, Groen en Water
31 maart, 19.30 uur - Commissie Bestuur, Europa en
Middelen
14 april, 14.00 uur - Provinciale Staten
Al deze vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis
aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht. De agenda vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie
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Tandprothetische praktijk
Sneeuwloper al 20 jaar een begrip
Wilnis- Waar het bericht ineens
vandaan komt dat de Tandprothetische Praktijk van Ruud Sneeuwloper in de Raadhuisstraat ermee
zou stoppen is onbekend. De praktijk blijkt in het aanmeten en maken
van tand- en gebitsprothesen voor
een breed scala aan klanten actiever te zijn dan ooit. Sterker nog, er
is zelfs een opvolger die op termijn
de praktijk zal gaan voortzetten. Dat
is Aram, de zoon van Ruud en Ditty Sneeuwloper, die al jarenlang zelf
ook tandprotheticus is met een eigen vestiging in Hoofddorp. Zie de
website
www.tppsneeuwloper.nl.
Daar staat voor belangstellenden
heel veel informatie op over tanden gebitsprothesen, behandelingen,
aanmeten van gebitsprothesen, mogelijkheden, vergoeding van kosten
enzovoort. Daar lift tandprotheticus
Ruud Sneeuwloper in feite op mee,
want in zijn praktijk verloopt het niet
anders natuurlijk. Kortom, de prak-

tijk van Sneeuwloper in Wilnis is
nog volop in de running.
Ruud Sneeuwloper is een specialist pur sang op zijn gebied en zit
al ruim veertig jaar in het vak. Zijn
praktijk in Wilnis is al meer dan
twintig jaar een begrip in de regio
en zelfs daar buiten. Veel toeloop
is in de loop der tijd ontstaan door
mond op mond reclame. De praktijk kent veel patiënten en/of klanten die een gebitsprothese (nodig)
hebben, een aanpassing willen en/
of nazorg behoeven. Tandprothetische Praktijk Wilnis is een geheel
zelfstandig draaiende eenheid met
een wachtkamer, behandelkamer
en een compleet laboratorium. Alle
protheses worden in eigen beheer
in het laboratorium gemaakt. Er
wordt voor eventuele verwijzing samengewerkt met tandartsen, kaakchirurgen en implantologen (die de
implantaten maken en in de kaak

plaatsen). Degenen die al een gebitsprothese hebben kunnen zonder tussenkomst van een tandarts of andere medisch specialist
bij Sneeuwloper een afspraak maken voor informatie, advies, vervanging of reparatie van hun prothese.
Maar ook voor beoordeling van de
huidige gebitsprothese, een noodprothese, een gedeeltelijke gebitsprothese, een vaste gebitsprothese
op basis van implantaten, een nieuwe voering in de huidige prothese
alsook voor knarsbitjes en mondbeschermers. Protheses zijn complete
en verfijnde stukjes maatwerk voor
in de mond waarbij de kleur van de
prothese aangepast wordt aan het
echte tandvlees.
Ook kunsttanden en kiezen zijn er
in diverse uitvoeringen en kleuren,
eveneens aangepast aan de wens
maar ook aan de uitstraling van de
drager. (‘hagelwit’ of toch maar wat
’natuurlijker’...).

Protheticus of technicus?
Wie of wat is een tandprotheticus? “Voordat je tandprotheticus
kan worden moet je eerst een studie van vier jaar voor tandtechnicus volgen. Daarna ga je je specialiseren als een tandprotheticus. Dat
duurt ook nog eens vier jaar. Die
mag daarna zelfstandig in de mond
werken. Maar boren, slijpen, tanden
of kiezen trekken enzovoort hoort
daar niet bij en is niet toegestaan.
Dat is het gebied van de tandarts.
Net zoals het plaatsen van kronen
en bruggen en niet te vergeten implantaten die zij soms zelf ook kunnen aanbrengen. Dat doen wij dus
niet. Wij verwijzen mensen naar de
implantoloog. Ons specialisme beperkt zich tot het maken van alles wat uitneembaar is in de mond.
Daar behoren ook de protheses bij
die op de implantaten worden ‘geklikt’. Feitelijk gaat het bij de totale gebitsprotheses om ‘onbetande
kaken’.
Omdat wij contracten hebben met
zorgverzekeraars declareren wij
ook zelfstandig. Dus zonder tussenkomst van de tandarts,” legt Ruud
geduldig maar in korte bewoordingen uit. Bij de vestiging van Aram
Sneeuwloper is Sven van Es in opleiding voor het vak. Ditty fungeert
als ‘back-up’ en onderhoudt naast
het administratieve gedeelte de
contacten met patiënten, specialisten, tandartsen, mondhygiënisten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. “We proberen zo laagdrempelig mogelijk te werken en te ‘ontzorgen’, zodat patiënten en klanten
het plezierig vinden hier behandeld
te worden. We beschikken over een
goed geoutilleerd en geavanceerd
laboratorium waar gebitsprotheses
op maat worden gemaakt van de
modernste materialen. Alle behandelingen zijn bij ons nagenoeg pijnloos,” aldus Ruud Sneeuwloper die
hoopt nog jarenlang met zijn praktijk mensen te kunnen voorzien van
kwalitatief hoogwaardige en prettig
functionerende gebitsprotheses.

IVN-lezing “De Spreeuw”
Regio - Wie kent niet het gezellige
gekwetter van spreeuwengroepen
in de herfst die je lijsterbes komen
plunderen? Steeds minder mensen
helaas. Want al behoort de spreeuw
tot de meest algemene soorten
ter wereld, in Nederland neemt de
soort sterk in aantal af.
De precieze oorzaken van de achteruitgang zijn nog niet bekend.
Mede daarom is 2014 uitgeroepen
tot het Jaar van de Spreeuw. De vogelwerkgroep van IVN De Ronde
Venen & Uithoorn besteedt dit jaar
dan ook extra aandacht aan deze
vogel. Zo is er op dinsdag 1 april een
lezing door een van de werkgroepleden, Ad van Uchelen. Ad volgt de
spreeuw al jaren van nabij met nestkasten bij zijn huis. De werkgroep
plaatst dit jaar een twintigtal nestkasten voor spreeuwen bij leden die
deze nesten ook gaan monitoren.
De lezing vindt plaats in NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De lezing begint

om 20.00 u (zaal open vanaf 19.45 u)
en de toegang is gratis. Voor meer
informatie kunt u bellen naar 0172407054.
De spreeuw is een vogel die al eeuwenlang onder de mensen leeft en
met hen verbonden is. Spreeuwenpotten gebruiken om spreeuwen te
vangen voor spreeuwensoep kan al
jaren niet meer want de spreeuwenstand gaat vanaf eind jaren zeventig achteruit. Daardoor resteert momenteel minder dan 40% van de
populatie van medio jaren tachtig.
Vóór 1990 kende Nederland nog 1,3
miljoen exemplaren. In 2008 was dat
aantal gedaald tot 600.000. De terugloop wordt geweten aan het verdwijnen van weilanden en de verdroging van het grasland door het
bodembeheer. Feit is ook dat het
in omringende landen slecht gaat
met de spreeuw. Wilt u meer weten
over hoe de spreeuw leeft, hoe hij zo
mooi kan zingen of waar ze nestelen, kom dan op 1 april naar Ad van
Uchelen luisteren.

Tandprothetische
Praktijk
H.R.
Sneeuwloper, Raadhuisstraat 13,
3648 AR Wilnis. Tel. 0297-285056.
nukaart hebben we voor het gemak
ook maar alle dranken opgenomen
die wij hier schenken. Er is tevens
een wisselende lunchkaart. Als het
warmer weer wordt gaat het terras
ook weer open. Liefhebbers kunnen
dan ook buiten onder de luifel een
drankje drinken en een hapje eten.”

‘Het Rechthuis, eten en
drinken’ heropend
Mijdrecht - Het bekende dorpscafé Het Rechthuis, dat oorspronkelijk
dateert van 1902, heeft intern een
verbouwing ondergaan en daardoor
een ander aanzien gekregen.
Een deel van het cafégedeelte is
omgetoverd tot een gezellige eetgelegenheid met een open keuken,
waar 28 gasten in een knusse sfeer
een hapje kunnen eten. De traditionele en kenmerken bar is echter
onveranderd gebleven en sluit mooi
aan bij het nieuwe eetgedeelte. Aan
de bar kan men trouwens ook een
hapje bestellen; dan zou je die tot
de ‘extra eterens’ kunne rekenen en
dat zijn er dan twaalf. De naam is
eveneens veranderd. Dat is nu ‘Het

Rechthuis, eten en drinken’ geworden, waardoor het nu ook als een
‘eetcafé’ kan worden aangemerkt.
“Maar zonder een echte concurrent
te zijn van de restaurants hier in de
buurt. Wij hebben alleen maar ingehaakt op de vraag van ons gasten
of zij hier tussentijd en na de middagborrel een hapje kunnen blijven eten zonder de deur uit te hoeven. Daar hebben we aan voldaan,”
vertelt eigenaar Gerrit Verweij. “Wij
hebben geen restaurantaspiraties,
want het blijft ook een gezellig café waar je en passant kunt genieten van bekende en populaire Hollandse maaltijden. Simpel maar wel
goed. Er is een complete menukaart
ontwikkeld met smakelijke voorge-

rechten, een aantal heerlijke hoofdgerechten en lekkere desserts. Alles in de trant van een ‘hapje’, dus
niet copieus. Het zijn voor iedereen toegankelijke gerechten én van
goede kwaliteit tegen aantrekkelijke prijzen. Ik denk dat de meeste
van onze gasten er hun vingers bij
zullen aflikken. We hebben hiervoor
twee koks in dienst die telkens voor
een paar fijne dagspecialiteiten zorgen. Dat zijn gevarieerde gerechten
waarbij zij te kennen hebben gegeven op z’n tijd ook met seizoen- en
streekgebonden producten te gaan
werken. Om dit mogelijk te maken is
er stevig geïnvesteerd in een geheel
nieuw geïnstalleerde keuken die
een open karakter heeft. In de me-

Trefpunt
Gerrit zegt heel blij en tevreden te
zijn met het resultaat. Hij is ruim
veertien dagen gesloten geweest
om deze ‘renovatie’ te kunnen laten
uitvoeren. Dat is voornamelijk door
locale aannemers en bedrijven gedaan. Dinsdag 25 maart kon hij de
deur van zijn etablissement weer
openen voor zijn trouwe vaste gasten, maar hij hoopt ook op nieuwe
bezoekers en passanten die door
nieuwsgierigheid gedreven de zaak
eens binnenstappen. Het vernieuwde interieur kenmerkt zich door een
sober maar degelijk aanzien in een
kleurstelling en uitvoering die past
bij de ambiance. Samen met de originele houten vloer voorziet het in
een beleving van een ‘bruin eetcafé. Bij de ingang is een wandje geplaatst met een glazen scherm
waarop het logo van Het Rechthuis
staat afgebeeld. Het heeft tot doel
een scheidingsvlak te vormen met
de entree en de toiletten. Bovendien
draagt het bij aan het behoud van
het intieme karakter van de ruimte.
Al met al blijft de locatie een vertrouwde omgeving voor regelmatige
bezoekers en zij die dat nog moeten ervaren. Daarbij kan men bovendien genieten van een ruimer
aanbod in de vorm van culinaire geneugten. Gerrit Verweij ziet zijn vernieuwde Rechthuis als een trefpunt
waar men elkaar in een ongedwongen en knusse sfeer kan ontmoeten
en zich thuis kan voelen. Het is de
moeite waard om er eens binnen te
stappen en uzelf daarvan te overtuigen. Niet in de laatste plaats om er
een hapje te gaan eten als u toch al
van plan was er een ‘pikketanissie’
te nemen...

Leven zonder geluidsoverlast
Regio - Schouten Spanplafond verbetert de akoestiek
in elke ruimte. Last van een hinderlijke galm in kantoor
of woning? Schouten Spanplafonds heeft de oplossing.
Moderne interieurs zijn vaak uitgevoerd met harde materialen. Harde vloeren en wanden, geen gordijnen, et
cetera. Deze interieurs hebben dan ook vaak last van
zeer hinderlijke galm. De kern van onze oplossing ligt
in de unieke combinatie van een geluiddempend, naadloos, akoestisch spanplafond. Het akoestische spanplafond van Schouten is een micro geperforeerd spanplafond. Door het toepassen van een akoestisch spanplafond van Schouten is het mogelijk om op een eenvoudige wijze de akoestiek in elke ruimte enorm te verbeteren. Hierbij houdt de klant de voordelen van een super
strak spanplafond. Kom naar de plafondshow op zaterdag 5 en zondag 6 april van 10.00 tot 16.00 uur. Plafondvakbedrijf Schouten is te vinden aan de Dorpsstraat 82
in Nibbixwoud. Telefoon: 0229-571391.

Swingend concert
brassband Concordia
Vinkeveen - Zaterdag 22 maart
luidde brassband Concordia het
voorjaar in met heel swingend concert.
De avond werd geopend door de
blokfluiters onder leiding van Bernadette de Bree die een aantal vrolijke melodietjes speelden, waarna ze samen met het leerlingenorkest o.l.v. Stephan Koppelaar ook
nog drie liedjes speelden. Het leerlingenorkest liet zich daarna luid
en duidelijk horen met een aantal
nummers uit ‘Crazy Animals’, waarin
een leeuw, een sprinkhaan en een
neushoorn op grappige wijze te horen waren.
Het grote orkest, gekleed in hun
nieuwe uniform, opende het concert met het korte maar krachtige
werk ‘Campus Intrada’ van Jacob
de Haan, waarna het tweede werk
‘Arkansas’, ook van Jacob de haan,
werd gespeeld. Dit is een groot concertwerk bestaande uit drie delen,
gebaseerd op een bekende volksmelodie uit Arkansas. Door de drie
delen heen waren prachtige solo’s
te horen in de euphoniums, hoorns,
cornetten en de flugel. De krachtige afsluiting van dit driedelige werk
maakte het tot een meesterstuk.
Om vast een voorproefje te geven

van het genre na de pauze sloot
Concordia af met de ‘Långstrump
Samba’, een swingende samba versie van het bekende Pippi Langkous. Na de pauze was de opstelling van de band veranderd in een
heuse Big Bandopstelling en kwamen de leden groep voor groep op
de melodie van het stuk ‘Joy, Peace
and happiness’ te spelen. Daarna kwam het nummer ‘Light Walk’,
een gaaf Big Band nummer, met
in het midden een geweldige solo
op de flugel gespeeld door Eveline
van der Horst. Om even wat rust in
te bouwen speelde de band ‘Hymn
for Diana’, ter herinnering aan Diana Spencer Princess of Wales , die
door een dodelijk ongeval om het
leven kwam. Daarna was het weer
tijd om te swingen op de nummers
‘Gonna Fly now’, uit de film Rocky
en ’Manhattan Skyline’ uit de film
Saterday night fever. Nadat eerst
de jarige Ad Langelaar in het zonnetje was gezet werd het concert
spetterend afgesloten met ‘Samba
de Janeiro’, een nummer dat dit jaar
met de WK in Brazilië waarschijnlijk
nog veel te horen zal zijn. De brassband kreeg na afloop een daverend
applaus, wat een kroon was op deze geslaagde avond!

Nieuwe winnaar
Slimness Mijdrecht!
Mijdrecht - Afvallen doe je bij
Slimness Mijdrecht. Hier is Anja Haak weer het levende bewijs van. Anja verloor 14,8 kilo
tijdens de cursus van 10 weken
afvallen in groepsverband. Alle
andere resultaten van de groep
met de voor en na foto staan
op de website. 16 april beginnen er weer nieuwe cursussen.
Geef je op via de website www.
slimness.nl ga naar afvallen in
groepsverband en vul daar het
aanvraagformulier in. Voordat
je het weet ga jij slank de zomer in!
Voor meer info zie advertentie
elders in dit blad.
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Van Schie bouwt
spuigemaal in De Hoef
De Hoef - De firma Van Schie uit
Mijdrecht is momenteel bezig met
de voorbereidende constructie van
een (extra) spuigemaal dat naast
de Pondskoekersluis aan het einde
van de Kerkvaart wordt gebouwd.
Het wordt gedaan in opdracht van
Waternet als uitvloeisel van de herstructurering van de watergangen
en vismigratie in de polder. Waternet doet dat op haar beurt weer voor
het hoogheemraadschap Amstel,
Gooi & Vecht (AGV). De uitvoering is
in de versnelling geraakt mede naar
aanleiding van de wateroverlast in
de polder medio oktober vorig jaar.
Toen moest een noodpompsysteem
van de firma Van Heck uit Noordwolde er tijdelijk aan te pas komen

om de polder weer goeddeels droog
te malen. Vanaf de zomer dit jaar
kan dat met eigen middelen, maar
dan moet er nog heel wat gebeuren. Woensdag 19 maart werden
de beide 29 meter lange buizen van
de persleiding met een doorsnede
van 80 cm door een grote kraan alvast gereed gelegd om op het juiste tijdstip samen op de fundering
in de grond te kunnen worden geplaatst. De buizen worden naast de
brug door het dijklichaam heen gestoken waarvan het einde uitmondt
in de Kromme Mijdrecht. De andere kant wordt gekoppeld aan twee
klokpompen. Op het land naast de
brug bij de sluiskom wordt in de
grond een betonnen bak gebouwd

met een stalen pompschacht voor
twee pompen en waterinlaten aan
de achterkant die worden voorzien
van een krooshek. Eventueel overtollig water uit de polder kan via dit
systeem vanuit de Kerkvaart naar
de Kromme Mijdrecht worden gepompt. Naast de pompinstallatie
komt een klein huisje met een bedieningsruimte. De capaciteit van
elke pomp bedraagt 2.400 kubieke
meter water per uur oftewel 40.000
liter per minuut. Bij twee pompen
vol in bedrijf wordt er ruim 1.300 liter water per seconde door de buizen weggepompt!
Visvriendelijk
Gijs van de Werff is opgetogen over

Gratis schminken en foto’s voor de kinderen

A.s. zaterdag Lente Fashion Day
in winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 29 maart is het
weer Lente-Fashion Day in winkelcentrum Zijdelwaard! Met lente-modeshows van de Zijdelwaard-ondernemers en gratis schminken voor de

kinderen! En de deelnemende mode-ondernemers hebben natuurlijk speciale aanbiedingen die dag!
Om 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur
en 15.30 uur zijn er modeshows in

het winkelcentrum waarin de modeondernemers van Zijdelwaard de
nieuwste voorjaarsmode laten zien.
Boetiek de Boet, Terstal Mode, Zeeman, Broeckmans Mode, Feeling

Open dag van jaarlijkse
Turkse braderie

markt is bestemd voor hun jaarproject “Bethune House” in Hong Kong,
een blijf-van-mijn-lijfhuis voor vrouwen, die mishandeld, verkracht of
onderbetaald worden.

Mijdrecht - Het is precies een jaar
geleden dat er een Turkse braderie
werd gehouden in het gebouw van
de Turkse stichting Hakyol aan de
Grutto 2B gehouden.

len uiteraard niet ontbreken. U kunt
in de tent of lekker binnen smullen
van de heerlijk zelf gemaakte linzensoep, döner kebab en wat dit
jaar nieuw is: köfte van Ahmet!

Uitgelezen kans
Voor de mensen die nooit de gelegenheid hebben gehad om deze
braderie c.q. open dag te bezoeken,
is het nu een uitgelezen kans.

Lekkernijen
Het is zover: u kunt op 5 april a.s.
weer genieten van de lekkere Turkse hapjes die allemaal met zorg en
liefde door de Turkse gemeenschap
zijn gemaakt. De bekende lekkernijen zoals baklava, Turkse pizza (lahmacun), maar ook de diverse gevulde groenten met gehakt en rijst zul-

Gastvrijheid
Natuurlijk zal de Turkse thee, wat
toch als symbool van gastvrijheid
voor Turkse mensen staat, niet ontbreken. Op deze dag wordt er tegelijkertijd in de Veenhartkerk een
2de hands boekenmarkt gehouden
door de oud-katholieke parochie
i.o. H. Elia. De opbrengst van deze

Zo kunt u én naar een kerk gaan
én naar een moskee gaan en dat in
een steenworp afstand. Heeft u inmiddels door het lezen van dit stukje trek gekregen of bent u nieuwsgierig naar wat voor boeken er te
koop zijn. Kom dan op 5 april a.s.
tussen 10.00 en 17.00 uur naar Grutto in Twistvlied.

het project waaraan Van Schie met
nog enkele partners deelneemt.
“Behalve dat we werken aan dit gemaal zijn we bij nog enkele andere betrokken, zoals het vijzelgemaal
bij de Dooijersluis aan het einde van
de Geerkade. Die is kortgeleden opgeleverd. Verder zijn we bezig voor
het Waterschap Rijnland in Nieuwkoop en in Woubrugge. Voor die
tijd hebben we ook al gemalen gebouwd en gerenoveerd.” Maar Van
Schie is in beginsel toch een grondverzetbedrijf en geen gemalenbouwer? “Klopt, onze kernactiviteiten
zijn grondwerkzaamheden, bodemsaneringen en het leggen van damwanden. Maar stilaan is dat uitgegroeid naar meer. Want op zeker
moment hoef je alleen nog maar
een bak te bouwen, er een pomp in
te hangen en voor een bedieningsen besturingssysteem te zorgen om
een compleet gemaal te krijgen. Dat
kunnen wij natuurlijk ook. Samen
andere toeleveranciers kan je zo’n
project dan uitvoeren. Op die manier genereren we steeds meer van
deze opdrachten. Die bij de Pondskoekersluis is er een van. Het wordt
ook een ‘visvriendelijk’ gemaal zodat de vis bij het pompen levend en
wel van de ene kant van de polder
naar een andere watergang kan komen. In opdracht van Waternet verzorgen wij het civiele deel en de coordinatie van alle deelnemende partijen. Dat zijn er negen. Daaronder
De Vos Elektra uit Mijdrecht die
het elektrische deel verzorgt en Vopo Pompen uit De Rijp die de pompen levert. De andere toeleveranciers dragen natuurlijk ook bij in dit
samenwerkingsverband, want dat is
het in feite,” aldus Van der Werff.
Als het gemaal klaar is komt er geen
mens meer aan te pas om het te bedienen, behalve voor het plegen van
onderhoud. Alles is op afstand computergestuurd Het systeem komt
automatisch in werking als er door
bijvoorbeeld aanhoudende regenval
teveel water in de polder is dat weggepompt moet worden en stopt ook
uit zichzelf weer.
De verwachting is dat het gemaal in
de loop van de zomer wordt opgeleverd en in gebruik kan worden genomen.

muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis, verzorgt het Regio-

naal Operette en Musicalkoor (ROM
koor) uit Mijdrecht op zaterdagoch-

Hoflandschool brengt
bezoek aan mondhygieniste
Mijdrecht - De kinderen uit de
groepen 1 en 2 van de Hoflandschool hebben de afgelopen twee
weken gewerkt aan het thema: de
tandarts. De kinderen hebben mooi
geknutseld, tandendoosjes gemaakt
en veel gesproken over een bezoekje aan de tandarts. Op donderdag
20 maart hebben zij een bezoek gebracht aan mondhygieniste praktijk de Ronde Venen. De mondhygienistes bekeken alle mondjes van

de kinderen en zagen al veel “grote
mensen” tanden en kiezen. De kinderen mochten even in de stoel liggen en kregen een poetsles waarbij ze leerden hoe ze hun tanden
en kiezen het beste kunnen poetsen. De tandenborstel die gebruikt
werd voor de poetsles mochten
ze allemaal mee naar huis nemen!
Veel kinderen komen jaarlijks bij de
tandarts en niet bij de mondhygieniste terwijl dit net zo belangrijk is.

Tommy Wieringa
bij Venen Literair
Vinkeveen - Tommy Wieringa,
die het boekenweekgeschenk
2014, “Een mooie jonge vrouw”
schreef, komt vrijdag 11 april
naar De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Hij zal een voordracht
uit en over eigen werk geven,
vragen beantwoorden en boeken signeren. Aanvang 20.00
uur. Toegangskaarten kosten
7,50 en zijn uitsluitend te verkrijgen bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en
Mijdrecht en bij The Readshop
in Vinkeveen alsmede Boekhandel Mondria in Mijdrecht.
De voorverkoop start vrijdag 28
maart.

Voor het optreden in Careyn Maria
Oord is het enthousiasme onder de
zangers groot. Tijdens dit optreden
worden, door het koor en solisten,
onder andere vele stukken gezongen uit de in oktober vorig jaar uitgevoerde “Night of the ROM’s”.

Vinkeveen - Op uitnodiging van
Troupe A’dour, de organisatie voor

Mijdrecht - En toen was het
zo ver,na lang oefenen mochten de toneelspelers eindelijk
los gaan voor het echte publiek en hoe!
Aan alles was gedacht
het decor kleding muziek
stoelen,nu het publiek nog.
En die kwamen in grote
aantallen!vrijdag avond was
de eerste voorstelling en op
deze avond waren er meer
dan
200!belangstellenden
wat op zaterdagavond wederom weer het geval was
en ja dan voelt het alsof alles
van zelf gaat als je voor zoveel mensen mag spelen.Wij
willen via deze weg een ieder
die deze avond geweest is bedanken voor de gezelligheid
en hopen dat wij U in september a.s weer mogen ontvangen bij weer een nieuwe
voorstelling van O.K.K.waar
wij inmiddels weer hard voor
aan het oefenen zijn.

Good en Duo Sports laten damesheren en kinderkleding zien. Daarnaast zijn er schoenen te zien van
Nelson, accessoires van drogisterij Stoop, zonnebrillen van Pearle en
leesbrillen van Ten Hoope. De meeste deelnemende modewinkels hebben voor die dag knallende aanbiedingen die alleen die dag geldig zijn!
Voor de kinderen is er een schminkstand waar ze gratis geschminkt
kunnen worden. En tussen de grote modeshows door mogen ze zich
op de catwalk laten zien en wordt er
een mooie foto van ze gemaakt.

tend 5 april 2014 een concert voor
onder meer bewoners van het zorgcentrum Careyn Maria Oord. De
aanvang is 10.30 uur. Dit concert
is er een in een serie die Troupe
A’dour samenstelt. De bedoeling is
om de bewoners van het zorgcentrum te laten genieten van muziek,
samen met hun familie, verzorgers
en buurtbewoners.

‘Morning of the ROM’s’ in
Careyn Maria Oord

O.K.K toneelvoorstelling
’Hij is zwanger’ groot succes

Het ROM-koor staat onder leiding van dirigent Ferdinand Beuse
en wordt begeleid door Rosite van
der Woude aan de piano. De “Morning of the ROM’s” in Careijn Maria
Oord wordt een fantastisch optreden, want het ROM koor staat voor
zang en klank, kwaliteit en enthousiasme! De toegang voor bewoners
en begeleiders van het zorgcentrum en kinderen tot 12 jaar is gratis. Voor bezoekers van buiten bedraagt de toegang 5,00. U vindt het
zorgcentrum aan de Herenweg 69
in Vinkeveen. Aanvang is: 10.30 uur.

Kom in de kas op 5 en 6 april

Open dagen glastuinbouw
Regio - Energiezuinige green
ladies, betere geraniums en gerbera’s die de hele wereld over reizen. De wereld van de kas is er een
vol geheimen, maar daar komt verandering in. Op zaterdag 5 en zondag 6 april openen de kassen hun
deuren om te laten zien wat er allemaal achter het glas gebeurt. Kom
in de Kas is de naam van dit evenement waaraan negen bedrijven in
de Aalsmeerse glastuinbouw deelnemen. Het kan in de kas, want in
de kas kan alles. Dat is leuk en leerzaam voor de kinderen en interessant voor de ouders. Kom in de Kas
wordt voor de 37ste keer georganiseerd en is een van de grootste publieksevenementen van ons land.
Bewonder geraniums
De kassen verkennen kan dit jaar in
de regio Aalsmeer door het bezoeken van twéé straten. In De Kwakel laten buurbedrijven in de glastuinbouw zien wat voor moois er allemaal groeit en hoe dat gebeurt.
Maak bij De Groot kennis met de
nieuwste technieken voor het kweken van nóg mooiere geraniums,
cyclamen en impatiens en zie hoe
PowerGrow paprika’s laten groeien.
Voor deze regio een uniek product.
De groene palmen van Hartog Palmen reizen de hele wereld over en
zo zijn er nog meer gevarieerde bedrijven te bezichtigen. Kom dus rennen tussen de rozen, je verbazen
over de paprika’s en bewonder de
geraniums. Kortom: kom in de kas!

Geheimen achter het glas
Behalve rondleidingen op de bedrijven en ontdekken hoe alles groeit
en bloeit, worden er ook andere interessante activiteiten georganiseerd. Kinderen leven zich uit op het
springkussen, doen mee aan een
kassenspeurtocht, kunnen deelnemen aan een workshop bloemschikken en op zondag is er een clown.
Ook voor de kleintjes gaat er samen met moeder of vader een wereld open in de kas, die ze met een
mooie ballon in de hand spelenderwijs ontdekken. Kom in de Kas is
een uitje voor het hele gezin, lekker in de buurt en helemaal gratis.
Bij Arcadia wordt voor de inwendige mens gezorgd.
Over Kom in de Kas
Kom in de Kas is het jaarlijkse publieksevenement van de Nederlandse glastuinbouwsector. In de regio Aalsmeer nemen negen bedrijven deel om te laten zien waar ze
trots op zijn: mooie, verse, gezonde
en veilige natuurproducten. Iedere
kas heeft iets eigens te bieden en er
worden bijzondere activiteiten georganiseerd.
De openingstijden in de regio
Aalsmeer zijn van 10.00 tot 16.00
uur op zaterdag 5 april en van 10.00
tot 16.00 uur op zondag 6 april. Parkeren kan bij de bedrijven zelf. Kom
in de Kas is een gratis evenement.
Voor meer informatie kijk ook op
www.komindekas.nl.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Lilian Vieira 3 april in
Patronaat Haarlem!
Regio - Voor velen is ze de verpersoonlijking van Brazilië; Lilian Vieira. Toch woont ze in hier
inmiddels al bijna 25 jaar. Een
mooie aanleiding voor haar eerste en gelijknamige soloplaat! Lilian Vieira brengt haar ‘samba
soul’ live met fantastische muzikanten en een programma waarin ze moeiteloos eigen composities vermengt met hoogtepunten uit de samba soul. Zij treedt
donderdag 3 april op in Patronaat, Zijlsingel 2 te Haarlem. Telefoon: 023-5175850. De zaal gaat
open om 20.00 uur en tickets kosten 15 euro. Kijk ook op www.patronaal.nl
Lilian trad met de brazilectro formatie Zuco 103 over de hele wereld op. Sinds hun muzikale pauze is ze een veelgevraagd gastsoliste voor vele uiteenlopende projecten met onder meer het Metropole Orkest, Drive like Maria, Gideon van Gelder tot en met

jeugdtheater. Haar nieuwe album
gaat terug naar de seventies,
haar jeugd en de geboortegrond
waar haar ouders haar de liefde
voor muziek door haar bloed laten stromen.
Alle teksten en muziek zijn van
haar hand. Ze creëerde een ritmisch samenspel met veel soul
en groove, geïnspireerd door
persoonlijke helden als Jorge
Ben, Trio Mocotó en Tim Maia.
Met haar grote muzikale bagage ontstond er een voor Braziliaanse oren ongewone mix van
cavaquinho, Hammond orgel,
akoestische gitaar en een zingende zaag. Een warm persoonlijk album dat swingt, ontroert en
verrast, met samba soul en heel
veel Lilian Vieira. Het persoonlijke karakter blijkt bijvoorbeeld
uit het geluidsfragment van haar
moeder (Nunca) en de zegen van
haar vader (Bença Pai), waar de
plaat mee begint en eindigt.

Jostibandorkest
in Mijdrecht
De Ronde Venen - Iedereen heeft
vast wel eens van de Jostiband gehoord. Ze waren vaak in het nieuws,
op televisie, ze brachten grote aantallen mensen in concertzalen in
ontroering, speelden op het Vrijthof
in Maastricht met Andre Rieu en
binnenkort spelen ze in Mijdrecht.
Gastzanger is die avond Danny
Smorenburg. Deze verstandelijk beperkte zanger zong samen met K3
tijdens het Knoop in je zakdoek Gala. En hoe!! Het avondconcert begint om 20.00 uur. De kaartverkoop
is inmiddels in volle gang. Het orkest is hier op uitnodiging van Guus
van Acker en Paul Bosman. Guus
heeft familiebanden met de oprichter van het orkest, Paul heeft een
verstandelijk beperkte zoon. Joost,
een voormalig plaatsgenoot die die
avond met het orkest meespeelt.
Wekelijks komt het orkest bijeen
om samen muziek te maken. In
Zwammerdam waar dan maar liefst
160 muzikanten genieten van hun
avondje uit. Voor de een is dit het
bewegen van de sambabal of triangel. Voor de ander is dat het bespelen van een elektronisch orgel vanaf bladmuziek die speciaal is ont-

wikkeld om ook de verstandelijk beperkte medemens te laten genieten
van het gezamenlijk muziek maken.
Er wordt recht uit het hart gespeeld.
De muzikanten genieten van de
aandacht die hen ten deel valt en de
meeste lachen met een glimlach van
oor tot oor. Speelt het orkest wordt
je meegenomen in het enthousiasme en menigeen wordt ontroerd.
Danny zingt een tweetal nummers
mee. “Droomland” en “ Brabant”
de plek waar hij is geboren. Tijdens
de eerste kennismaking in Zwammerdam bleek al dat hij moeiteloos,
zonder ook maar een keer gerepeteerd te hebben, meezong.
De entreeprijs voor die avond is 15
euro. Dat gehele bedrag komt ten
goede van een uitgaansdagje voor
chronisch zieke kinderen. Vanaf vliegveld Hilversum zal in sportvliegtuigjes worden gevlogen. De
kinderen zullen een onvergetelijk tocht meemaken. Rondeveense
huisartsen zullen de kinderen uitnodigen mee te gaan.
Er zijn nog kaarten beschikbaar.
Die kunt u bestellen door een e mail
te sturen aan:jostibandmijdrecht@
ziggo.nl

• Nieuwe Meerbode

09

Mijmeringen
Groeipijn
Het is lente, alhoewel voor mijn gevoel
was dat het al heel lang. Maar nu is het
dan echt, de 21e maart hebben we gehad.
De eerste groene knopjes, krokussen en
andere vroegbloeiers hebben we ook al
gehad. Al weken kan ik genieten van al
het groen wat zich een weg baant naar de
zachte temperatuur en het fijne zonlicht. De natuur groeit en bloeit en
wij mensen doen daar net zo hard mee. Veranderen mee op het ritme van het seizoen. Groei is noodzakelijk, maar groei kan soms ook
wel pijn doen.
Pijn
Velen zullen het fenomeen groeipijn wel kennen. Vanaf een jaartje of
zes worden kinderen vaak midden in de nacht wakker en huilen dat
hun beentjes zo zeer doen. Bij ons was het afgelopen week raak. De
jongste kwam midden in de nacht huilend naast mijn bed staan. “Mamaaaaa, mijn benen doen zo zeer” en hij kroop tussen ons in. Vaak is
in het grote bed liggen heel fijn en vertrouwd voor hem, maar dit keer
hielp dit vertrouwde gevoel niet. Zachtjes lag hij naast me te snikken
en zag ik in het maanlicht de tranen over zijn wangen biggelen. Tegen hem aan liggen, over zijn bolletje aaien, zachtjes tegen hem fluisteren dat het weer goed komt, het hielp hem allemaal niet. Uiteindelijk hebe ik hem toch maar een aspirientje gegeven en hierop kon hij
nog wat uurtjes slapen. En de volgende ochtend sprong hij uit bed
alsof hij nooit pijn had gehad en alsof hij klokje rond had geslapen!
Verwondering
Heel bijzonder is het dat kinderen zo snel hun pijn en verdriet kunnen vergeten. Een nieuwe dag is begonnen, ik heb nergens last van
dus waarom sikkeneuren? Dat is iets wat ik zeker van mijn kinderen
kan leren en waar ik hen om bewonder. Ik stap iets minder makkelijk
over pijnlijke zaken heen. Nu de reorganisatie op mijn werk steeds
heftigere vormen aanneemt, dringt het besef steeds meer tot me door
dat ook ik maar een onderdeel ben, een klein miertje in de de grote
mierenhoop van het leven. Het gaat niet om je persoonlijke kwaliteiten, je bent gewoon een nummertje, een salaris minder, een van de
slachtoffers van de bezuinigingen. De gebeurtenissen op mijn werk
hebben dan ook een groeipijn bij me bewerkstelligd. Een constatering dat bepaalde zekerheden er niet meer zullen zijn en dat helaas
iedereen inwisselbaar is. Toch merk ik al na een week dat even door
de (groei) pijn heen bijten ook zijn vruchten afwerpt. Mijn werkinstelling is aan het veranderen, het relativeren gaat een stuk makkelijker
dan voorheen. En ondanks alles komt het positieve weer bovendrijven. Hard werken heeft me hier op deze plek gekregen en hard werken zal me ook, vroeg of laat weer naar een andere leuke uitdaging
brengen. Vooralsnog heb ik nog werk, en al is mijn werkinstelling dan
wel veranderd, de kern blijft hetzelfde, kwalitatief goed werk leveren.
Fases
Iedereen moet door fases in het leven. Door groei kom je weer verder in het leven en is dat niet waar het hele leven over gaat? Mijn
oudste heeft vorig jaar de diagnose dyslexie gekregen. Vlak daarvoor en daarna had hij hier veel verdriet van, maar met hulp van zijn
juf, hulpjuf en het harde werken van hemzelf gaf hij het een plekje.
Langzaamaan begon hij te accepteren dat het zo was en dat hij er
mag zijn, net als ieder ander. Als moeder dacht ik ook dat het voor
dit moment rustig op dit front was. Maar niet was minder waar. Vorige week begon hij na een half jaar wachten eindelijk met zijn dyslexie behandeling. Hier hadden we het al vaak over gehad en we waren blij dat hij aan de slag kon. Tot mijn grote verbazing was hij echter hierna ontzettend verdrietig. Ik had onderschat dat hij weer even
terug zou vallen in zijn acceptatie proces en dat hij verdrietig zou zijn.
Het is ook wat, als nog net acht jarige jongen weten dat je het komende jaar buiten school om elke week bijles gaat krijgen en thuis
huiswerk moet maken. Vooral dat laatste was waar hij over viel. Zijn
groeipijn bestaat uit ageren tegen het huiswerk wat hij moet maken,
hij had er zelfs buikpijn van. En dan is het toch mijn belangrijkste
taak om hem door het figuurlijke moeras te laveren en hem te steunen. Een nieuwe middenweg moeten we vinden en helaas, een beetje groeipijn hoort er bij.

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
onze stichting
gaat verder
onder de naam
Grenzeloos
investeren
in onderwijs
is onsontwikkelingssamendoel. Wij financieren
werking DRV. ondanks
het mindere
economische
blijven Tanwe
schoolprojecten
in Ecuador,
Guatemala,
Kenia, SritijLanka,
doorgaan
met ons
werk. ‘onze
kinderen’
geen
kind van
zania
en Nepal.
Bij sommige
scholen
komtmogen
er meer
bij zoals
een
de rekening gezonde
worden. grenzeloos
investerenofinmicrokrediet.
onderwijs is ons
ziekenboeg,
voeding, schoolgeld
Met
doel. projecthulp
wij financieren
schoolprojecten
in ecuador, guatemala,
onze
dragen
we bij aan armoedebestrijding
en aan
kenia,
sri van
Lanka,
tanzania en nepal. Meer
Daarmee
bij aan
het
halen
de millenniumdoelen.
overdragen
ons opwe
www.sosde armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoederondevenen.nl
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Wajir 2014 - 4

Op de eerste werkdag in Wajir bracht Abdi, de coördinator
van ons partnercomité DAWN,
ons naar een groot nieuw gebouw. Oorspronkelijk zou dit
een nieuw hotel worden, maar
na de vorming van de Wajir
County en de eigen regering
werd dit gebouw omgevormd
naar het nieuwe regeringscentrum. Vrijwel alle ministers
hadden daarin hun kantoor.
Eén voor een introduceerde
Abdi ons bij de ministers en
het bleek dat de meesten bekend met de stichting waren.
Bijzonder was dat twee ministers uit de groep gehandicapten kwamen die door onze directeur Henk enkele malen
was getraind in het opkomen
Fatuma
voor de belangen van gehandicapten en het opzetten van
een goede zorg voor mensen met een beperking. Ook één van de parlementsleden, Fatuma, was een goede bekende van de stichting en
kwam uit diezelfde groep.
Eén van hun eerste wapenfeiten was het afdwingen van aandacht
voor gehandicapten. Samen met de gehandicapten beweging wist Fatuma het vijfjaren plan op 15 punten bij te stellen ten gunste van mensen met een handicap. Daar is een bedrag van ongeveer een half miljoen euro mee gemoeid. De ontvangst bij de gouverneur was uitgebreid. Hij nam alle tijd om de plannen en de standpunten van de stichting te horen en vertelde vervolgens welke plannen zijn regering had
tot aan de zomer van dit jaar en hoe het vijfjarenplan er uit zag. Dat
laatste bleek een boekwerk van bijna driehonderd bladzijden te zijn
en als maar een kwart van die plannen zouden worden gerealiseerd
zou Wajir in 2017 onherkenbaar veranderd en verbeterd zijn. Wat een
ambities…!
Voor de komende maanden stonden de
volgende zaken op het programma:
- 35 ‘boreholes’ om water op te pompen
- de bouw en bemensing van 16 kleuterscholen in de stad Wajir en
65 in de buitengebieden.
- daarnaast 200 leraren kleuteronderwijs.
- het aanstellen van 200 leraren basisonderwijs (hoewel dit niet tot
de taak van de county behoort).
- de aanschaf van 10 ambulances
- de bouw en bemensing van 26 ‘maternities’, kleine verloskunde-kliniekjes.
- oprichten van de middelbare school voor dove kinderen.
- geld voor een bijstandswet voor ouderen en gehandicapten.
- bijna tien miljoen euro aan gezondheidszorg voorzieningen.
- vijf miljoen voor irrigatie en waterbeheer.
Tijdens het verblijf van het team in Wajir zouden diverse ministers en
belangrijke functionarissen het team in hun pension voor overleg gaan
opzoeken. Dan kon je rustiger praten dan in het drukke regeringsgebouw. Wajir staat te popelen om de jarenlange achterstelling in hoog
tempo te gaan inlopen. Nieuwe uitdagingen voor onze partners in Wajir om te helpen dit proces goed te laten verlopen. En ook voor de
Stichting Welzijn Wajir!
Ad Groeneveld

Onderlinge strijd door
verdwenen familiebezit
De Ronde Venen - Toneelvereniging WIK bracht op 22 maart jl. Tante Restante, een vlotte komedie over
de lotgevallen van de familie Keijser. De familie verwacht duidelijkheid over de nalatenschap van de
zojuist begraven tante Daan en zijn
voorbereid op een heftige onderlinge strijd. Nicht Hansje werd vaardig
neergezet door Yvonne Valentijn.
Haar ingehouden woede en frustratie was tot op de achterste rij te voelen. Hansje heeft heel wat te stellen
met haar infantiele vriend Eppo. Hij
kreeg gestalte door Nico van Leeuwen, die mooi gedoseerd grappig
was. Gina is de tweede nicht, een
actrice (net als tante). José Verkerk
wist Gina neer te zetten als een diva, die zeer overtuigd is van haar ei-

gen kunnen. Henny Breewel speelde Coba, de vrouw van neef Krijn
(een rol van Frank Verkerk, die tevens voor de regie tekende). Het bazige karakter van Coba werd mooi
uitgebuit door Henny, die de “aangetrouwde, kouwe kant” goed wist
te portretteren.
Nieuw bij WIK is Vincent Versteeg.
Hij debuteerde in de rol van Gradus, de Herder van de Kudde. Zaterdag 29 maart as. speelt WIK nogmaals de voorstelling Tante Restante in het Parochiehuis in Mijdrecht.
Aanvang: 20.15 uur, zaal open: 19.30
uur. Adres: Bozenhoven 152. Kaarten à 10,00 zijn telefonisch te bestellen via 0297-283979 en op de dag
van de uitvoering vanaf 19.30 uur
aan de zaal.

Reumafonds bedankt
De Ronde Venen - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Vinkeveen en Waverveen voor hun grote
inzet en bijdrage aan de landelijke
collecteweek.
Tijdens de collecte van 10 tot en met
15 maart 2014 is in Vinkeveen en
Waverveen in totaal 2883,18 opgehaald. Hiermee levert Vinkeveen en
Waverveen een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.

Wilt U volgend jaar in maart ook uw
bijdrage leveren? Wij zoeken nog
collectanten in de volgende straten: Achterveld, Spoorlaan, Elzenhof, Waverbancken, Breeveld, Rietveld, Plevierenlaan, Zwanenhof, Herenweg (van viaduct tot Baambr.zuwe), Herenweg (van Baambr.zuwe
tot Achterbos) en De Helling in Vinkeveen en Selijnsweg en Kreekrug
in Waverveen. U kunt zich nu al aanmelden bij: Leonie Voorbij, telefoon
0297-264274.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist.
- Uithoorn, Gasperieflat, Elschotlaan: Zwart-witte gecastreerde kater.
Wit gezicht met klein zwart snorretje. Hij heeft een chip. Zijn
naam is Gideon.
Gevonden:
- Abcoude, Botshol: Cypers katje. Zilver-Zwart. Heeft een bandje
om van Dierenbescherming.
- Amstelhoek, Kruising N196: Rode ongecastreerde kater mat witte
bef en wit op de poten.
- Uihoorn, Bieslook: Jonge rode kater. Erg lief en is niet
gecastreerd.
- Uithoorn, Arthur van Schendellaan: Kater. Heeft wit met zwarte
oortjes, zwart vlekje op zijn kop en zwarte staart.
- De Hoef, Westlanderweg: Cypers katje van ongeveer 5 maanden.
Heeft licht kinnetje.
- Vinkenveen, Baambrugse Zuwe, Groenlandse Kade: Rode
getijgerde kat met rode ringen in staart. Licht mondje.
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Wim Stam

Ton van Sligtenhorst

Kiki Hagen

Eelco Doorn

Cees Houmes

Thijmen Klinkhamer

Meindert Brunia

Leonie Minnee

Joris Kneppers

Ernst Schreurs

Erika Spil

ChristenUnie SGP

ChristenUnie SGP

D66 De Ronde Venen

D66 De Ronde Venen

D66 De Ronde Venen

D66 De Ronde Venen

D66 De Ronde Venen

Lijst 8

Lijst 8

PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal

PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal

Wilnis

Vinkeveen

Mijdrecht

Abcoude

Mijdrecht

Mijdrecht

Abcoude

Mijdrecht

Mijdrecht

Vinkeveen

Mijdrecht

Procesconsultant

Ondernemer

Docent basisonderwijs

Zelfst. organisatie adviseur

Gepensioneerd IT architect

jongerenwerker

Zelfst. organisatie adviseur

horeca-medew.

Wifi specialist

Ondernemer

Wethouder

54 jaar

42 jaar

27 jaar

56 jaar

68 jaar

30 jaar

65 jaar

26 jaar

35 jaar

57 jaar

46 jaar
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RONDOM ZIET U DE GEKOZEN RAADSLEDEN IN DE GEMEENTERAAD DE RONDE VENEN 2014-2018
ZETELVERDELING GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

Mirjam Verbruggen
De Ronde Venen

Ronde Venen Belang
Vinkeveen

4
1
0

Secr. afd. Kinder Oncologie AMC

2

48 jaar

7

2
2

De Ronde Venen

5

Verkiezingsuitslagen

CDA WEER DE GROOTSTE,
D660 GROTE WINNAAR

René Bultena
Ronde Venen Belang
Vinkeveen
Ondernemer
53 jaar

1
0
2

De Ronde Venen - De kiezer in De Ronde Venen
heeft gesproken en over het algemeen bezien zou
je kunnen zeggen dat de Rondeveense kiezers wel
tevreden waren over hetgeen er de afgelopen drie
en een half jaar is gebeurd in de gemeente De
Ronde Venen. Er is niet echt heel veel veranderd.
Het CDA had zeven zetels en die houdt het. De VVD
zakt een zetel, dat is gezien het verlies landelijk
niet gek. D66 groeit enorm, maar ook dat is een
duidelijke landelijk trend en in De Ronde Venen
viel een plaatselijke partij weg: SVAB (een partij
meegekomen vanuit Abcoude Baambrugge) en
die twee zetels konden nu verdeeld worden over
de overige fracties. D66 groeide van 2 naar 5. De

PvdA/GL/Lokaal Sociaal zakte een zetel, ook niet
vreemd gezien het verlies van de PvdA landelijk.
Lijst 8 Kernen en CU/SGP bleven gelijk en Ronde
Venen Belang kreeg er een zetel bij.

Hard
Voor de PvdA/GroenLinks/Lokaal Sociaal kwam, ondanks dat de verwachting toch niet echt hoog kon zijn,
de klap hard aan: "De klap komt hard aan. Dit hadden
we niet verwacht. Al onze inspanningen hebben niet
geholpen blijkbaar." Ook de VVD was niet echt blij: Zij
hebben dankzij een goedgeslaagde actie van raadslid
Maarten van der Greft slechts 1 zetel verloren. Maarten
behaalde in zijn eentje maar liefst 583 stemmen, waar-

ALLES WEER
OPGERUIMD
Joppe de Ree
Ronde Venen Belang
Vinkeveen
Ondernemer
59 jaar

mee hij de tweede man in de fractie is geworden.

Meer dan dubbel
D66 groeide van 2 naar 5. Geweldig voor deze fractie.
Zij hebben geweldig meegelift met de landelijk groei en
ook de lijsttrekker Kiki Hagen - zij begon vier jaar geleden als lijsttrekker van Lijst 8 - heeft hiertoe ook zeker wel bijgedragen. Nu zal deze partij zich waar moeten gaan maken en meespelen met de grote fracties.
Ronde Venen Belang kreeg er ook een meer, maar ook
dit was te verwachten gezien de groei van de plaatselijke partijen en het wegvallen van de plaatselijke partij SVAB. De CU/SGP had een wankele positie, maar
dankzij een restzetel behielden zij hun twee zetels.
Blij
Het CDA was dolblij. De gehele verkiezingsdag werd
er landelijk geschreeuwd dat het CDA een klap kreeg.
Zelfs aan het begin van de avond namen ook de verslaggevers van de plaatselijke tv deze kreet over: het
CDA krijgt klappen. Wel, niets bleek minder waar. Het
CDA bleef de stabiele partij. Ze begon als grootste fractie aan de verkiezingen met zeven zetels en ze blijft de
grootste met 7 zetels.

Tijdens de verkiezingscampagne struikelde
je in de gemeente De
Ronde Venen over de
verkiezingsborden.
Op elke hoek van de
straat, bijna op iedere
lantaarnpaal, was er
wel 1 te vinden. Onze
complimenten: alle zelf
aangebrachte borden zijn
door alle fracties weer
netjes verwijderd.

5

Weetjes
Aardig om te weten is dat Rein
Kroon CDA de meeste stemmen behaalde: 2335. Goede
tweede werd Kiki Hagen van
D66 met 2300 en derde Frans
Lugtmeijer VVD met 1671. Er
komen deze keer meer vrouwen in de raad van De Ronde Venen dan ooit het geval is
geweest: 8.

Beste stemmers,
Bedankt voor uw vertrouwen!

2

4

Beste stemmers,
Bedankt voor uw vertrouwen!

De Ronde Venen

Ronde Venen Belang
Zetelverdeling
CDA
D66
VVD
Ronde Venen Belang
ChristenUnie/SGP
PvdA/GL/Lokaal Sociaal
Lijst 8 Kernen

2010
7
2
6
3
2
3
2

2014
7
5
5
4
2
2
2

dankt al haar kiezers
in het gestelde vertrouwen,
met als resultaat
4 raadszetels

Frans Lugtmeijer
VVD
Vinkeveen
Majoor Kon. Landmacht
48 jaar

Samen hebben we dit al voor elkaar gekregen

Maarten van der Greft

Dank aan alle D66 kiezers voor het in ons gestelde vertrouwen.

VVD
Mijdrecht
Docent maatschappijleer

En nu vooruit. Word Lid. www.D66.nl

26 jaar

Anco Goldhoorn

Rein Kroon

Jan Rouwenhorst

Ria de Korte Verhoef

Nico de Dood

Jonathan van Diemen

Simone Borgstede

Robert Seisener

Yvonne van den Heerik

Rudolf van Olden

Yvonne Welter

Ronde Venen Belang

CDA De Ronde Venen

CDA De Ronde Venen

CDA De Ronde Venen

CDA De Ronde Venen

CDA De Ronde Venen

CDA De Ronde Venen

CDA De Ronde Venen

VVD

VVD

VVD

Vinkeveen

Wilnis

Mijdrecht

Baambrugge

Waverveen

Mijdrecht

Wilnis

Vinkeveen

Abcoude

Abcoude

Abcoude

Ondernemer

Business Devel. Manager

Docent Geschiedenis VLC

Onderzoeker & docent VU

Melkveehouder

planningsadviseur

eigenaar evenementen

Financieel directeur

Advocaat
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Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken!

Tympaan en De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt op
deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Amstelhoek.
ACTIVITEITENOVERZICHT APRIL
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina.
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kijken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 0297230280.
Eetcafé het Pruttelpotje
Op maandag 14 en 28 april. Aanmelden: 06-12888962/
hetpruttelpotje@gmail.com.
Open Tafel
Op 24 april in Nieuw Avondlicht. Aanmelden bij TympaanDe Baat: 0297-760260 op werkdagen tussen 10.0012.00 uur (9 dagen van tevoren!)
Rollatorspreekuur
Op donderdag 10 april van 10.00-11.00 uur in Zuiderhof
Vinkeveen.
Brunch in de Kweektuin
Zondag 6 april a.s. Aanmelden bij het Klant Contact Centrum van Tympaan-De Baat: 0297-760260 op werkdagen
tussen 10.00-12.00 uur.
Cinemaplus
Do 17 april in de Angstelborgh, Abcoude. Elke 3e donderdag van de maand. Prijs: e 9,-. aanvang 14.00 uur,
zaal open 13.30 uur.
Eetgroep
Op vrijdag in de oneven weken in Buurtkamer Wilnis,
Pieter Joostenlaan 24, Wilnis, Deze maand op 11 en 25
april. Aanmelden bij Tympaan-De Baat: 0297-760260 op
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdagavond 9 april van 19.30-21.00 uur in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U bent
welkom vanaf 19.00 uur. U bent welkom vanaf 19.00 uur.
Gastspreker is Margaretha van Engelenburg, dementieconsulent in De Ronde Venen en een mantelzorger, die
haar verhaal vertelt.
Alzheimer Café Abcoude
Eerstvolgende op 28 mei a.s. heeft als thema “vrijwillige
levenseinde bij patiënten met dementie” Gastspreker is
Dr. P.G.J. Janssen, huisarts in Baambrugge. Dorpszicht
22, Abcoude van 14.00-15.30 uur. Toegang is gratis. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, tel. 0297-230280.
Film
Op 17 april wordt een film vertoond in de Angstelborgh,
Dorpszicht 22 in Abcoude. Zaal open 13.30 uur.
Buurtkamers De Ronde Venen
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren
(55 plussers)
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee,
info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu e 5,- / e 7,- opgave
op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info:
Annie van Gelder, coördinator
Di/do tel. 06-17970016
mail: a.vangelder@stdb.nl
Mijdrecht, g. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (e 5,-)

Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandagmiddag 28 april van 13.30 tot 15.30 uur in de
Buurtkamer G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. Het
wordt een creatieve middag.
Repair Café Mijdrecht
Op 10 en 24 april is het Repair Café open om samen te
repareren! Het Repair Café is open van 14.00-16.00 uur
in de Buurtkamer Mijdrecht.

U kunt via de vacaturebank op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info vrijwilligersvacatures vinden. Wilt u overleg
over uw mogelijkheden? Neem dan contact op met Dyanne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk via
d.vantessel@stdb.nl.
De top 5 vacatures voor vrijwilligerswerk in De Ronde
Venen:
- Anja van 67 jaar uit Mijdrecht zoekt een maatje om af
en toe mee op stap te gaan. (nummer 10311)
- Tympaan-De Baat zoekt een bestuurslid voor het
toezichthoudende bestuur. (nummer 10697)
- Begeleiders voor gezellige activiteiten met ouderen
in Vinkeveen, flexibele inzetbaarheid mogelijk!
(nummer 10371)
- Kunstuitleen De Ronde Venen zoekt twee mensen die
kunnen organiseren en de collectie willen beheren,
inclusief uitleen. (nummer 10325)
- De Boei in Vinkeveen zoekt gastvrije serveersters en
gezellige barmedewerkers. (nummer 10297)
Dit is nog maar het topje van de ijsberg! In De Ronde Venen en nu ook In Uithoorn vindt u via onze vacaturebank
het leukste en/of boeiendste vrijwilligerswerk. U kunt de
vacaturebank vinden op www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info
Zoekt uw organisatie ook vrijwilligers?
Neem dan vooral contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Djembe djemmee tijdens de vrijwilligersdag 2014
(fotograaf: Michael Hartwigsen)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. (06) 28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
(€ 8,50 met drankje)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee)
tel. 0297-250692
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€ 5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1 x per kwartaal 12.00-13.15 uur (e 5,-)
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info:
Annie van Gelder, coördinator
Di/do tel. 06-17970016
mail: a.vangelder@stdb.nl

PLUSBUS PROgRAMMAOVERZICHT APRIL 2014
datum
woensdag 2 april
donderdag 3 april
vrijdag 4 april
dinsdag 8 apr
woensdag 9 apr
donderdag 10 apr
donderdag 10 apr
vrijdag 11 apr
vrijdag 11 apr
maandag 14 apr
woensdag 16 apr
donderdag 17 apr
donderdag 17 apr
vrijdag 18 apr
maandag 21 apr
dinsdag 22 apr
woensdag 23 apr
donderdag 24 apr
vrijdag 25 apr
zaterdag 26 april
dinsdag 29 apr
woensdag 30 apr

activiteit
Boerenlunch De Sfeerstal
Boodschappen + Markt
Atelier Steengoed
Winkelen Action
Museum De Heksenwaag
Boodschappen + Markt
PlusBus Diner Corfu
Winkelcentrum Bisonspoor
Eetgroep Buurtkamer
Bibliotheek
PlusBus Diner Brasserie De Waard
Boodschappenochtend
Film Cocoon in De Angstelborgh
Annemieke’s Pluktuin
2e Paasdag
Vislunch Kop van de Haven
Pannenkoeken Paviljoen
Boodschappen + Markt
Eetgroep Buurtkamer
Koningsdag
Boodschappenmiddag
Tuincentrum Osdorp

bestemming
Nieuwveen
Mijdrecht
Uithoorn
Aalsmeer
Oudewater
Mijdrecht
Mijdrecht
Maarssenbroek
Wilnis
Mijdrecht
Wilnis
Mijdrecht
Abcoude
Hillegom

ophalen v/a
11.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
13.00 uur
17.00 uur
09.00 uur
16.00 uur
10.00 uur
12.00 uur
09.00 uur
12.30 uur
09.00 uur

kosten
e 9,00
e 3,00
e 4,00
e 7,00
e 22,00 *
e 3,00
e 3,00
e 11,00
e 11,50
e 3,00
e 9,00
e 3,00
e 7,00
e 13,00

IJmuiden
Cruquius
Mijdrecht
Wilnis

09.00 uur
09.00 uur
13.00 uur
16.00 uur

e 21,00
e 15,00
e 3,00
e 11,50

Mijdrecht
Amsterdam

13.00 uur
09.00 uur

e 3,00
e 15,00

Als het gaat om dieren in regio De Ronde Venen/Uithoorn

De Infolijn: al vijftien jaar
uw vraagbaak
Vervolg van de voorpagina
Op de Infolijn werkt momenteel een
team van vijf vrijwilligers. Zij werken
in wisseldiensten op werkdagen
van 09.30 tot 11.30 uur. Tijdens deze uren is de Infolijn telefonisch bereikbaar. Buiten die tijd kan de voicemail worden ingesproken, welke
meerdere keren per dag wordt afgeluisterd, ook in het weekeinde. Zo
nodig wordt er (direct) actie ondernomen.
De meeste vragen en/of meldingen
die binnenkomen gaan over vermiste en gevonden (huis)dieren. De Infolijn houdt een lijst bij, die wekelijks wordt gepubliceerd in de lokale
kranten. Daarnaast komen er meldingen binnen over verwaarloosde
en/of mishandelde dieren. Hiervoor
zult u echter altijd zelf het landelijke
meldnummer 144 (‘red-een-dier’)
moeten bellen. Via dit meldnummer
kan indien nodig een inspecteur van
de lokale Dierenbescherming, in casu de afdeling Noord-Holland Zuid,
op pad worden gestuurd om poolshoogte te nemen. Ten slotte beantwoordt de Infolijn ook meer algemene vragen over dieren/dierenwelzijn.
Zo geeft zij bijvoorbeeld voorlichting
over hoe mensen moeten handelen
wanneer zij een, al dan niet hulpbehoevende, jonge vogel aantreffen.
Bij de uitoefening van haar werkzaamheden werkt de Infolijn voornamelijk samen met de Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland en met het Dierentehuis Amstelveen.
Procedure aangaande
meldingen over zwerfkatten
Bij meldingen over zwerfkatten
wordt een vaste procedure gevolgd. Er wordt eerst gekeken naar
de (gezondheids)toestand van de
kat in kwestie. Mocht de kat ziek,
gewond, erg oud of juist heel erg
jong zijn, dan wordt het beestje
door de dierenambulance naar het
asiel gebracht. In alle overige gevallen wordt geprobeerd om de kat
te ‘vangen’, zodat er een halsbandje om zijn of haar hals kan worden
gedaan waarop het telefoonnummer staat van de lokale Dierenbescherming. Het dier wordt vervolgens weer ‘teruggezet’. Het blijkt namelijk heel vaak dat de kat in kwestie helemaal geen zwerfkat is, maar
gewoon een eigenaar heeft. Op deze manier wordt voorkomen dat een
kat onnodig naar het asiel wordt gebracht. Zo wordt stress bij het dier
voorkomen én wordt de eigenaar
niet onnodig op kosten gejaagd.
Een voorbeeld uit de praktijk
Het is voor honden- en katteneige-

naren ontzettend belangrijk om hun
huisdier te laten chippen en registreren. Dit bleek recent maar weer
eens. De Infolijn kreeg een melding
uit Kudelstaart binnen over een cyperse kat. Het dier had de hor van
een kelderraam van de melder
opengescheurd, waardoor het naar
binnen was geglipt om vervolgens
de nacht daar door te kunnen brengen. De hond van degene die de
melding deed vond dat echter een
minder goed idee en wilde de kat
wegjagen. Gelukkig had de Infolijn
de Dierenambulance ingeschakeld.
Die was snel ter plaatse om de kat
te checken op de aanwezigheid van
een chip en het dier eventueel mee
te nemen. Het beestje bleek een
chipnummer te hebben dat was geregistreerd in Amsterdam-West. Het
baasje in kwestie was enorm blij dat
zijn avontuurlijke kat was teruggevonden. Het dier lag binnen de kortste keren weer in z’n vertrouwde
mandje. Maar hoe kwam de kat nu
helemaal vanuit Amsterdam in Kudelstaart terecht? Een hovenier, die
verderop in de straat van de melder
woont, kon het mysterie ontrafelen:

hij had een klus in Amsterdam en
zeer waarschijnlijk was de cyperse
kat met hem meegereden naar Kudelstaart, zonder dat hij het doorhad...
Belangrijke telefoonnummers
op een rij
- Infolijn: 0297-343618 (werkdagen van 09.30 tot 11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voice-mail inspreken. U wordt dan
teruggebeld).
- Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland: 06-53315557
- Dierenpolitie: 144
- Dierentehuis Amstelveen:
020-6431440

Unieke muzikale verhalenavond
De Ronde Venen - Na het succes
van vorig jaar is er ook dit jaar een
muzikale verhalenavond verzorgd
door Elza Vis, verhalenvertelster,
Letta van Maanen, piano en Eline
Hofstra, klassiek gitaar.
Het huisconcert vindt plaats op zaterdagavond 5 april op Reigerstraat
11 in Vinkeveen en begint om 20.30
uur. De verhaalcompositie is dit jaar
een mythe over het ontstaan van
muziek, waarin verhaal en muziek
vloeiend in elkaar overlopen. Een
unieke avond in een intieme sfeer.
Elza beheerst diverse genres en ver-

telt op allerlei gelegenheden en ook
Letta treedt met regelmaat op, zoals onlangs op het hartverwarmende jubileumconcert van De Rovenians. Eline, die vorig jaar met glans
haar bachelordiploma aan het Koninklijk Conservatorium behaalde,
volgt momenteel de masterstudie
gitaar aan het Amsterdams Conservatorium. Haar verfijnde gitaarspel
sluit prachtig aan bij de verhalen.
In verband met beperkte ruimte is
reserveren noodzakelijk.
Kaartjes à 8 euro zijn te reserveren bij Elza, tel. 06 23150498 of via
elza@binnenste-buitenverhalen.nl

tiger in een schone leefomgeving.
En als het schoon is, doe je vanzelf
je best om het schoon te houden.
Werkgroep Groen (van het Wijkcomité Twistvlied & Wickelhof) wil samen met de buurtbewoners, scholen en andere vrijwilligers van Twistvlied & Wickelhof een bijdrage leveren aan een schone, zwerfafvalvrije
leefomgeving. Bart van Baarsen,
Wendy van der Haagen-Boyd, Ruud
de Jong, Henny Matthijssen, Wim
Oranje, Victor Schaeffer en Lydia
Graveland-Gilds, zien jullie graag.
Verzamelen tussen 10.00 en 13.00
uur op het schoolplein van de Trekvogel. Naast koffie/thee en cake, is
er voor de kinderen popcorn. Voor
het vermaak van de kinderen is er
een tevens een springkussen.

Wat wordt van u verwacht?
- U bent een dag per week tussen
09.30 en 11.30 beschikbaar op
kantoor in Aalsmeer en de rest
van de dag om de voicemail af te
luisteren;
- U bent bereid om bij toerbeurt
ook in het weekend voicemaildienst te draaien;
- U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en u
kunt werken met de computer.
Interesse?
Neem contact op via de Infolijn:
tel. 0297-343 618.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie / medewerkers:
Nel van der Pol
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
126e jaargang

Help mee Twistvlied en Wickelhof
zwerfvuil vrij maken
maken. Want een schone omgeving
is beter voor het milieu en prettiger
wonen. Het effect van schoon is dat
het beter is voor het milieu, mensen
zich veiliger voelen en zich socialer
gedragen. Iedereen voelt zich pret-

Infolijnmedewerker: iets voor u?
Zoals u heeft kunnen lezen is de Infolijn voor de inwoners van de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en de
Ronde Venen een vraagbaak als het
gaat om dieren uit de regio.
Om het team te versterken is men
op zoek naar een nieuwe Infolijnmedewerker (m/v).

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

De prijzen met een * zijn inclusief diner of toegangsbewijs
VOOR ALLE RITTEN VAN DE PLUSBUS AANMELDEN OP WERKDAgEN
VIA TEL. 0297-760260 TUSSEN 10.00-12.00 UUR.

Mijdrecht - Op 29 maart 2014
wordt het startsein gegeven voor de
Landelijke Opschoondag. Overal in
het land organiseren mensen leuke
evenementen om gezamenlijk hun
straat, plantsoen of buurt schoon te

De Infolijn is uiteraard ook per
e-mail te bereiken en wel via:
db.infolijn@gmail.com.

oplAgE: 16.100

Progression viert feest!
De Ronde Venen - Koor Progression bestaat 45 jaar! En dat willen
zij vieren! Daarom geeft het koor op
5 april a.s. een jubileumconcert in
de Johannes de Doper kerk, Driehuisplein 3 te Mijdrecht. Dit concert
zal naast Progression zelf, opgeluisterd worden door koor “Eigen Wijs”
uit Vinkeveen en koor “De Bridges”

uit De Kwakel. Het wordt een avond
waarop zingen met elkaar voorop
staat! Het repertoire zal voornamelijk bestaan uit moderne liedjes met
een christelijke basis.
Denk je: “Dit wil ik niet missen.” dan
ben je van harte welkom op zaterdagavond 5 april a.s. om 19.30 uur.
De toegang is gratis.

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl
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Aanstaande 12 april viert schaakclub
Denk en Zet zijn 100 jarig bestaan. Dit
was reden om eens in de oude verenigingsarchieven te duiken.
Of 1 april als officieel echte oprichtingsdatum een vaststaand feit is, is zelfs heden ten
dage nog arbitrair. De notarieel vastgelegde
oprichtingsdatum is 22 april 1914.
Opmerkelijk is dat na 1916 de vereniging
volledig uit beeld raakt. De laatst gevonden notulen zijn gedateerd 5 april 1916 om
vervolgens pas weer notulen te vinden gedateerd 6 oktober 1927! In deze notulen
staat te lezen dat de voorzitter, dhr. D. van
Egmond, memoreert dat er reeds dikwijls
stemmen zijn opgegaan om een schaakclub
op te richten!; ...om vervolgens verderop in
de notulen te lezen dat de voorzitter er zijn
voldoening over uitspreekt dat alle leden
der reeds bestaande club ! aanwezig zijn.
Na een roerige vergadering wordt besloten
de vereniging opnieuw op te richten, doch
onder de oorspronkelijke naam Denk en
Zet. Inleggeld werd gesteld op 1 gulden en
contributie op 10 cent per week. Ook worden de reglementen van 1 april 1914 overgenomen met belangrijkste wijzigingen, Art.
2 Wie na half acht doch voor acht uur op den
clubavond komt, betaald 5 cent boete. Wie
na acht uur komt betaalt 10 cent boete. Ontheffing is mogelijk bij schriftelijke kennisgeving aan de secretaris tot 7.00 uur voor aanvang. Tja, stiptheid stond in die tijd hoog in
het vaandel! Art. 31 Van het oorspronkelijk
reglement werd afgeschaft, hierbij werd bepaald dat de verliezer van een partij schaak
of dam een klein bedrag betaald. Dit was 2
cent bij verlies van een partij schaak en 1 cent
voor een partij dam. Bij remise betalen beiden de helft.
Dat het een roerige vergadering geweest
was, bleek uit de laatste alinea van de notulen, hierin valt te lezen: “tot groote verbazing van alle aanwezigen zegt dhr.Blom bij
het einde der vergadering zijn pas begonnen lidmaatschap op. Het waarom zal eeuwig een (schaak?)raadsel blijven.
De eerste keer dat de schaakvereniging in
de Stichts Gooise Schaakbond aantrad was
in 1933. Tegenstander was “buur”Oudewater
uit Woerden. Deze verscheen echter pas om
11.00 uur des s’avonds en het eerste conflict was ontstaan. Oudewater wenste niet
meer naar de negorij Waverveen te komen
en men vond dat Denk en Zet dan toch
maar naar Woerden moest komen. Zo we
lezen werd er over het geschil geconfereerd op het Bondsbureau te Utrecht met
als uitkomst dat Oudewater naar Waverveen
moest komen. Men verscheen niet en de

ooit eerst gespeelde bondswedstrijd werd
dus een 10-0 overwinning voor de Waverveners. De notulen van dat jaar geven er verder nog gewag van dat voor de uitwedstrijden de auto’s beschikbaar werden gesteld
door dhr. J.Bakker en K.Smit, ter vergoeding
van 6 ct. per kilometer. En passant werd vermeld dat de damtak op 1 juli 1934 bij gebrek
aan belangstelling opgeheven werd.
De eerste 2 jaar promoveerde Denk en Zet
achterelkaar door naar de 2e klasse. In de
locale pers werd er hierover melding gemaakt met de opmerking dat zo’n kleine
vereniging eigenlijk niet op dit niveau thuis
hoorde. Van locale trots was duidelijk geen
sprake, van schaakkennis ook niet!
De schakers uit Waverveen en als we de ledenlijst nalezen kwamen we echte Waverveense namen als Teeuwen, Van de Plas,
Smit, De Boer en Van Rossum tegen, loochen strafte het krantenartikel op de enige
juiste wijze. Men werd opnieuw, voor de 3e
maal in successie kampioen! Het promoveren werd tegengehouden door een nipt verlies tegen Soest 1.
In het seizoen ’36-’37 voltrok zich eenzelfde scenario, wederom kampioen, wederom promotie tegengehouden, nu door Bussum1. In de oorlogsjaren worden er geen
wedstrijden in de Bondscompetitie gespeeld, of de competitie “eruit lag”, dan wel
Denk en Zet zich om een of andere reden
had teruggetrokken is niet te herleiden.
Andere aspecten worden ineens belangrijk;
in de notulen lezen we dat het moeilijk is
om aan hout te komen voor de kachel, de
schaaklocatie is de lagere school voorheen
gelegen op de kruising Hoofdweg/Botsholse Dwarsweg, en dat er vragen zijn of en
hoe er verduisterd moet worden!
Een leuke anekdote speelt zich af in 1942
ter gelegenheid van het 15 jarig bestaanmen hield toen dus 1927 als oprichtingsjaar
aan- werd er een gong wedstrijd gehouden.
Als prijs werd er gespeeld om snoeken ter
beschikking gesteld door de leden en toenmalig opzichters van de Botsholse plassen,
de heren D en J van de Plas. Ten overvloede
wordt vermeld dat ook mw. Lankhester, de
vrouw van het schoolhoofd, als dank voor
het op de gong slaan ook een snoek mee
naar huis mocht nemen!
Na de oorlog moesten de Denk en Zetters weer onderaan in de competitie beginnen 4e klasse. Vlotjes werd men weer enige
malen achtereen kampioen om in 1949 na
winst op Ons Genoegen weer naar de eerste klasse te promoveren! Hiermee was men
de kleinste schaakvereniging in geheel Nederland die in de eerste klasse speelde. Dat
zo’n klein clubje- er waren toen 14 leden!in het Gooise het met zoveel succes opnam

tegen verenigingen uit het grote Utrecht,
Baarn, Zeist, Soest etc, voelde voor sommige verenigingsbestuurders wel wat vreemd.
Zo lezen we in een der jaarverslagen dat de
toenmalige voorzitter van Soest in zijn welkomstwoord aan de Denk en Zetters een
complete lofrede over Soest hield en eigenlijk hadden de spelers van Denk en Zet beter in Waverveen, waar ligt dit?, kunnen blijven. Nu zouden ze weleens met een 10-0
huiswaarts moeten kunnen keren. Denk en
Zet won met 5 ½ - 4 ½ .
In seizoen ’51-’52 behaalde Denk en Zet zijn
beste resultaat ooit. Men werd S.G.S kampioen! De goede resultaten werden voor een
belangrijk deel gedragen door de zeer sterke topborden van Denk en Zet, het toentertijd nagenoeg ongenaakbare, wat schaken
betrof, gebroeders P en C.Teeuwen.

Vanaf 1934 tot hun verhuizing begin jaren
80 werden zij min of meer bij toerbeurt kampioen van Denk en Zet. P.Teeuwen speelde
diverse malen mee in het Bondsteam en ook
op diverse toernooien behaalde hij goede
resultaten tegen hoofdklassers. De gemiddelde score van deze twee spelers lag op de
eerste 2 borden rond de 80%.! In de 50 en
60-tiger jaren groeide het ledenaantal gestaag uit naar 25 leden en vanaf 1953 speelde men met 2 tientallen in de Bond.
Traditiegetrouw werd er in deze jaren voorafgaand aan de competitie een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen schaakvereniging Mijdrecht, de welke altijd door de
Waverveners gewonnen werd. In 1959 zo
vermelden de notulen stond het Mijdrechtse team onder persoonlijk bevel van burgemeester Ter Haar. Het mocht echter niet ba-

ten, met een 9-4 nederlaag werden de Mijdrechtenaren huiswaarts gestuurd, waarbij
zo staat vermeld, wij moeten opmerken dat
de burgemeester al in een 10-tal zetten verloren had! In de jaarverslagen valt verder de
opmerkelijke contributieverhoging in 1966
op, deze ging van 12,50 gulden naar 20,00
gulden. In 1967 werd het 40 jarig bestaan
van de vereniging gevierd, overigens was dit
het laatste jubileum waarbij het oprichtingsjaar 1927 als uitgangspunt werd genomen.
7 (!) jaar, later – in 1974- werd door het bestuur van Denk en Zet stoïcijns besloten het
60 (!) jarig bestaan te vieren. Wel had men
toen wat aan het S.G.S. bestuur uit te leggen. De Bond, lees S.G.S., gaf namelijk als”
jubileumcadeau “ toentertijd een best dure
schaakklok. Dit 60 jarig bestaan werd gevierd met een simultaanseance tegen de
toen net Nederlands kampioen en de inmiddels 2 jaar daarvoor naar Nederland geëmigreerde Genna Sosonko.
Toen de grootmeester dit jaar wederom, in

er werd een moderne website opgezet en
op 31 augustus 1999 werd er begonnen met
een jeugdafdeling. De jeugd wordt opgeleid
volgens de Stappenmethode stap 1 tot 6
van Rob Brunia en Cor van Wijgerden. Dit is
een officiële leermethode van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Elke stap kan
worden afgesloten met een examen met een
bijbehorend certificaat. Tevens wordt er een
interne competitie gespeeld en zijn er een
aantal 4-tallen die ook in de bondscompetitie meedraaien. Dit alles geregisseerd door
een aantal seniortrainers die onder de regie
vallen van alles-regelaar Kees Kentrop. Dat
schaken in de Ronde Venen inmiddels serieus wordt genomen wordt ook bevestigd
door het feit dat een aantal sponsoren inmiddels bereid zijn de club financieel te ondersteunen. Zo draagt de jeugdcompetitie
de naam van het Vinkeveense bouwbedrijf
Mulckhuyse en wordt het jaarlijkse jeugdtoernooi gesponsord door Stieva Metaalbewerking te Aalsmeer. De senioren afdeling

het kader van het Nederland-Rusland jaar,
tegen de Denk en Zetters kwam schaken,
wist hij zich nog de locatie ergens in de polder te herinneren. Het was een van zijn eerste optredens in Nederland als simultaanspeler. De schaakjaren 80 tot 2000 voltrekken zich in betrekkelijke rust. Er wordt met
2 achttallen in de Bondscompetitie meegedraaid, het tweede team in de 3e klasse en het eerste team in de 2e klasse. Het
ledenaantal zwierf gemiddeld rond de 25.
Na 2000 ging ook Denk en Zet mee in de
“vaart der volkeren”; de oude schaaklocatie
werd ingeruild voor ‘De Boei’ te Vinkeveen,

van Denk en Zet heeft inmiddels de naam
van het moderne bedrijf ICT Solutions Advisor achter zijn naam “geplakt”. Bijna elke
serieuze schaker zal ten slotte tegenwoordig regelmatig gebruik maken van de databank van de computer om openingen te
analyseren.
De gehele geschiedenis van schaakclub
Denk en Zet zo overziend, kun je met een
gerust hart stellen, dat er ook in de toekomst nog vele jonge(foto jeugd 8, 9, 10)
en oudere schakers en schaaksters, bij deze
100 jaar jonge vereniging terecht kunnen.
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Oorwerk Uithoorn maakt al 5 jaar
‘werk van het oor’

Uithoorn - ‘Oorwerk’ aan de
Schans 2, viert op 1 april zijn vijfjarig bestaan in Uithoorn. Auditief gehandicapten – mensen met een gehoorverlies – hebben de weg naar
deze zaak in de afgelopen tijd in ruime getale weten te vinden, ook van
buiten de plaats. En voor de bereikbaarheid op termijn hoeft men niet
bang te zijn, want het centrum van
Uithoorn is vanuit de regio blijvend
bereikbaar via verschillende wegen en ook over de Prinses Irenebrug vanuit De Ronde Venen. De
brug blijft gewoon in gebruik voor
bestemmingsverkeer voor het centrum. Hoe de zaak aan de Schans
later deel zal gaan uitmaken van het
nieuwe Amstelplein met de uitbreiding van het winkelcentrum, is nu
nog niet te overzien.
“Wat in elk geval nog niet is veranderd is dat wij in Uithoorn al vijf jaar
werk van het oor maken als er sprake is van gehoorverlies. En dat ook
blijven doen voor degenen die dat
nodig hebben. Belangrijk is ook dat

het stelsel van vergoedingen voor
hoortoestellen nog steeds ongewijzigd is. Sinds januari 2013 geldt
een door de zorgverzekeraars afgekondigd nieuw ZN-hoorprotocol.
Dat houdt een wijziging van de vergoeding in voor die mensen die een
hoortoestel hebben of nog nodig
zullen hebben. De hoortoestellen
zijn hierbij geclassificeerd in vijf categorieën. Toevallig ook vijf… Maar
hiervoor kan men ons beter even
persoonlijk benaderen voor uitleg,”
aldus audicien Paul Bartels die samen met Annika Fangmann de vestiging van Oorwerk Uithoorn bemenst. Oorwerk heeft nog zeven andere speciaalzaken in West-Nederland die allemaal goed draaien.
Waarschuwingssystemen
Oorwerk Uithoorn heeft voor nagenoeg elke hoorhandicap een passende oplossing. Er zijn gediplomeerde en gecertificeerde (‘triage’)
audiciens werkzaam die ‘gehoor
op maat’ aanbieden met een ruime

keuze aan A-merken hoortoestellen. Bij Oorwerk Uithoorn kunnen
mensen uit de hele omliggende regio die last hebben van hun gehoor
vrijblijvend en zonder een huisarts
of KNO-arts te hoeven raadplegen,
binnenstappen voor hooradviezen
en/of een gehoortest of hoortoestel. Maar ook degenen die al een
hoortoestel hebben zijn welkom als
zij een second opinion willen, hun
hoortoestel opnieuw willen laten afstellen en/of een meer geavanceerder apparaatje wensen. Iedereen die
zijn oren wil beschermen met bijvoorbeeld een universele gehoorbescherming of een op maat gemaakte (tegen al te veel lawaai met risico van gehoorschade bij bijvoorbeeld popconcerten) of slaap- en
zwemdoppen wil hebben, kan er terecht. Dat geldt ook als het gaat om
ringleidingen, luister- en communicatiesystemen, wek- en waarschuwingssystemen enzovoort. Paul: “De
laatstgenoemde voorziening blijkt
bij veel dragers van een hoortoestel vaak onvoldoende bekend te
zijn. Want met een wek- en waarschuwingssysteem kan je gewekt of
gewaarschuwd te worden. Bijvoorbeeld als men vast slaapt. Maar ook
als er aangebeld wordt en er iemand
voor de deur staat. Dat gaat werkt
via flitslampen en/of het snerpende geluid van rookmelders in huis.
Ideaal voor mensen die zeer slechthorend zijn en niet wakker worden
van normale wekgeluiden van een
wekker, wekkerradio of een deurbel.
Vaak wordt deze voorziening door
de zorgverzekeraar vergoed.”
Niet merkgebonden
Wat Oorwerk Uithoorn van auditieve
ketens onderscheid, is dat men niet
gebonden is aan merken. Iedere auditief gehandicapte kan een hoortoestel op maat aangemeten krij-

gen van alle A-merken, van budget tot topapparatuur. Voor elk gehoorprobleem is er wel een oplossing. Oorwerk heeft goede contacten met KNO-artsen en audiologen.
Alle A-merken hoortoestellen genieten wereldwijde service. Handig
als men op vakantie is in een ander
land. Bij Oorwerk kan iedereen die
vermoed dat zijn gehoor achteruit
gaat, een hoortest doen. Dat wordt
op dezelfde manier uitgevoerd als in
het ziekenhuis. Bij mensen die aan
huis gebonden zijn komt de audicien van Oorwerk op verzoek thuis
langs voor advies of het aanmeten
van een hoortoestel. “Het belangrijkste voor iemand met gehoorverlies is ‘wat wil hij of zij bereiken en
wat heeft men daar voor over? Alle
zorgverzekeraars waarmee wij contracten hebben afgesloten vergoeden een deel van het basishoortoestel. Stelt de gebruiker hogere eisen
dan is dat ook bespreekbaar. Dat is
heel specifiek waarover men eerst
met ons moet overleggen alvorens
wij een advies kunnen uitbrengen.
Wat we daarbij altijd doen is naar
de juiste balans in het gehoor zoeken,” aldus Paul die gelet op de vergrijzende samenleving de komende
jaren een stijgende lijn verwacht in
het gebruik van hoortoestellen. Ze
zijn inmiddels zo klein en technisch
geavanceerd dat ze niet alleen nauwelijks meer zichtbaar zijn, maar
ook voor een onovertroffen gehoorondersteuning zorgen. Bij Oorwerk
Uithoorn aan de Schans 2 kan men
van maandag tot en met vrijdag terecht van 09.30 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
Voor vragen of het maken van een
afspraak belt u met 0297-520100. Of
kijk eerst op de website www.oorwerk.nl waar u al veel informatie
vindt. Ook bereikbaar via Facebook.

Petra van der Knaap vraagt naar
je klachten: waar je pijn hebt,
wanneer, en wat voor pijn het
is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of ‘stekend’. Daarna kijkt ze naar de
tong, die weergeeft hoe je constitutie er uitziet. Ze voelt op je
buik naar energiezones en voelt
aan je pols. Daarna start de behandeling. Die omvat het hele
lichaam, niet alleen de plek
waar je pijn hebt. Van der Knaap
oefent druk uit op benen, voeten,
rug en hoofd. Soms trekt ze aan
een been of schudt ze ermee.
Altijd met veel zachtheid en respect. Het effect: je hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je
zult er versteld van staan hoe lekker het is voor je zere rug als iemand aan je been zit. Na een uur
sta je buiten en zul je merken dat
de pijn verdwenen of verminderd
is. Meerdere Shiatsu behandelingen verlossen je van je lichamelijke ongemakken, omdat de therapeut de oorzaak van je klacht behandelt. Shiatsu therapie is een
echte aanrader. Al was het maar
omdat het zo lekker ontspannen
is. Daarnaast wordt het ook nog
eens vergoed door de zorgverzekeraar mits je een aanvullend
pakket hebt.
Meer informatie? Zie advertentie
elders in deze krant.

Kleding en speelgoed
beurs bij Vlinderbos
Wilnis - Aanstaande zaterdag 29
maart vindt op Jenaplanbasisschool
Vlinderbos aan Veenweg 117A
in Wilnis de jaarlijkse kinderkleding- en speelgoedbeurs plaats. De
school verandert op die dag even in
een grote markt.
Het aanbod bestaat uit 2e hands kleding in de maten 92 t/m 176, schoenen, sportkleding, verkleedkleren,
skeelers, boeken, cd’s en dvd’s voor

kinderen in de leeftijd van 3 tot en
met 13 jaar. De meegekomen kinderen kunnen zich in de hal vermaken
met een kleurplaat of een puzzeltje. De beurs duurt van 9.00 tot 11.00
uur. Vlinderbos zal de opbrengst besteden aan een activiteit voor alle
leerlingen van de school. Goederen
die niet zijn verkocht kunnen na de
beurs eventueel gedoneerd worden
aan ons goede doel, een weeshuis
in Hongarije.

Groep 6 Hoflandschool bezoekt boerderij
Mijdrecht - Op woensdag 19 maart
vertrokken de leerlingen van groep
6 van de Hoflandschool naar de
Westerlandweg waar de familie Bos
een boerderij heeft. De kinderen
kregen van de boer een rondleiding
over de boerderij.
Ze zagen ook de vele dieren die
daar leven zoals natuurlijk koeien, maar ook kippen, pony’s, paarden, konijnen, schapen met pas geboren lammetjes en (hééél stil zijn)
dé stier. Na de rondleiding en uitleg
over de opdrachten gingen de kinderen met hun begeleiders de opdrachten langs.
Er werden opdrachten uitgevoerd
m.b.t. de koeien, de stal, kippen,
schapen, weidevogels, machines,
gras, producten, het erf, de melkput
en nog veel meer. Na zo’n anderhalf
uur kwam iedereen weer bij elkaar
en kregen de kinderen en ouders
iets lekkers te drinken en mochten
de kinderen tot grote vreugde nog
even rondrennen in de paardenbak!
Na nog even een groepsfoto gemaakt te hebben in de boomgaard

bedankten we meneer en mevrouw
Bos voor hun gastvrijheid en reden
we terug naar school. Het was een

Uithoorn - Dit weekend is voor motorrijders weer de kans om voor het
komende seizoen de benodigde outfit aan te schaffen. Bij MotoPort Uithoorn houdt men weer de bekende motorkledingbeurs en gaat er
veel kleding voor bodemprijzen de
deur uit. Motorjassen van de beste
kwaliteit verkopen we aankomend
weekend voor zeer scherpe prijzen.
op sommige producten zit wel zeventig procent korting,” zegt eigenaar Mario Eikelenboom. ,,We hebben grote restpartijen opgekocht bij
de fabriek die ons exclusieve huismerk Difi en Dane produceert. Bij
de fabrieksverkoop zullen de handschoenen, broeken, jassen , maar
ook helmen en laarzen in de uitverkoop gaan. ,,Het motorseizoen is
vroeg begonnen dankzij een zachte
maand maart. Toch zijn er nog genoeg mensen die hun kledingpakket
nog niet helemaal op orde hebben.
Ook voor lessers en nieuwe motorrijders is dit een uitstekende mogelijkheid om voor een zacht prijsje veilig
in de kleding te zitten.”

Nieuwe modellen
Ook zijn alle nieuwe modellen motoren voor 2014 al binnen bij MotoPort. Er is maar iefst keuze uit maar
150 occasions. ,,We nodigen alle bezoekers natuurlijk van harte uit om
meteen een proefrit op een van onze motoren te maken. De motoren
staan er klaar voor. Ons huurprogramma is overigens ook erg populair. Mensen die wel een motorrijbewijs hebben en graag eens in de
zoveel tijd toeren, kunnen par dag,
weekend of week een motor huren.”
Ook op tweede paasdag is MotoPort geopend voor een speciaal
Maxi-Scooter Weekend, één van de
vele activiteiten die de dealer organiseert. “Kijk vooral eens op onze website en schrijf meteen al onze activiteiten in je agenda. We organiseren jaarlijks een breed scala
aan motoractiviteiten. Van een toerrit met barbecue tot een heuse ladies night. Kortom, voor iedereen
wat wils!” U vindt Motoport aan de
Anton Philipsweg 5-7 in Uithoorn.

Klucht Onno Innemee

Laat je lijf tintelen
met Shiatsu
Regio - Een masseur die over je
heen loopt: doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat
veel mensen hebben bij Shiatsu.
Het tegendeel is waar. De Japanse massagetechniek is juist zacht
en ontspannend. Een uur genieten en je lichamelijke klachten zijn verminderd. ‘Shiatsu therapie bestaat uit het geven van
druk met de duim of handpalm
op het lichaam’, vertelt Petra van
der Knaap. Ze is gediplomeerd
Shiatsu therapeut en sinds juli 2012 is haar San Bao Praktijk gevestigd in Aalsmeer. Aan
de Aalsmeerderweg 283 staan
bedrijvenunits en daar huurt zij
haar praktijkruimte. ‘Soms wordt
die druk ook uitgeoefend met
de elleboog, knie of voet. Vandaar dat er therapeuten zijn die
over het lichaam lopen, maar
ik doe dat niet. Met Shiatsu behandel ik stagnaties die in het lichaam pijn veroorzaken. Daarom
kan de behandeling even gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt vooral ontspannend. En ik ga nooit
door de pijngrens heen.’ Een Shiatsu massage onderga je in makkelijk zittende kleding, zoals een
joggingbroek en t-shirt. Je ligt
op een futon, een soort bedje op de grond. Een behandeling begint met een diagnose.

Motorkledingbeurs
bij MotoPort

geweldige ochtend met prachtig
weer. De kinderen hebben veel over
de boerderij en het boeren leven

geleerd. Nogmaals bedankt meneer
en mevrouw Bos voor deze leerzame ochtend.

Regio - Annabel Eigenhuis is sinds
kort één van de zeventig vrijwilligers
van het Crown Theater en doet onder andere vanuit het marketingteam de promotie van de voorstelling ‘Ojee, Papadag!’ van Onno Innemee. In die hoedanigheid mocht
zij de voorstelling bijwonen in Soest.
Nadien heeft ze Onno in een onderhoudend gesprekje ook nog
wat vragen mogen stellen. Ze vertelt enthousiast over de voorstelling
en over het interview wat eigenlijk
best spannend was: “Ik wist echt
niet wat ik van de show moest verwachten maar was positief verrast.
Het is een energieke bedoening op
het podium, waar een hoop drukte gebeurt. Ik moet je eerlijkheidshalve bekennen dat ik helemaal niet
wist wat een klucht was, maar Onno legde mij dat na afloop haarfijn
uit. ‘Ojee Papadag!’ noemt hij zelfs
een klucht ín een klucht. Er komen
verschillende typetjes in voor, allemaal door de cabaretier gespeeld,
die een verhaal vertellen. Er is ook
een bewegend decor. Daardoor lijkt
het soms chaos, maar het is eigenlijk super georganiseerd. Alles heeft
een betekenis. De ontknoping heeft
dan ook een zeer verrassende twist.
Ik wil inhoudelijk niets prijsgeven,
maar het is een heel apart spektakel waar je naar kijkt. Ik werd er in
ieder geval echt helemaal in meegesleept en de tijd vloog om.” Annabel
vertelt dat Onno Innemee, bekend
van diverse televisie- en theaterprogramma’s, heel benaderbaar was.
“Hij reageerde open en toegankelijk en nam echt de tijd. Net als in
zijn voorstelling. Hij speelt namelijk,
naast een stuk of zeven types, ook
zichzelf. Omdat ik het vrij bijzonder
vond vroeg ik hem of hij dat zelf ook
vond. Onno antwoordde: “Ja, ik ben
er heel trots op. Heb altijd ‘gewoon’
cabaret gedaan, maar wilde nu een
klucht doen in mijn eentje. Ik noem
het ook een solo cabaretklucht. Absurd misschien, maar leuk om te
zien én om te spelen. Ik maak ook
een klik met mijn publiek. Betrek ze
echt bij de voorstelling op een losse manier.”

Geschikt vanaf een jaar of twaalf
‘Ojee, Papadag!’ is dus een eigentijdse klucht, waarin Onno zich rot
rent, in teveel bochten wringt en regelmatig tegen een muur aanloopt,
tot grote hilariteit van het publiek.
Hij vertelt aan Annabel ook nog wie
zijn favoriete typetje is in de show:
“Dat is meneer Pompe. Het is de
derde keer dat ik die speel, dus
voor mensen die eerdere voorstellingen van mij hebben gezien; hij
komt er weer in voor hoor.” Annabel vindt de voorstelling geschikt
voor een uiteenlopend publiek. “Het
is geen platte theatershow, maar de
grappen zijn soms tegen het randje op een leuke manier, dus ik denk
wel geschikt vanaf de middelbare
schoolleeftijd en tja, tot zo oud mogelijk natuurlijk. Iedereen zal er van
genieten!” Er zijn kaarten verkrijgbaar voor de komische theatervoorstelling ‘Ojee Papadag!’ op vrijdag 4
april om 20:00 uur. Nu nog voor de
Sprintprijs van 17,00 (op=op). Bezoek de website www.crowntheateraalsmeer.nl voor actuele prijsinformatie en arrangementen. Onno Innemee tot slot: “Na afloop van
de voorstelling meng ik me gezellig in het publiek voor een drankje.
Ik verkoop DVD’s van twee eerdere shows en mensen mogen met mij
op de foto als ze dat willen.

Tweedehands boekenmarkt
in Veenhartkerk
Mijdrecht - Op zaterdag 5 april is
er in de Veenhartkerk aan de Grutto 2a naast de Turkse Moskee in
Mijdrecht een tweedehandsboekenmarkt. Van 10.00 tot 16.00 uur
bent u er van harte welkom om te
kijken of er iets van uw gading bij
is. Het aanbod is zeer gevarieerd;
jeugdboeken, romans, kook- en
hobbyboeken, te veel om op te noemen. De boekenmarkt wordt georganiseerd door de oud-katholieke
parochie i.o. H. Elia, voorheen Ka-

tholiek Alternatief De Ronde Venen.
De opbrengst van deze markt is bestemd voor hun jaarproject “Bethune House” in Hong Kong, een blijfvan-mijn-lijfhuis voor vrouwen, die
mishandeld, verkracht of onderbetaald worden.
De Turkse moskee organiseert op
diezelfde dag haar jaarlijkse braderie. U kunt daar o.a. genieten van
typisch Turkse hapjes. Alle reden
dus om op zaterdag 5 april naar de
Grutto te komen.
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De lustrum uitvoering van de jaarlijkse musical op het VLC heeft afgelopen donderdag en vrijdagavond
de aula op zijn grondvesten doen
schudden. Leraren en leerlingen
hebben het aangedurfd om de musical “We Will Rock You”, gebaseerd
op de muziek van Queen, live uit te
voeren.
Maandenlang hebben de spelgroep
(21 leerlingen), dansgroep (10 leerlingen), zanggroep (8 leerlingen),
band (4 leerlingen) en licht en geluidgroep (9 leerlingen) zich o.l.v.
docenten voorbereid op de uitvoering. Dankzij de hulp van onderwijsondersteunend personeel en ouders
zag ook het decor, de aankleding en
opmaak er prachtig uit.
De musical geeft een spottende,
satirische kijk op hoe muziek in de
toekomst zal worden gemaakt en
brengt de grootste hits van de legendarisch Britse rockgroep Queen
weer tot leven. Bij de ouders moet
de muziek nostalgische gevoelens
hebben opgeroepen, maar je hoefde geen Queen fan te zijn om van
de show te genieten. “We Will Rock
You“ wordt niet voor niets de wereldkampioen van de musicals genoemd met meer rock dan welke
musical dan ook.
Met groot enthousiasme en veel
bravoure werd de spectaculaire
musical door de jonge talenten gespeeld en gezongen. Muziek, dans,
kostuums, decors en lichtbeelden
zorgden samen voor een geweldige ervaring die de zaal zo nu en dan
zelfs tot meezingen bewoog.
Met deze musical hebben de leerlingen van het VLC dit jaar zeker een hit
gescoord. Rector Van Tergouw mag
terecht, zoals hij zelf zei , “trots zijn
op de inzet en creativiteit zijn mensen”.
In de pauze was er veel belangstelling voor de heerlijke cakes en fudges van Fleur en Myrthe, die met de
verkoop hiervan een stukje van hun
vrijwilligerswerk in de sloppen van
Rio de Janeiro gaan bekostigen.

We Will Rock You

