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Etalageroute als kunstzinnig
avontuur voor kinderen

facebook.com/

INFO-AV
ON
20 APR D
IL

Aanmelden info-avond:
vrijeschoolgroenehart@
gmail.com
Belangstellende ouders zijn
van harte welkom op de
informatie-avonden van 20
april (Pieter Joostenlaan
28a) en 9 mei (De Eendracht
7, Mijdrecht) om 20.00 uur.
Meld uw kind vóór 10 mei
aan voor het schooljaar
2017-2018!
Meer informatie
en aanmeldformulieren:
vrijeschoolgroenehart.
wordpress.com
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Shopping Mijdrecht
Schilderachtig

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

in Mijdrecht-Noord start
komend schooljaar, bij
voldoende belangstelling,
de afdeling:
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CDA-afdeling benoemt
Rein Kroon tot lijsttrekker
De Ronde Venen - De CDA-afdeling De Ronde Venen heeft Rein
Kroon benoemd tot lijsttrekker voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen, die in maart 2018 worden gehouden. De voordracht van
zowel de selectiecommissie als het
CDA-bestuur was unaniem. Bestuursvoorzitter Coos Brouwer benadrukt dat Rein Kroon deskundig en betrokken is. “We zijn ervan overtuigd met hem een duidelijk zichtbare lijsttrekker te presenteren. Als fractievoorzitter toont hij
in zijn huidige raadswerk een grote maatschappelijke betrokkenheid
en Rein is heel goed in staat om in
de komende verkiezingen weer een
duidelijke CDA-visie uit te dragen.”
Unaniem
Rein Kroon is blij met de unanieme
voordracht. “Dat geeft vertrouwen
om voor de komende raads- periode de lijnen uit te zetten. Wat het
CDA betreft zal de leefbaarheid in

de kernen samen moeten gaan met
grote aandacht voor de sociale cohesie. Dat loopt van kinderopvang
en goed basisonderwijs in goede
schoolgebouwen tot adequate ouderenzorg. We hebben duidelijk oog
voor de belangen van jong en oud
en iedereen die daar tussenin zit.
Als lijsttrekker voor het CDA ga ik
me sterk maken voor het opstellen
van een weldoordacht programma,
waarin mensen centraal staan. Ook
moeten we opnieuw werk maken
van een toekomstbestendige, lokale economie en een prettige woonomgeving. Niemand hoeft langs de
kant te staan. Daarom nodig ik iedereen die zich bij onze gemeente
betrokken voelt uit om goede ideeen aan te dragen en om mee te helpen die om te zetten in resultaten.
Dat is de taak van onze lokale politiek.
CDA-lijsttrekker
Rein Kroon is 32 jaar en woont in

Wilnis. Hij is werkzaam in de gemeente Utrechtse Heuvelrug als
strategisch adviseur Financiën en
hij studeert Bedrijfskunde aan de
Universiteit van Leiden.
In zijn woonplaats is Rein Kroon actief in het Comité 1940-1945 en in
Vinkeveen is hij al jaren vrijwilliger
in Maria Oord. Daarnaast is Rein
Kroon al jaren betrokken bij de actie “elk gezin van de voedselbank
een kerstpakket”.
Raadslid
Kroon heeft zeven jaar ervaring in
de gemeenteraad en is deze raadsperiode fractievoorzitter van het
CDA. Hij heeft zeven jaar politieke
ervaring als raadslid en is de afgelopen vier jaar fractievoorzitter van
het CDA. Hij is lid van de raadscommissie Financiën & Algemene Bestuurszaken en is eerder voorzitter geweest van de commissies Samenleving en Ruimtelijke Zaken.

IN DE
PROVINCIE

Mijdrecht - Tijdens etalageroute
‘Shopping Mijdrecht Schilderachtig’ gaan kinderen, voorafgaand aan
KunstRondeVenen, op speurtocht
langs werken van lokale kunstenaars. ‘Een kleurrijke fantasie is een
verrijking van het leven.’
‘Shopping Mijdrecht Schilderachtig’ is een samenwerking tussen
Shopping Mijdrecht en KunstRondeVenen. Vanaf 12 mei is in zo’n
dertig etalages in het centrum van
Mijdrecht een kunstwerk te zien van
een van de deelnemers van KunstRondeVenen. Tot en met het kunstweekend van 27 en 28 mei kunnen
kinderen een route langs de kunstwerken afleggen. Van elk werk noteren ze wat ze erin zien. Hiermee willen Shopping Mijdrecht en
KunstRondeVenen kinderen laten
kijken en nadenken over kunst.
Altijd prijs
Interimvoorzitter van Shopping
Mijdrecht Paul Reurings senior:
,,Een kleurrijke fantasie is een verrijking van het leven. Bij de abstracte
werken is het helemaal leuk en verrassend om te horen wat kinderen
erin herkennen. Foute antwoorden
zijn er niet, dus krijgt elk kind dat
zijn of haar antwoordvel compleet
inlevert een prijsje mee naar huis.”
Ook voor ouders en grootouders is
de etalageroute de moeite waard,
want het biedt vast een aardig voorproefje van het complete werk van
het complete werk van bijna 70

Sponsors
KunstRondeVenen zoekt nog sponsors. Financiers worden, indien gewenst, vermeld op de website en afhankelijk van het bedrag ook met
logo op de posters en routefolder. Alle sponsors worden uitgenodigd voor de feestelijke opening
op vrijdagavond 26 mei. Daar maken zij kans op een prijs, beschikbaar gesteld door enkele kunstenaars. Voor informatie over sponsoring, neem contact op met Henny Woud via hwoud@dmail.nl of
0297-264198. Om een donatie te
doen,ganaar http://www.kunstrondevenen.nl/contact/sponsorformulier-2017/

Lampionnen optocht
Mijdrecht - Net als alle jaren is er
op woensdag 26 april, aan de vooravond van Koningsdag, de o zo leuke en gezellige lampionnenoptocht.
Als jezelf voor het stokje met batterij
en het lampje zorgt, krijg je van de
Oranjevereniging zo’n mooie lampion. VIOS neemt om 21:00 uur de
lichtjes vanaf het Raadhuisplein op
sleeptouw richting het Sportpark
aan de Hoofdweg.
De route
De route loopt van het Raadhuisplein via een klein stukje Dorpsstraat door de Raadhuislaan, Koningin Julianalaan, Prinses Wilhelminalaan, Prins Bernhardlaan, Midrethstraat, Steven van Rumelaerstraat, Gijsbert van Stoutenborch-

Van dromen
naar spelen
in de natuur

beeldende kunstenaars dat tijdens
KunstRondeVenen
geëxposeerd
wordt. Binnenkort komt de organisatie van de etalageroute met meer
informatie over welke winkels meedoen, waar je de route kunt downloaden en waar kinderen hun antwoordvel kunnen inleveren.

straat, Bisschop Koenraadstraat,
Proostdijstraat en dan vanaf de
Hockey via het park en Kermisterrein naar de opening van het Koningsfeest op het Argonveld vlak bij
de Hoofdweg.
Win een prijs
Er zijn leuke prijzen te winnen voor
de meest origineel verklede lampiondragers die vanaf het begin
tot het eind hebben meegelopen.
Op het sportpark is er een woordje van de voorzitter van de Oranjevereniging en de burgemeester, is
de prijsuitreiking van de lampionnenoptocht, zingen we gezamenlijk
uit volle borst het Wilhelmus waarna
met een groots vuurwerk het Oranjefeest zal losbarsten.

Wie verzint dit?

Breek je benen voorzichtig

Rotonde Amstelhoek vertragend
voor verkeer naar Uithoorn

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

Amstelhoek - De aanleg van
de nieuwe rotonde tussen de
Mijdrechtse Zuwe (de voormalige
N201) en de Ringdijk 2e Bedijking
tussen het fort en het benzinestation, ligt al aardig op koers (zie foto, met rechts de Mijdrechtse Zuwe). De aannemer heeft het tracé al
goeddeels gevormd en dat is inmiddels ook zichtbaar. Als de rotonde
met de aangesloten wegen half juni
gereed is, kan er vanaf de kruising
met de Tienboerenweg niet meer
rechtstreeks via de Mijdrechtse Zuwe naar de Prinses Irenebrug wor-

den gereden. Vlak voor de bebouwing, ongeveer ter hoogte van waar
sloopbedrijf Pothuizen was gevestigd, gaat de nieuwe aansluiting met
een bocht naar links richting rotonde. Het stukje weg naast het benzinestation tot aan de kruising met
de Piet Heinlaan komt te vervallen en zal anders worden gebruikt.
Voor het verkeer richting De Hoef,
Nieuwveen vice versa een uitkomst,
want men kan nu sneller doorrijden
en dat bevordert de doorstroming.
Je hoeft immers niet meer over de
kruising In Amstelhoek want daar

Mijdrecht - Dit is een deel van de
stoep van de Midrethstraat, die langs
de vijver in Mijdrecht loopt. Het is
werkelijk onbegrijpelijk wat hier gebeurd is. (zie foto). Wie verzint dit
middenin een stoep. Een stoep waar
veel mensen lopen met rollators, met
kinderwagens, maar ook met hakjes.
Zelfs met platte schoenen struikel

je als je er normaal overheen loopt.
Wat zie je nu? Dat de mensen van
de stoep afstappen en op de rijbaan
gaan lopen. Levens gevaarlijk. Ook
gevaarlijk is dat dit dus nu een uitrit is geworden voor drie woningen.
Daar is nooit een uitrit geweest en de
auto’s rijden niet zachtjes. Het is hier
wachten op ongelukken.

komt men niet meer. Doorgaand
verkeer richting Uithoorn via de
Prinses Ireneburg krijgt het echter
een stuk moelijker. Ook dat moet
via de rotonde, maar dan wordt
het bij de nog aan te passen kruising Mijdrechtse Zuwe/Piet Heinlaan minder eenvoudig om naar Uithoorn te rijden. Dat wordt naar wat
men zegt ‘ontmoedigd’. Na oplevering zal het gebied tussen de rotonde en de Prinses Irenebrug namelijk als een 30 km zone worden ingericht.
Vervolg elders in deze krant.

Paaspakketten voor Zonnebloemgasten
Mijdrecht - Elk jaar worden er 16.000
paaspakketten door de Rikistichting
bezorgd. De Rikistichitng gebruikt
hiervoor o.a. diverse afdelingen van
de Zonnebloem maar ook de kinderen
van basisscholen worden hiervoor in-

gezet. De kinderen van de basisscholen brengen de pakketten bij diverse
zorginstellingen en de Zonnebloem afdeling Mijdrecht heeft al haar gasten
een mooi paaspakket bezorgd. Veel
vrijwilligers zijn de afgelopen week

druk geweest met het bezorgen van
de paaspakketten. De gasten van de
Zonnebloem zijn altijd nieuwsgiering
om de inhoud van het pakket te bekijken en vinden het een natuurlijk een
prachtig initiatief van de Rikistichting.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.

Inloopavond rondom
verlies van een dierbare
De Ronde Venen - Op dinsdagavond 25 april a.s. organiseert Inloophuis ‘Leven met kanker’ te Woerden de vierde bijeenkomst rondom
rouw door verlies van een dierbaar
persoon met als thema: ‘Wat anderen allemaal zeggen en hoe ik hiermee om kan gaan’. De avond staat
onder leiding van Geertje Bol, psychosociaal therapeut. Deze inloopgroep heeft een structureel karakter gekregen met wisselende thema’s. De avond is voor iedereen die;
wil praten over de door kanker overleden persoon, over de ervaringen
rond het verlies, behoefte heeft aan
een luisterend oor, wil horen hoe anderen met bepaalde zaken en gevoelens omgaan en een handreiking

wil voor hoe weer verder te leven
zonder die ander. Deze bijeenkomst
vindt plaats in Inloophuis ‘Leven met
kanker’ aan de Wilhelminaweg 12 te
Woerden. Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom. Het programma begint
om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00
uur. Om de Informatiebijeenkomst bij
te wonen is het nodig je aan te melden want er kunnen maximaal tien
mensen deelnemen. Dit kan per telefoon: 06-14004496, per e-mail via
info@inloophuislevenmetkanker.nl
of in het Inloophuis, voor openingstijden zie de website www.
inloophuislevenmetkanker.nl. Aan
het bijwonen van deze Informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
DOKTERSDIENSTEN
030-2144583
Alle diensten van de huisartsen
Open: 22.00-08.00 u.
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost
in Woerden,
ZORG
& ZWANGERSCHAP
0900-4701470.
Dit geldt voor het
Maatschap.
Verloskundigen
weekend,
en voor
‘De
Rondefeestdagen
Venen’. 7 dagen
werkdagen
per
week, 24van
uur17.00-08.00
per dag u.
mobiel bereikbaar voor
APOTHEEK
bevallingen en spoedgevallen
Apotheek De Ronde Venen
op 06-47556371, www.
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
verloskundigenderondevenen.nl
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
TYMPAAN-DE
BAAT
Apotheek Mijdrecht
Kerkvaart
0297-230280.
Hofland 482,Mijdrecht,
www.tympaan-debaat.nl
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
sinds 1888
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Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Kantooradres:
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Anselmusstraat 19
Buiten
tijden kan men
3641
AMdeze
Mijdrecht
terecht
bij:
Tel.
0297-581698
Apotheek
Woerden
Mobiel
06-53847419

Rubensstraat 54, Open: ma t/m

Aanleveren
vanu.;
advertentie:
vr. 17.30-22.00
za en zo.
Dinsdag
voor u.
10.00 uur
10.00-22.00
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Dienstapotheek Utrecht
Advertentieverkoop:
Diakonessenhuis
Burg. Fockema
Nel
van der Pol
Andreaelaan
60, 3582 KT Utrecht,
Kees
Jan Koedam
030-2144583
Advertentie-tarieven:
Open:
22.00-08.00 u.
op
aanvraag

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

Dierenkliniek Amstel, Vecht &
EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
Venen,
Herenweg
129 Vinkeveen,
MIJDRECHT,
WILNIS,
0297-263758,
www.dkavv.nl.
AMSTELHOEK,
DE HOEF,

VINKEVEEN,De
WAVERVEEN
Dierenkliniek
Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
Uitgave
van:
0297-241146
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
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130e
jaargang
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en/of e-mailadres.
Van Dijk Psychologenpraktijk
Deze
gegevens worden
niet volledig
Behandelcentrum
Careyn
in de krant gepubliceerd; wél naam
Maria-Oord.
Postadres:
Herenen woonplaats. Anoniem ingezonden
ook 69
veel
realistische
te zien
weg
Vinkeveen.
brieven
worden
niet Bezoekadres:
inwerken
behandeling
zijn. ElkKerklaan,
werk
wordt
vakkundig
Ingang
06-44737826
genomen.
De redactie
behoudt zichbeoordeeld
voordat
expositieklaar
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
het
recht voor
brievenhet
te weigeren
dan
wel
te redigeren
of inLidy
te korten.
is, zie
vooral hoe
haar Houd
leerlinSLACHTOFFERHULP
maximaal
300tewoorden
aan. en scherp
gen weet
inspireren

Leerlingenexpositie

ZORG & ZWANGERSCHAP
Aanleveren
van kopij:
Maatschap.
Maandag
voorVerloskundigen
15.00 uur
‘De
RondeVenen
Venen’.-7Het
dagen
Deredactiemijdrecht@meerbode.nl
Ronde
is inmidMaximum
aantal
woorden:
pereen
week,
24 uur
per dag300 aan
dels
jaarlijks
evenement
mobiel
bereikbaar
hetRedactie:
worden
want de voor
leerlingen van
bevallingen
en spoedgevallen
Nel
van derhebben
Pol
Lidy
Tijssen
weer een proop 06-47556371,
www. werk. Lidy
ductie
van 12 maanden
Correspondent:
verloskundigenderondevenen.nl
dieAndré
schilderles
Veenstrain de Paraplu geeft
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het gebruik van verschillende
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combinaties
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Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

YES, We meet Again!

5 mei opnieuw in Crown
Theater
Regio - Aankomende Bevrijdingsdag staat YES, We Meet Again! opnieuw in Crown Theater Aalsmeer.
Dit unieke concert is de tegenhanger van alle populaire bevrijdingsfestivals, speciaal gemaakt voor
de oudere doelgroep. Na het grote succes bij de viering van 70 jaar
bevrijding in 2015, brengt Stichting
Crown Theater Aalsmeer nu voor
de derde keer deze geweldige show
voor iedereen die de bevrijding ook
in 2017 wil vieren. De voorstelling,
met Nederlandse topartiesten zoals Mariska van Kolck, Jasper Taconis, The Triolettes en de Koos Mark
Bigband, belicht de hits uit de periode van 1930 tot en met 1945. Ook
in die tijd was muziek, film en theater het middel om samen te zijn
en uit de dagelijkse beslommeringen te stappen. In dit bevrijdingsconcert ziet en hoort u de mooiste
momenten. Muziek van het Leidseplein, Berlijn en Parijs, Van Johnny
en Jones, Marlène Dietrich, The Andrew Sisters, Glenn Miller en Nederlandse hits als “Trees heeft een
Canadees”. Overweldigend zijn de

indrukwekkende foto- en filmbeelden die worden vertoond op de theaterbrede ledschermen. Radiopresentator Stefan Stasse heeft nieuwe wetenswaardigheden gevonden
en zal het programma presenteren.

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

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

OPLAGE: 15.800

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

Fietsen voor kennis!

0900-0101
weet te houden. Art-Galerie “Boven

Repair Café Vinkeveen
open op 24 april

COLOFON
WWW.MEERBODE.NL

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
Ikdoel.
ben een
van twee
jon- den. Soms
steunen we
de schowij moeder
financieren
schoolprojecten
in ecuador,
guatemala,
ge
kinderen
en samen
met mijn
lieren
door schoolgeld
te betalen,
kenia,
sri Lanka,
tanzania
en nepal.
Daarmee
dragen we
bij aan
man
probeer ik hen eenen
goede
weervan
financieren
we de bouw
de armoedebestrijding
aan hetdan
halen
de millenniumdoetoekomst
geven.
zijn we van een klaslokaal of zorgen we
len. Meerteover
onsDaar
op www.sosderondevenen.nl.
dag en nacht mee bezig: eten ge- ervoor dat er lesmaterialen aanven, verzorgen, slapen, maar ook gekocht kunnen worden. Al deze
leren. Ik merk dat mijn kinderen organisaties hebben lokale vereen continu leerproces doorma- tegenwoordigers die de projecken. Ze leren eten, praten, tellen, ten kunnen begeleiden en perzingen, lezen, rennen en klimmen. soonlijk contact met ons onderZo gaat het iedere dag een stuk- houden. Op deze manier kunnen
je verder. Dat leren ze onder an- we controleren of onze donaties
deren van mij en mijn man, maar goed terechtkomen. Nu de zomer
ook van hun omgeving; op het weer voor de deur staat, doen wij
dagverblijf en in de speeltuin of bij mee met de Rabo Fietstocht op
vriendjes. En later zullen ze naar zaterdag 10 juni aanstaande. Ikschool gaan en waarschijnlijk zelf ga met mijn hele familie meegaan studeren. Wat een voorrecht fietsen. Kinderen in de zitjes achom als kind zo op te mogen groei- terop en wij trappen maar! Het is
en! Ik heb zelf ook van dat voor- een leuke en eenvoudige manier
recht genoten en het heeft mij op om geld in te zamelen en boveneen prachtige positie in mijn leven dien ook nog eens gezond! Zoals
gebracht: goede baan, mooi huis een verzekeraar zegt: We All Been een leuk gezin. Ieder kind ver- nefit! Doet u ook mee? Meld u zadient zo’n voorrecht. En daarom terdag 10 juni aan bij een van de
ben ik bestuurslid van Stichting startpunten van Rabobank en vul
OntwikkelingsSamenwerking De onze stichting in als begunstigde
Ronde Venen. Wij steunen edu- van uw noeste trapwerk. Wij zijn
catie projecten in ontwikkelings- u zeer dankbaar! Als laatste wil ik
landen en planten daarmee het u er nog attent op maken dat ons
zaadje voor een toekomst vol ken- jaarverslag over 2016 beschikbaar
nis. Die kennis brengt kinderen is. Indien u hier interesse in hebt,
en jonge mensen verder; ze leren kunt u een email sturen naar soskritisch na te denken en worden derondevenen@gmail.com.
Ik
zelfstandig en onafhankelijk. Dat stuur u dan een digitaal exemstelt ze in staat om zelf een mooie plaar toe. Meer informatie over
positie in het leven te verwerven. onze stichting vindt u op www.
Onze stichting werft fondsen voor sosderondevenen.nl
scholen die primair, secundair en
zelfs tertiair onderwijs aanbie- Rieneke Wabbijn

Vera Lynn
Extra aandacht wordt dit jaar geschonken aan de 100-jarige Vera
Lynn. Mariska van Kolck studeert
een aantal nummers van deze legendarisch zangeres in. De show
eindigt natuurlijk met het gezamenlijk zingen van Vera’s grootste
hit We’ll meet Again! Deze prachtige uitvoering met beeld, muziek,
dans, zang en interessante verhalen mag u natuurlijk niet missen en
kunt u bijwonen op vrijdag 5 mei om
15.00 uur. De show eindigt om 16.45
uur. Er zal geen pauze zijn. Kaarten
zijn verkrijgbaar voor 26 euro 50 via
www.crowntheateraalsmeer.nl en
de gebruikelijke verkooppunten. De
productie is een samenwerking van
Stichting Crown Theater Aalsmeer
met Glasshouse Entertainment en is
uniek in de Randstad.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!
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Diploma voor Spaanse
cursisten De Eendracht
Mijdrecht - Vorige week de laatste cursusmiddag van de ‘gevorderden’: nog even alles herhalen en
een goed Spaans gesprek met elkaar voeren onder leiding van docente Eulalia Fernadez. Daarna

spelletjes, iets te snoepen en lekker samen dansen op Spaanse muziek! Half september van het nieuwe
schooljaar start er weer een beginnerscursus Spaans op OBS De Eendracht.

Inleveren boeken en
kleding voor markt
Vinkeveen - Op zaterdag 6 mei
vindt de, al bijna traditionele, boekenmarkt plaats in de R.K. Kerk aan
de Kerklaan in Vinkeveen. De boeken staan dan weer overzichtelijk
uitgestald door de kerk en er kan
in alle rust gezocht worden naar
de mooiste exemplaren. Ook is er
de mogelijkheid om op een rustige
plek een drankje tot je te nemen.
De kerk is geopend van 10.00 tot
15.00 uur. Op zaterdag 12 juli van
10.00 tot 19.00 uur is tijdens de

jaarmarkt gelegenheid op het plein
voor de kerk aan de Kerklaan tot
het aankopen van kleding en boeken. Overtollige boeken en nette en
gewassen kleding kunnen worden
ingeleverd op zaterdag 22 en 29
april, 24 juni en 1 juli van 10.00 tot
12.00 uur bij de garage aan de pastorie, kerklaan 2. Of op andere dagen na overleg. (tel. 0297261375).
De opbrengst van de markten is
geheel voor het onderhoud van de
kerk.

Vinkeveen - In verband met 2e
paasdag is het Repair Café Vinkeveen (onderdeel van Tympaan-DeBaat) deze maand op maandagochtend 24 april a.s. van 09.30 tot 12.30
uur in de Broedplaats aan de herenweg 63 te Vinkeveen (ingang via de
bibliotheek). Elke andere maand is
het Repair Café op de 3e maandagochtend in de maand. Bij het Repair
Café zijn vrijwilligers aanwezig (met
gereedschap, naaimachine etc.) die
voor u de gratis reparaties doen van
de door u meegebrachte kapotte
spullen of kleding. U kunt meekijken
en terwijl u wacht is er een (gratis)
kopje koffie en thee. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk
is, en vaak heel makkelijk. Kom het
ook eens proberen, de koffie/thee
staat voor u klaar!! Bij het Repair café Vinkeveen kunt u terecht voor allerlei reparaties zoals kleding (kno-

pen aanzetten, ritssluitingen maken), broeken korter maken, kapotte
zoom; (ellebooglapjes op jas zetten);
naaiklussen aan handtassen, tafelkleden, sierkussens, knuffelbeesten etc.; reparaties aan kleine elektrische apparaten, zoals broodroosters, staafmixers, lampjes, stofzuigers, boormachine e.d.; computerapparatuur zoals software aanpassingen aan PC, laptop, iPad, TomTom; (niet al te grote) stoelen en
krukjes, maar ook poppenmeubilair, fotolijstjes en houten speelgoed,
porselein, aardewerk lijmen of een
gebarsten stofzuigerslang maken
en noem maar op. Plus wat u verder
tegenkomt dat kapot is en u eigenlijk gerepareerd wilt hebben. U bent
dus op 24 april a.s. van harte welkom met uw reparaties in de Broedplaats aan de herenweg 63 te Vinkeveen (ingang bibliotheek).

IN DE
PROVINCIE

Van dromen naar spelen in de natuur
Het Soesterkwartier in
Amersfoort is een spannende natuurspeelplaats
rijker. Met heuvels, een
waterspeelplek, grote
buizen, verstopplekjes
en een klim- en klauterparcours. Dankzij Groen
doet goed Amersfoort
hebben de Kinderwijkraad, Samenwerkstad
en verschillende andere
partijen eigen avontuurlijke natuurspeelplaatsen
ontworpen.

De natuur is niet alleen
goed voor kinderen, kinderen zijn ook goed voor de
natuur. Betrokken kinderen
zijn de beste natuurbeschermers. Toch is in deze
tijd voor veel kinderen de
natuur letterlijk ver weg.
Met Groen doet goed willen
we hen weer in contact met
de natuur brengen.
Fabian Brökelman van de
Samenwerkstad vertelt:
“Om tot de natuurspeelplaats te komen, hebben

we de kinderen van de kinderwijkraad meegenomen
in het proces van dromen,
ontwerpen, uitvoeren en
gebruiken. We zijn met de
kinderen naar andere natuurspeelplaatsen geweest
om inspiratie op te doen.
Ook kregen ze een workshop moestuinieren en
hebben ze zaadbommen
gemaakt. De wensen zijn
zoveel mogelijk verwerkt
in de ontwerpplannen.” De
kinderen uit de wijk weten

de plek inmiddels goed te
vinden.
Fabian heeft gemerkt dat
er nog wel sturing nodig

speelactiviteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld
een speurtocht.” Volgens
Fabian ligt de kracht van

We brengen kinderen weer
in contact met de natuur
is. “Zo’n speelplek is heel
anders dan een speeltuin
met een schommel en
klimrek; kinderen hebben
nog een beetje hulp nodig
bij natuurlijk spelen. Om
die reden gaan we nog

het project erin dat het is
georganiseerd rond een
organisatie die al bestaat,
de kinderwijkraad. Ook is
het veel rijker dan losse
activiteiten. Een belangrijke uitdaging wordt de

borging voor de toekomst.
De natuurspeelplaats ligt
er nu, maar moet ook
onderhouden worden.”
Groen doet goed is een
samenwerkingsverband
tussen IVN, Utrechtse
gemeenten en alle terreinbeherende organisaties in
Utrecht, en wordt mogelijk
gemaakt door de provincie
Utrecht.
Meer informatie op
www.groendoetgoed
utrecht.com.

Verkeersdiploma voor kinderen op basisscholen Fietsroute De Stijl in Utrecht
Begin april heeft het theoretische Verkeersexamen
van VVN (Veilig Verkeer
Nederland) weer plaatsgevonden. De provincie
Utrecht geeft basisscholen
de mogelijkheid om bij
kinderen in groep 7 of 8
het theoretische verkeersexamen af te nemen.
Bij de meeste scholen
stappen de kinderen na
het theorie-examen op de
fiets om hun kennis en
vaardigheden ook in de

praktijk te laten zien.
We feliciteren de kinderen met hun verkeersdiploma en bedanken

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

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N198 Harmelen: vervangen asfalt in de eerste week van
mei 2017
N201 Amstelhoek: aanleg rotonde bij Amstelhoek,
werkzaamheden tot en met 2 juni 2017
N204 Montfoort: voorbereidende werkzaamheden rotonde Blokland, aanleg gepland medio 2017
N237 Amersfoort: aanleg linksafstrook ter hoogte van
het Hoornbeeck College, 18-26 april 2017
Zuidelijke randweg Woerden: aanleg nieuwe verbindingsweg Woerden-A12, vervolg werkzaamheden in
2017

iedereen die meegeholpen
heeft om het theoretische
verkeersexamen mogelijk
te maken.

De lente is aangebroken,
een heerlijk seizoen om
te gaan fietsen. Fiets
bijvoorbeeld de routes die
speciaal zijn ontwikkeld
vanwege het themajaar
100 Jaar De Stijl. Vier van
de kunstenaars uit deze
stroming zijn in Utrecht of
Amersfoort geboren: Piet
Mondriaan, Gerrit Rietveld, Theo van Doesburg
en Bart van der Leck.
Je kunt nu in Utrecht
de fietsroute ‘De Stijl in

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

Utrecht: Rietvelds architectuur’ volgen. Of fiets in
Amersfoort eens de route
‘De Stijl tussen Utrecht en
Amersfoort: op zoek naar
Rietveld en Mondriaan’.
Kijk voor meer informatie
op www.anwb.nl/fietsen/
fietsroutes/rietveldroute

Evenementen

Overheidsberichten op

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

officielebekendmakingen.nl

Provinciale Staten

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie?
Belt u daarvoor dan met 030-258 9111.

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:

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

8 mei 2017, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit en
Economie
15 mei 2017, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen en
Water
15 mei 2017, 19.30 uur: Commissie Bestuur, Europa
en Middelen
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
www.provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale
Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

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

Verkoop eilanden Vinkeveense Plassen

Reactie Ondernemersverening
Vinkeveen
Vinkeveen – Hieronder leest u de
reactie van de ondernemersvereniging van Vinkeveen op het toch
doorzetten van de veiling van eilanden op de Vinkeveense plassen.
“De ondernemers zijn teleurgesteld
dat hun mening niet meegenomen
wordt in het beleid rond de verkoop
van de eilanden op de plassen, net
als bijna alle andere belanghebbende partijen hebben zij bezwaar aangetekend tegen de veiling van de
legakkers, helaas zijn alle door hen
aangedragen redenen tegen de veiling van tafel geveegd, de toekomst
van de plassen is nu een stuk onzekerder geworden. De gemeenteraad
wordt er op basis van deze kadernota een uitgebreide en peperdure MER procedure doorlopen om te
onderzoeken op welke wijze we met
milieufactoren om moeten gaan. Als
gevolg van het nu verkopen van eilanden zal dit gehele proces mogelijk nog meer vertraging oplopen en
in gevaar komen. Door de nieuw
ontstane situatie zal i.v.m. de draagkracht ook de nieuwe groep van eigenaren een plaats moeten krijgen
in het al doorlopen proces. Sinds januari 2015 wordt er door gemeente veel geld en mankracht gestoken in de procedure om een nieuw
bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen te maken, sinds deze tijd zijn enkele ambtenaren fulltime bezig om samen met de huidige belanghebbende partijen tot
een gedragen plan te komen. Tot
nu toe is er een kadernota geprodu-

ceerd waar alle partijen zich in kunnen vinden en in opdracht van onz
en zullen zittende partijen mogelijk
gaan ageren. In feite zal dit betekenen dat de door de raad aangenomen kadernota heroverwogen zal
moeten worden. De vraag is wanneer en in hoeverre kopers hun verplichtingen na gaan komen, en is
de gemeente wel in staat om deze
mensen er aan te houden, kopers
zijn vaak niet op hoogte van alle belastingverplichtingen die het hebben van een eiland met zich mee
brengt. En weet men wel wat de
huidige restricties zijn. Het simpelweg verwijzen naar het huidige bestemmingsplan is naar onze mening
onvoldoende. Het kan zo maar zijn
dat de DRV de kopers van de eilanden moet gaan dwingen om aan
hun beschoeiing verplichting te voldoen, de vraag is of hier het geld en
de mankracht voor beschikbaar zijn.
Communicatie rond de veiling
De communicatie rond de veiling is
ook niet goed gegaan, de partijen
die de belangen op de plassen vertegenwoordigen zijn helemaal niet
meegenomen in het verkoopproces,
pas nadat alle zaken vast stonden
en geregeld waren is er een mailing
rondgestuurd. Verder is het zeer oneerlijk dat er gewerkt wordt met opbod en afmeinen, een systeem wat
werkt als een tombola, het zou veel
beter geweest zijn wanneer partijen
gewoon hadden kunnen inschrijven
“, aldus de Ondernemersvereniging.

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

Aanmelden vrijeschool
Mijdrecht voor alle klassen
Regio - Bij voldoende belangstelling gaat de nieuwe vrijeschool-afdeling van openbare Basisschool
de Eendracht in Mijdrecht van
start met meerdere klassen. Hiertoe is deze week besloten. Kinderen kunnen in principe voor elke klas aangemeld worden vóór 10
mei, en op 10 mei wordt naar aanleiding van de aantallen besloten
welke klassen er in augustus 2017
van start zullen gaan in het scholencomplex aan De Eendracht. Er is
veel belangstelling voor de afdeling
Vrijeschool-onderwijs die De Eendracht vanaf 2017-2018 gaat aanbieden als aanvulling op haar huidige onderwijsaanbod. De vrijeschool-afdeling wordt een aparte
afdeling binnen de bestaande basisschool, die hiermee wil inspelen

op de groeiende behoefte aan vrijeschool-onderwijs in deze gemeente en haar huidige onderwijsaanbod wil verrijken. De afdeling opent
alleen als er voor 10 mei voldoende
kinderen per klas worden aangemeld. Op donderdagavond 20 april
is een informatie-avond georganiseerd over de mogelijke start van
de vrijeschool-afdeling. Belangstellende ouders zijn welkom vanaf
19.45 uur op Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis. Het programma duurt van
20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur. Er
is veel informatie over vrijeschoolonderwijs en over de samenwerking met de Eendracht, en ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie en
aanmelden info-avond: vrijeschoolgroenehart.wordpress.com

Pasen op de Driehuisschool

Natuur prachtig dicht
bij huis
Vinkeveen - Om te laten zien
hoe mooi “onze” natuur is in De
Ronde Venen en er meer mensen van mogen en kunnen genieten via de Meerbode, zie bij-

lage. Vers van de pers vanmiddag gemaakt op Marickenland,
Vinkeveen.
Petra van Zoelen

De Ronde Venen - Nadat de ouders een lekker kopje thee of koffie op school hadden gedronken
gingen ze samen met de kinderen
op weg naar de kerk. Daar was een
paasviering georganiseerd door de
kinderen met als thema: Opstaan.
Iedere groep had een aandeel in de
viering. Er was veel belangstelling.
Tussen de middag werd er net als
op de andere dagen op school gegeten, maar deze keer was de lunch

niet door papa of mama klaargemaakt maar door een ander. Ieder
kind had voor een ander kind een
mooie paasdoos versierd met daarin een lekkere lunch. Een gekookt
ei of een krentenbol erbij en smullen maar. In de klas waren er 's morgens eitje-tik wedstrijden gehouden. 's Middags mochten de klassen winnaars tegen elkaar strijden.
Uiteindelijk zijn Kaj, Damian en Valerie de kampioenen geworden.

Paasviering Kon. Julianaschool
Wilnis - Woensdagavond vierden
alle kinderen van de Kon. Julianaschool het paasfeest in de Hervormde kerk van Wilnis. De kerk zat vol
met ouders, opa’s en oma’s en vele andere belangstellenden. Het
thema van deze viering was: “De
kracht van het kruis”. Elke groep
zong voorin de kerk een lied over
het paasfeest. Er waren ook kinderen die een gedicht voordroegen en

Creatief Paasfeest op
Antoniusschool De Hoef

kinderen die een stukje uit de Bijbel
lazen over het paasfeest. Een paar
leerlingen van groep 8 zongen een
solo, die in deze grote kerk geweldig mooi klonk. We luisterden naar
een vertelling van meester Kees. En
meester Hage legde ons met behulp
van prachtige platen uit waarom het
kruis zo belangrijk is. Daar konden
enkele kinderen ons ook nog veel
mooie dingen over vertellen.

Paaspakketten uitdelen

Leerlingen Driehuisschool
helpen wethouder

Paaseieren zoeken in
Veenzijde
Wilnis - Zaterdag 15 april konden
alle kinderen uit de wijk Veenzijde
in Wilnis paaseieren komen zoeken op het veldje aan de Herbergier. Suzanne en Tessa, twee buren, hadden weer hun best gedaan
om er voor de kinderen een feestje van te maken. Vorig jaar was de
opkomst al groot maar dit jaar wa-

De Ronde Venen - In de week voor
Pasen heeft groep 2/3 van de Driehuisschool wethouder Anco Goldhoorn geholpen met het uitdelen
van de paaspakketten aan de bewoners van Gerardus Majella. Deze pakketten worden aangeboden door de Riki Stichting. De Riki Stichting organiseert jaarlijks terugkerende landelijke acties vanuit de overtuiging dat persoonlijke herhaalde aandacht structureel bijdraagt aan het verminde-

De Hoef - Afgelopen donderdag werd het Paasfeest op de Antoniusschool gevierd. Het nog altijd
actuele thema ‘Opstaan tegen onrecht’ werd verbonden met de tijd
waarin we nu leven. De voorbereiding voor het Paasfeest startte om 9
uur. De kinderen van groep 1/2/5/6
maakten in groepjes bloemstukken
met meegebrachte takken en bloemen. Na een uur stonden er vele
bijzondere paasstukken in de hal.
De kinderen van groep 3/4/7/8 waren deze dag superkoks: ze maakten samen de gerechten voor de

paaslunch klaar. Na een korte viering in de kerk kon iedereen plaatsnemen aan de gezellig gedekte tafels. De koks hadden eer van hun
werk want alle hapjes verdwenen
in recordtempo. Het was heel mooi
om te zien hoe goed de kinderen uit
de hogere groepen zorgden voor de
kleinere kinderen! De bloemstukken
maakten de paaslunch extra sfeervol. Ze werden in de middag naar de
kerk gebracht. Tijdens de gezinsviering op Eerste Paasdag geven kinderen deze bloemstukken weg aan
oudere of zieke mensen.

ren en voorkomen van eenzaamheid. Vanuit deze gedachte deelden de kinderen van de Driehuisschool de pakketten aan de bewoners uit (jong en oud ontmoet elkaar). Ook hadden zij nog samen
een knutselactiviteit. Onder het genot van een glaasje limonade en
wat lekkers werden er kuikens en
haasjes gemaakt. Na een uur hard
en gezellig werken werd het tijd om
naar school terug te gaan. Het was
een groot succes!

ren er we heel veel kinderen en ouders naar het veldje bij het klimtoestel gekomen. Om tien uur werd
het startsein gegeven en de kinderen konden gaan zoeken naar
de eitjes. En voor de ouders was er
koffie en taart en kon er gezellig bij
gekletst worden. Het was een geslaagde ochtend!

Koning Wonderbaar op
bezoek bij de Fontein

Bingo in Amstelhoek
Regio - Zaterdag 22 april is de laatste bingoavond van het seizoen. We
spelen 10 rondes en er zijn weer
mooie prijzen te winnen.De toegang
en het eerste kopje koffie/thee zijn
gratis. We beginnen om 20.00 uur

en de zaal gaat om 19.00 uur open.
Tot dan in Buurthuis 'Ons Streven',
Engellaan 3a Amstelhoek.
De eerste bingoavond in het nieuwe
seizoen: 16 september.

Mijdrecht - Tijdens de paasviering
op b.s. de Fontein werden de kinderen verrast door het bezoek van koning Wonderbaar. In de weken voor
Pasen werd, naast de bijbelverhalen,
veel over hem gesproken. Maar zij
hadden deze koning nog nooit gezien. Het was een bijzondere koning, die alles weggaf aan de mensen in zijn land. Hij begon met het
weggeven van zijn ontbijt, maar later mochten de mensen ook alles uit
zijn paleis halen wat zij nodig hadden. Zelfs zijn kroon, jas en troon gaf
hij weg. Toen alles weg was, dacht
hij dat hij niets meer had om te geven. Maar gelukkig kon hij ook complimenten en knuffels geven. En een
liedje voor iemand zingen. Zo had de
koning alle mensen in het land blij

gemaakt. En het mooiste was, dat
die mensen hetzelfde gingen doen
als de koning. Zo werd het een land
waar iedereen lief was voor elkaar.
Een leerling van groep 8 las hun eigengeschreven troonrede op, waarin ‘de liefde voor elkaar’ een hele belangrijke boodschap was. En door al
deze verhalen werden de kinderen
zich bewust van het feit dat niet iedereen zomaar alles kan krijgen. En
dat er ook mensen zijn die hulp nodig hebben. Zo kwam er in de weken voor het paasfeest een kraam
in de hal te staan, waar de kinderen iets neer konden zetten voor
de Voedselbank. En na de paasviering en de paaslunch is alles naar de
Voedselbank gebracht. Het was een
bijzondere en fijne paasviering!
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Rotonde Amstelhoek vertragend
voor verkeer naar Uithoorn
Vervolg van de voorpagina.
Behalve de rotonde en de aansluiting van de diverse wegen zal
en passant ook het huidige kruispunt met de Piet Heinlaan verkleind en sterk vereenvoudigd worden. Voorts wordt de vormgeving in
overeenstemming gebracht met de
nieuwe functie. Hoe de woonwijk,
straten, bedrijven en het benzinestation op de nieuwe situatie zullen worden aangesloten is nu nog
niet bekend. Door deze nieuwe inrichting wordt de omgelegde route echter wel onaantrekkelijk voor
doorgaand (vracht)verkeer richting
Prinses Irenebrug v.v. Volgens ingewijden zal dat ongetwijfeld leiden
tot aanzienlijk minder autoverkeer
waardoor de verkeersveiligheid en
de leefbaarheid in Amstelhoek en

daarmee ook in het dorpscentrum
van Uithoorn fors zal verbeteren.
‘Opstropen’
Waar de gemeente De Ronde Venen – en intussen ook de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) - naar de bestuursrechter zijn gestapt over het feit
dat de gemeente Uithoorn hun bezwaren om geen doorgaand verkeer meer door het centrum van
de buurgemeente toe te laten van
tafel heeft geveegd, voert men bijna eenzelfde beleid uit op het eigen grondgebied. Terecht heeft
de gemeente Uithoorn bij monde van wethouder Marvin Polak al
vaker opgemerkt dat door de omlegging van de N201 de gemeente Uithoorn geen doorgaand verkeer meer door het centrum hoeft

toe te staan. De voormalige N201 –
later N196 – nu de Koningin Máximalaan, is gemeentegrond en daar
mag Uithoorn mee doen wat het
wil om de leefbaarheid en veiligheid van het dorpscentrum voor alle verkeersdeelnemers te verbeteren. In die zin kan een herinrichting
van het stukje weg daartoe bijdragen en daar heeft men alle recht
toe. Afgezien daarvan kan het ‘opstropen’ van het verkeer naar Uithoorn en terug via een ‘aangepast
kruispunt’ bij de Piet Heinlaan in
Amstelhoek op grondgebied van
De Ronde Venen gezien worden in
dezelfde orde van grootte. Daarvan
zal onder meer het landbouwverkeer ook veel hinder ondervinden.
Het is even de vraag of een tijdelijke inrichting van het gebied zinvol is want het wachten is op een

nieuw plan voor de inrichting van
het dorpscentrum dat een dezer
dagen door een stedenbouwkundig bureau bij het college – en later de raad – ter visie en bespreking zal worden aangeboden. Het
hangt er vanaf hoe snel dat in werkelijkheid kan worden gerealiseerd
met als resultaat een fraaie dorpskern waar het hele stuk voormalige
N196 sowieso door verdwijnt. Maar
dat moet allemaal nog. Intussen
blijft het angstvallig stil in het gemeentehuis met betrekking tot deze plannen. Net zoals dat het geval
is met het project ‘Confucius’ aan
de Wilhelminakade wat ook onderdeel van het Masterplan is. De vinger aan de pols houden is de enige
remedie. Maar of alle voorspelde
planningen worden gehaald wordt
steeds nijpender.

Argon 4 voortaan in Alpaca jasje
Mijdrecht - Een bijzondere sponsor
prijkt sinds een aantal wedstrijden
op de borst van de spelers van Argon 4. Groene Hart Alpaca van Anita Huls heeft zich als sponsor aan
dit seniorenteam verbonden.
Na een periode van 10 jaar met dezelfde sponsor op de borst moest
Argon 4 nodig op zoek naar een
nieuwe kledingsponsor, door de

vele wasbeurten gingen de oude
shirts steeds strakker om de schouders maar vooral bij de taille zitten.
En ondanks de stijgende gemiddelde leeftijd en afnemende conditie draait het team nog altijd aardig
mee in de reserve tweede klasse.
Gelukkig werd Groene Hart Alpaca uit Wilnis bereid gevonden om
Argon 4 in het nieuw te steken, de

spelers lopen nu in nieuwe hemelsblauwe shirts met het opvallende
groene logo van de sponsor over de
regionale voetbalvelden.
Deze eerste zaterdag onder het
mooie lentezonnetje werd uitermate
geschikt bevonden voor de presentatie van deze nieuwe tenues, waarbij de sponsor als vanzelfsprekend
niet mag ontbreken.

Het schieten van de officiële teamfoto was dan ook een attractie op
zich; een Alpaca op een voetbalveld
is natuurlijk geen dagelijks tafereel.
Onder het toezicht oog van de Alpaca en sponsor werden er helaas
geen punten gehaald door Het Vierde deze middag tegen Amstelveen.
Foto: sportinbeeld.com

Verkeersbesluit gemeente Uithoorn

VIB dient beroepschrift in
De Ronde Venen – Uithoorn - De
Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen (kortweg VIB) is een belangen- en netwerkvereniging voor bedrijven met
260 actieve leden. Medio 2016 heeft
B&W van de gemeente Uithoorn een
verkeersbesluit genomen, waarmee
de doorstroming van het verkeer op
de N196 sterk wordt ontmoedigd.
Naar mening van velen, waaronder
VIB De Ronde Venen, zal dit leiden
tot nog meer drukte en filevorming
op de toch al overbelaste N201. Het
door de VIB ingediende bezwaarschrift tegen het besluit werd, ondanks een positief advies van de beroeps- en bezwarencommissie, door
B&W van de gemeente Uithoorn
zonder nadere onderbouwing aan de
kant gezet. “Omdat de doorstroming
op de N201 van groot belang is voor
de bereikbaarheid van ons bedrijventerrein heeft het bestuur besloten het niet hierbij te laten zitten en
bij de rechtbank in beroep te gaan”,
aldus voorzitter Arwin Brouwer. Mr.
Jan-Kees de Haan (Maet-advocaten,

Mijdrecht) was graag bereid de VIB
daarbij juridisch te ondersteunen.
Onmogelijk
De VIB heeft in april 2016 bezwaar
gemaakt tegen het Verkeersbesluit
van de gemeente Uithoorn, waarbij de Koningin Máximalaan tussen
Irenebrug en de Laan van Meerwijk
zodanig zal worden ingericht, dat
doorgaand verkeer over dit gedeelte van de N196 (de ‘oude’ N201) vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. De
bezwaarschriftencommissie van de
gemeente Uithoorn heeft bij haar
advies van 25 oktober 2016 het bezwaar van de VIB en dat van 7 andere bezwaarden ontvankelijk verklaard en de bezwaren gegrond bevonden. B&W van Uithoorn hebben
zich bij besluit van 3 februari 2017
niets aangetrokken van dit advies
en het VIB bezwaarschrift niet-ontvankelijk en ongegrond verklaard.
Tegen dit besluit is de VIB nu bij de
bestuursrechter in beroep gegaan,
evenals de gemeente De Ronde Venen.

Bridgevereniging Hartenvrouw

Apart Paasbridge bij
De Legmeer
Regio - Met voor een ieder de zelfde spellen, verdeeld over zeven ronden van drie, had de wedstrijd commissie weer eens een variant bedacht. Zodoende bleef er ruim tijd
over voor de inwendige mens die
voor de feestdagen vertroeteld dient
te worden, slim bedacht en lekker!
Rob Bakker & Joke Morren kregen
dit het best onder de knie en versloegen zo alle zeven en veertig pa-

ren met een eind score van 62,77%,
klasse. Sonja & Hans Selman profiteerden ook van de extra calorieen en werden zo tweede, maar wel
zeer nipt met 62,37%. Cobie Bruine
de Bruin & Trudi Zandbergen hadden ook hun avond en konden als
derde een paasversnapering uitzoeken met hun 61,24%. De laatste zestiger was voor Tonny & Otto Steegstra die 60,23% binnen haalden. Het

eerste reguliere A- paar dat door
kwam was dat van Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister, die met 59,85%
net onder de score der sterken bleven. Marianne & Huub Kamp waren het zesde paar dat een gang
naar de feesttafel mocht maken met
59,72%, gevolgd door Lidy Krug &
Debora van Zantwijk die op 58,55%
uitkwamen. Een vliegende kraai
heeft altijd wat en dus nestelde
Froukje Kraaij zich met Rini Tromp
op de zevende plek met 58,23%.
Cora de Vor & Bep de Jong bleven
Ada van Maarseveen & Ans Voogel
met 57,83 om 57,79% net voor, maar
haalden allen zo dus wel de top tien

van deze avond. Voor de overige 37
paren bleven de kruimels over, maar
daar konden ze ook wel mee thuiskomen. Volgende keer de normale
parencompetitie van de laatste ronde van dit seizoen en daarna kunt u
zich opmaken voor het onvolprezen
zomerbridge.
Dus pas de vakantie er maar op aan.
Bridgeclub De Legmeer speelt winter en zomer op de woensdagavonden vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297
567458.

Arie van Vliet en Dennis Kraak winnen prijsbiljarten
De Ronde Venen - Arie van Vliet en Dennis Kraak zijn afgelopen week winnaar geworden van het paas prijs-biljarten van biljartclub Heerenlux/De Merel. Met overmacht
waren ze de allerbeste in de voorronden om
in de finale meedogenloos af te rekenen met
het duo Toon van Dijk /Hans Levy die dus
kansloos 2de werden.

De strijd om plaats 3 en 4 werd gewonnen
door het koppel Tom Moeskops/Eric Aarsman voor Wim Berkelaar/Stefan v.d.Bergh.
Als 5de het koppel Hans van Rijn en als 6de
het koppel Caty Jansen /Jeroen van Rijn. Biljartclub Heerenlux/ de Merel kan nog nieuwe
leden gebruiken, zowel voor de interne competitie op de dinsdag-avond als voor de ron-

de venen competitie. Komt de dinsdag u niet
gelegen dan kunt u zich op geven voor de
donderdag avond vereniging D.I.O.
Wij spelen op 2 biljarts, opgeven en informatie kan bij: Cafè Biljart de Merel, Arkenpark
Mur 43, 3645 EH, Vinkeveen of per telefoon
0297-263562 of per mail thcw@xs4all.nl

Hans & Nico winnen ook Paasdrive BVU
Regio - Maandag 10 april werd de Paasdrive gespeeld, een topintegraal waarin elk
paar alle spellen in de NZ-richting speelde of
OW. De hoogste scores waren in de NZ-lijn.
Hier werden periodekampioenen Hans Wagenvoort & Nico van der Meer weer eerste
(67,06%) gevolgd door Greet & Henk Stolwijk
(59,53%) en Ans Breggeman & Lia (57,36%).
De OW-lijn werd gewonnen door Marja Ca-

lis & Corry Frank met 55,52%, gevolgd door
Joke Morren & Robert Jan Bakker (55,18%)
en Jeanette Das & Bep Braakman (54,68%).
Er waren enkele leuke prijsjes te verdienen
en tijdens de avond genoten we van lekkere
hapjes. 24 april start de laatste parencompetie van het bridge-seizoen,
De BVU wil een platform blijven bieden voor
starters. Zo geven wij ook bridgelessen.

Regio - Op dinsdagmiddag 11 april
stroomde de speelzaal bij Colijn in
Uithoorn weer langzaam vol met
Hartenvrouwen die zin hadden in
de vijfde, en daarmee voorlaatste
zitting van deze paren-competitieronde.
In de A-lijn leverde de middag een
klinkende overwinning op voor Kitty van Beem & Janny Streng met
66,07%. De tweede plaats behaalden Elly van Nieuwkoop & Jessie
Piekaar met 59,64% en op drie eindigden Ria Verkerk & Ineke van Diemen met 55% rond.
In de B-lijn scoorden Ploon Roelofsma & Marja Slinger het hoogst
met maar liefst 64,93%, op twee gevolgd door Tiny Rijpkema & Rineke
van Pesch met 60,07%. Derde werden Tini Geling & Paula Kniep met
58,33%.
De top-vijf in de A-lijn blijft ongewij-

zigd, zij het dat er wat interne verschuivingen zijn. Op één staan nog
steeds Marja van Holst Pellekaan
& Sandra Raadschelders, Kitty en
Janny schoven op naar de tweede
plaats, Geke Ludwig & Margo Zuidema staan nu op drie, Thea Elias
& Elly van Brakel zakten een plekje naar vier en de vijfde plaats was
voor Guus Pielage & Renske Visser.
De B-lijn wordt nog steeds met een
royale voorsprong geleid door Tini &
Paula, op twee staan Ploon & Marja, de derde plaats is voor Annet
Roosendaal & Rini Tromp. De vierde
plaats wordt ingenomen door Tiny &
Rineke en op vijf Riet Beijer & Thea
Samsom.
Volgende week het uur der waarheid: promoveren en degraderen.
De kaarten zijn nog niet geschud,
dus er kan nog (bijna) van alles gebeuren.

Bingo bij SV Hertha
Vinkeveen - Op vrijdag 21 april wordt er weer een gezellige bingoavond
georganiseerd bij SV Hertha in Vinkeveen. In de sfeervolle kantine wordt
er onder het genot van een hapje en een drankje om mooie prijzen gespeeld. De kantine is open vanaf 19.00 uur en we starten om 20.00 uur.

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Bent u een beginnend bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar
keer mee te spelen en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie, opgeven en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen
met Hans Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of
via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.
Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

2
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Weekblad de Nieuwe Meerbode

Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl
GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Even niet bang zijn
omdat mama als een
monster tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

www.kinderfonds.nl

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Open dag bij TTC de Merel

De Vinken knokt bij vlagen

De Ronde Venen - Zondag 7 mei
houdt Toer Trim Club de Merel weer
een open dag.
Heeft u een racefiets en wilt u meer
gaan fietsen? Misschien wel in
groepsverband? Kom dan naar onze
open dag. Iedereen is welkom: jong
en oud, mannen en vrouwen, hardrijders en recreatieve fietsers. Voor
iedereen is er een geschikte groep
om mee te fietsen. Heeft u nog geen
helm? TTC de Merel heeft helmen
te leen.
TTC de Merel, de fietsvereniging
van de Ronde Venen, wil het toerfietsen in groepsverband meer promoten.
Daarom houden wij open dag. Bezoekers krijgen informatie van ervaren toerfietsers over de vereniging, ze krijgen tips over het racefietsen en het fietsen in groepsverband. Daarnaast biedt de vereniging de mogelijkheid vrijblijvend
mee te fietsen met een groep ervaren toerfietsers.

Vinkeveen - Het vlaggenschip van
De Vinken heeft zaterdag de punten helaas niet mee naar huis weten te nemen uit Badhoevedorp. De
wedstrijd kende een wisselvallig
verloop, zowel in het spel van beide ploegen als in de beslissingen
van de scheidsrechter. De laatste
tien minuten, waarin De Vinken duidelijk de overhand had, waren helaas te kort om de achterstand goed
te maken. De eindstand van 15-14
zorgt ervoor dat De Vinken blijft steken op negen punten en een vierde
plek in poule 3H. De Vinken start de
wedstrijd tegen Badhoevedorp/Mik
met de gebruikelijke opstelling. Al
snel wordt duidelijk dat de scheidsrechter geen fysiek contact duldt.
De eerste fase wordt gekenmerkt
door spelhervattingen, vrije ballen
en strafworpen. Het eerste doelpunt
van de wedstrijd wordt gemaakt aan
de Vinkenzijde; een vrije bal zorgt
voor een stand van 0-1. Deze voorsprong houdt niet lang stand, Badhoevedorp komt gelijk door een
kleine kans te scoren. Na de 1-1
blijft het gelijk op gaan. De tien

Plaats en tijd
De open dag is op zondag 7 mei. De
startlocatie is Eetcafé de Schans,
Uitweg 1 in Vinkeveen. Om 08.30
uur bent u welkom en wordt u ontvangen met een kopje koffie. Rond
09.00 uur vertrekken we in drie verschillende groepen fietsers onder
leiding van ervaren voorrijders. De
afstand is 50 - 60 km en de snelheid
varieert per groep, van ongeveer 25
km/uur tot ongeveer 30 km/uur. Na
afloop van de rit krijgt u iets te drinken aangeboden.
Leuk om te weten
Elke zondagochtend is er bij TTC de
Merel een fietstocht in groepsverband. Elke donderdagmorgen fietst
er een seniorengroep en in de zomertijdperiode wordt er ook op
woensdagavond in groepsverband
gefietst.
Kijk voor informatie over onze fietsvereniging op de website: www.ttcdemerel.nl

Heijman en Daalhuizen in
finale driebanden 2017
De Ronde Venen - Afgelopen
weekend werd in cafe biljart de Merel te Vinkeveen de halve finales gespeeld van het driebanden toernooi van biljartclub D.I.O. betekend
(Door Inspanning Ontspanning) en
Cafè de Merel van het jaargang
2017. Van de zestien spelers in de
halve finale zijn er toch verrassende spelers van het groene laken gekomen om op zaterdag 22 en zondag 23 april te spelen wie uiteindelijk het toernooi op zijn naam mag
schrijven.Een van de spelers was
Mees Brouwer die zaterdag verrassend doorging door favoriet Bram
Koning uit te schakelen ook door
op zaterdag de winnaar van verleden jaar Frank v.Schaik die ijzersterk speelde,Carlos v. Oostrom en
Ad Wolf die Paul Schuurman in de
beslissende partij geen schijn van
kans gaf en Paul uitschakelde, zondag was het onze Mijdrechtse vriend
Richard Schreurs en Siep Raap uit
Abcoude die het niet konden redden tegen Robert Daalhuizen en

Edwin v.d.Schaft, Richard kon in de
laatste wedstrijd geen vuist maken
tegen Robert, Siep kwam slechts 1
carambole te kort tegen Edwin. Verder plaatste zich voor de finale Jan
Eijsker en Martien Heijman die op
zondag Hans Levy geen schijn van
kans gaf. Deze 8 spelers staan dus
aankomend weekend in de finale
aan de biljart-tafel in cafe de Merel,
Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen
aanvang beide dagen 13.00 uur
waarna de voorzitter van b.j.c. D.I.O.
de prijzen(hoofdsponsor Restaurant
de Haven Herenweg 276 3645DX te
Vinkeveen) op zondag uit zal reiken.
Ook kunnen wij nog enkele biljarters plaatsen voor de nieuwe competitie of de ronde venen competitie opgeven in ons clubhuis, zowel
voor de dinsdag avond club ,B.J.C.
de Merel als de donderdag avond
club B.J.C.D.I.O. ook dames uiteraard van harte welkom dit alles in
Cafe de Merel tel. 0297-263562 Arkenpark, Mur 43, 3645 EH Vinkeveen, email thcw@xs4all.nl

Windroos 2 team in topvorm
De Ronde Venen - Op deze herfstachtige koude dag zorgde het meisjesteam van Windroos 2 voor een
hartverwarmende voetbalmiddag.
Op het jaarlijkse schoolvoetbal toernooi moesten Jasmijn, Fay, Britt B,
Britt M, Babs, Isa, Romy, Sylvie en
Fenna aan de bak. Nadat ze enkele weken waren getraind door Daan
en Nick stonden ze met veel enthousiasme aan de start. De eerste
wedstrijd om kwart over één werd
Vlinderbos met 1-0 het bos ingestuurd. Een half uurtje later moest
Molenland het onderspit delven. Het
werd 3-1 . De wedstrijd tegen Eendracht was andere koek want binnen een paar minuten stonden ze
met 2-0 achter. Vier minuten voor
tijd maakten de meiden er alsnog
een gelijk spel van. Met drie kwartier pauze werd de batterij weer opgeladen met zakken vol snoep en limonade. Om een plaats in de halve finale af te dwingen moest er gewonnen worden in de laatste poelwedstrijd. En dat deden de dames
met verve. Na deze met 3-0 gewonnen wedstrijd werd het heel spannend. Coaches Eva en Laure moes-

ten alle zeilen bij zetten om de meiden rustig voor te bereiden op de
halve finale. Tegen de Driehuis
school moesten ze aan de bak. Dat
werd een zeer spannende strijd. Nadat ze met 1-0 achter kwamen, viel
kort voor tijd alsnog de gelijkmaker.
Er moesten strafschoppen genomen
worden en ook in deze pot trok de
Windroos aan het langste eind. Alle supporters moedigden de meiden
nog maar eens aan want als je alles
gewonnen hebt dan moet die finale ook uit het vuur worden gesleept.
Dat viel nog niet mee. Het was een
hele sterke tegenstander die de ene
kans na de andere kreeg. Weer kwamen ze met 1-0 achter maar binnen een paar minuten werd dat ook
weer recht gezet. 1-1 in de normale
speeltijd, dus kwam er een verlenging. Ook daarin werd niet gescoord
dus moest de finale met strafschoppen worden beslist. Een bloedstollend einde van een prachtige voetbalmiddag werd ook nu weer in
het voordeel van de Windrooskanjers beslist. Namens alle supporters
van harte gefeliciteerd met dit kampioenschap.

Eerste overwinning voor
De Vinken F1
Vinkeveen - Vol goede moed is het
jongste team van De Vinken begonnen aan de veldcompetitie, onder leiding van coaches Dorien en
Zoë. In de zaal hadden zij hun eerste wedstrijdjes gespeeld met als
resultaat dat er nog veel en dik verloren werd. Op het veld zou de F1
teams gaan treffen die ook beginners waren. Echter de eerste wedstrijd op het veld werd ook weer
dik verloren. Maar dan: zaterdag 15
april stond het team van De Vinken
F1 weer fris en fruitig in het veld.
De wedstrijd werd gespeeld tegen
KVA uit Amstelveen. Scheidsrechter Wilma blies op haar fluitje en
de wedstrijd ging van start. Wat er
vervolgens gebeurde had niemand
durven dromen of verwacht. Al in de
eerste minuut vielen er twee doelpunten voor De Vinken!! Door een
goede verdediging kwam de bal in
handen van De Vinken en konden
Maud en Benthe scoren via een afstandsschot. Langs de kant stonden
ouders vol ongeloof te juichen.
Maar wat was nu het geheim van
deze start? De bemoedigende videoboodschap van teamgenoot-

je Anouk, invalster Senna, die een
mascotte had meegenomen, of de
vele supporters die langs de kant
stonden? Het maakte dat de jonge meiden goed doorgingen, waardoor het 4-0 werd in de eerste 10
minuten. Uiteindelijk was de stand
bij rust 7-1, door een goede verdediging van Amber en Sophie, waardoor KVA geen kans zag om de te
scoren.
Na de rust dachten de meiden van
De Vinken misschien iets te makkelijk, waardoor KVA even terug kwam
tot 7-3. De ouders langs de kant
werden zenuwachtig en hoopten
dat De Vinken hun voorsprong niet
weg zouden geven. Maar de meiden
van De Vinken hadden hun vechtlust weer terug, zodat het binnen
korte tijd 9-3 werd. Sophie zag kans
om te scoren net als Senna. Aanvoerster Amber was zodanig fanatiek in het verdedigen dat de gaten in haar legging waren gekomen.
Door goed samenspel van de meiden konden Benthe en Maud nog
weer tot scoren komen en werd de
wedstrijd afgesloten met een eindstand van 12-4.

Schoolvoetbal meisjes
Willispoort
Wilnis - Op een winderig en fris
sportcomplex van CSW werd op
woensdag 12 april het schoolvoetbaltoernooi gehouden voor meisjes groepen 3,4,5 en 6. Zo ook voor
groep 5 van de Willispoort. De meiden hadden voorafgaand aan het
toernooi een behoorlijk trainingsprogramma afgewerkt waardoor
ze optimaal voorbereid aan de
start stonden. De eerste wedstrijd
moest de ploeg letterlijk warmdraaien want tegen de meiden van De
Fontein waren zet niet opgewassen. De tweede wedstrijd tegen de

Windroos ging het al beter en wisten de Wilnisse meiden de wedstrijd
net niet meer te kantelen. De laatste
wedstrijd tegen de Sint Jozefschool
moest het dan gebeuren. Met het
fanatieke publiek achter zich wisten de meiden hun laatste wedstrijd met 1-0 te winnen. Helaas net
niet genoeg voor een tweede ronde
maar het plezier was er niet minder
om. Malak, Anne-Sophie, Michelle,
Evy, Naomi, Liza, Lotte, Roos en Ary
hebben super hun best gedaan en
zullen volgend jaar als groep 6 hoge
ogen gaan gooien.

Tafeltennisteam Veenland 1
kampioen in de 5e klasse
De Ronde Venen - Het eerste team
van tafeltennisvereniging Veenland
in Wilnis, bestaande uit Bob Bijlsma,
Denise van Kreuningen en Martijn
de Graaff, heeft zich afgelopen vrijdag mogen kronen tot kampioen in
hun poule in de 5e klasse van de reguliere competitie.
Het verschil met vorig seizoen kon
niet groter zijn; In het najaar van
2016 eindigden Bob, Denise en
Martijn op de zesde en tevens laatste plaats, ondanks dat er 41 van de
100 wedstrijden werden gewonnen.
Het verschil met de nummer twee
van de poule was slechts negen
punten! Door het aanvragen van
dispensatie werd ternauwernood
voorkomen dat het team moest degraderen naar de zesde klasse.
Nieuw materiaal en meer training
was nodig om te voorkomen dat de
slechte prestatie van vorig seizoen
herhaald zou worden. Denise liet
andere rubbers op haar batje plakken zodat zij meer controle kreeg
over het spel en voor aanvang van
het nieuwe seizoen werden de trainingsavonden goed benut.
Seizoen
Het seizoen van het voorjaar van

2017 verliep goed; acht van de tien
partijen werden gewonnen en de
uitslag van de enige verliespartij
was 4-6. Het team heeft het gehele seizoen bovenaan gestaan, maar
kon moeilijk uitlopen op de andere teams. Daardoor maakte afgelopen vrijdag nog drie teams kans op
de eerste plaats. Met behulp van de
tafeltennis-app (TT-app) kon de uitslag van de andere wedstrijden live
gevolgd worden en al snel werd duidelijk dat Bob, Denise en Martijn vol
voor de winst moesten gaan. Pas na
de laatste gewonnen partij was het
zeker dat het kampioenschap gehaald was met slechts twee punten
voorsprong op de runner-up.
Een andere noemenswaardige prestatie is dat Martijn met een winstpercentage van 90% procent veruit de meeste wedstrijden van alle
spelers in de poule heeft gewonnen
(26 van de 29). Bob won 16 van de
27 wedstrijden (59%) en Denise had
met 10 gewonnen wedstrijden uit
29 gespeelde partijen een percentage van 34%. Iedereen heeft hard
voor de punten gevochten en zelfs
de invalbeurt van Gerrit was belangrijk om uiteindelijk tot deze prestatie te komen!

doelpunten die volgen, worden met
name gescoord uit standaardsituaties. Vijf strafworpen, één vrije bal
en vier velddoelpunten zorgen voor
een gelijke stand van 6-6. De Vinken komt in het laatste deel van de
eerste helft moeilijk tot scoren, wat
uiteindelijk leidt tot een achterstand
van 8-6 met rust. Meer agressie en
inzet is nodig om deze achterstand
om te buigen naar een voorsprong,
het wordt knokken voor de punten
vandaag. De Vinken komt strijdlustig uit het kleedkamertje. Het verschil van twee2 doelpunten blijft tot
de 11-9. Hierna weet Badhoevedorp
de voorsprong nog te vergroten tot
een verschil van vier. Met nog tien
minuten op de klok begint De Vinken aan een inhaalrace. De combinaties worden gezocht en het spel
is in deze laatste fase goed.De Vinkeveners weten de achterstand om
te buigen naar een gelijke stand
van 14-14. Met nog maar één minuut op de klok weet Badhoevedorp
van grote afstand te scoren en met
dit gelukje aan hun zijde eindigt de
wedstrijd met een stand van 15-14.

Bar Adelhof 3 en The Peanutbar
1 biljartkampioenen 2016-2017
De Ronde Venen - Afgelopen
week werd de laatste speelronde in de biljartcompetitie gespeeld.
Dat was een speelronde in de beker. Nadat alle uitslagen waren ontvangen kon de punten balans worden opgemaakt over zowel de 1e divisie, de 2e divisie en de bekercompetitie. Dat heeft tot gevolg dat er
deze week wat minder aandacht is
voor de individuele prestaties van
deze speelweek maar dat de aandacht iets meer naar de “kampioenen” gaat.
Allereerst de uitslagen van de laatste bekerweek.
Bar Adel hof 1- the Peanutbar 4531, CenS-de Springbok 1 41-33,
DIO-Bar Adelhof 2 46-34, De Kromme Mijdrecht 1-de Merel/Heerenlux 1 39-42, De Merel/Heerenlux 2de Kromme Mijdrecht 2 33-34, Lutis/de Springbok-de Springbok 2
44-32, ASM-de Merel/Heerenlux 3
36-33, Bar Adelhof 3- the Peanutbar
2 33-45, de Biljartmakers-Stieva/
Aalsmeer 39-38. De hoogste serie
kwam op naam van Wim Berkelaar
(de Merel/Heerenlux 3) met 15 caramboles (36,59%), de kortste partij werd ook door Wim gespeeld, 41
caramboles in 16 beurten.
Na invoering van deze uitslagen
kon er op de knop “bereken de
eindstand” gedrukt worden. Daarmee worden alle tellingen gedaan
en worden, indien nodig, correcties aangebracht in de puntentelling
en voilà daar is de complete uitslag!
Die doen we van onder naar boven.
De best geplaatste 1e divisionist in
de bekerstand is Bar Adelhof 1 geworden. Zij spelen binnenkort de
bekerfinale tegen de best geplaatste 2e divisionist en dat is the Peanutbar 1 geworden.

In de 1e divisie is CenS 10e geworden en daarmee als laatste geëindigd in de eerste divisie. Zij degraderen naar de 2e divisie. Op de 9e
plek is de Merel/Heerenlux 2 geëindigd en de 8ste plek is voor Lutis/de
Springbok. Deze twee teams spelen op 24 en 25 april (café Stee/Inn)
de nacompetitie tegen de nummers
2 en 3 van de 2e divisie. In de 2e
divisie is op die 3e plaats de Kromme Mijdrecht 2 geëindigd en de 2e
plaats is voor de Springbok 1. Ook
deze twee teams zie we weer terug
op 24 en 25 april. Dan resteren nog
de 2e divisiekampioen en de 1e divisie (algemeen) kampioen. In beide
divisies is het tot de laatste speeldag
spannend geweest maar is er altijd
maar een met de langste adem. In
de 2e divisie was dat the Peanutbar
1. Een heel constant seizoen heeft
de titel opgeleverd en zij promoveren rechtstreeks naar de 1e divisie.
Gefeliciteerd.
Bar Adelhof 3 is pas in de laatste
weken van de competitie naar de
top geslopen en wisselden nog een
paar maal van plaats met DIO maar
de laatste wissel was het belangrijkste want daarmee werd de titel, algemeen kampioenschap, binnengehaald. Ook voor hen, van harte gefeliciteerd.
De bijbehorende versierselen worden op 9 mei tijdens de ledenvergadering uitgereikt.
Hiermee zit het reguliere biljartseizoen erop, gaan de keuen even
in de kast, gaan we uitkijken naar
het mooie en warme weer, eventueel een barbecue, dan de zomervakantie en pas dan gaan we weer aan
biljarten denken. Dat geeft ook mij
de tijd om de pen weer te vullen.
Tot volgend seizoen

Open Dag Zeilschool
Vinkeveen
Vinkerveen - Wat doe jij op de zonnige voorjaarsdag zondag 23 april?
Bij de Zeilschool in Vinkeveen kun
je gratis een heerlijke middag op het
water doorbrengen. Op deze middag openen we het watersportseizoen samen met cursisten, ouders
en instructeurs.
Inloop is vanaf 13:30 uur. en ondanks dat de dag gratis is, vragen
we de deelnemers wel om zich even
aan te melden via de website (www.
zeilschoolvinkeveen.nl/inf/seizoensopening) zodat we voldoende boten kunnen klaarleggen. Naast zeilen kun je ook kiezen uit een waterfiets, SUP of kano - nòg sportiever!
Voor iedereen tussen de 6 en 18 jaar
die nog nooit gezeild heeft en wil
ontdekken of hij of zij het zeilen leuk
vindt raden wij deelname aan de Introductiedagen aan. Die zijn op 29
en 30 april; 20 en 21 mei; 10 en 11
juni. Op deze dagen kun je àlle vragen over zeilen, surfen en het zeil-

kamp stellen. Ook mag je de slaapkamers en de eetzaal bekijken en
natuurlijk zelf zeilen!
Waarom zou je eigenlijk gaan zeilen? Sommige mensen zeilen voor
de ontspanning, op het water kom
je tot rust en vergeet je even de dagelijkse bezigheden. Maar zeilen
kan juist ook spannend zijn! Als het
flink waait en je voldoende ervaring
hebt, kun je de boot op topsnelheid
over de Plas laten scheuren, zonder
dat je benzine nodig hebt.
Bovendien is zeilen een sociale bezigheid, iedereen op het water groet
elkaar. In de haven maak je gemakkelijk een praatje met andere zeilers
en zit je met meer mensen in hetzelfde schuitje, dan komt het aan op
goede samenwerking en een duidelijke rolverdeling.
Dan zijn er nog mensen die beweren dat zeillessen horen bij een goede opvoeding, maar een zeilkamp is
gelukkig ook gewoon heel erg leuk!
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Meisjes Driehuisschool schitteren op
schoolvoetbal toernooi
Mijdrecht - Het is weer de tijd van
de schoolvoetbal toernooien. Jongens en meisjes kunnen hun kwaliteiten weer op het voetbaltoneel
laten zien. Zo ook de meisjes van

groep 5/6 van de Driehuisschool.
Op woensdagmiddag 12 april jl.
ging voor hen het toernooi van start.
Onder de bezielende leiding van
Dennis gingen Roos, Marit, Noa,

Argon deelt de punten
met Achilles Veen
Mijdrecht - In Veen heeft Argon
Achilles van de winst afgehouden,
de kampioenskandidaat speelde
wel verzorgder als Argon maar kon
dat niet echt in doelpunten uitdrukken. Na een klein half uur kwam de
thuisclub verdiend op voorsprong,
maar de tweede helft, die aantrekkelijker was dan het eerste gedeelte,
kwam Argon met nog twintig minuten te gaan door de ingevallen Cyrano Morrison op 1-1.
In een hectische slotfase kregen
beide ploegen de gelegenheid om
de volle winst binnen te halen. Maar
bij Argon moest Romero Antonioli twee maal alles uit de kast halen
om Achilles van scoren af te houden, aan de andere kant waren Van
Nieuwkerk, Dennis Filippo en opnieuw Morrison in kansrijke positie
maar de stand bleef in evenwicht.
Achilles sterker
De eerste helft was Achilles duidelijk de bovenliggende partij, voor-

al in de razendsnelle omschakeling
waren de voorwaarts levensgevaarlijk. Sporadisch kreeg Argon enkele mogelijkheden, zo werd een voorzet van Jesse Stange door Jordly Petronia te zacht ingekopt en even later leverde een inzet van Petronia
door ingrijpen van keeper Van der
Loo alleen maar een hoekschop op.
De hoekschop voor Argon werd onderschept en de uitbraak van de
thuisploeg leverde wel een doelpunt
op, echter scheidsrechter Veekamp
constateerde buitenspel. Even daarna weer een actie van Achilles maar
nu schoot Kay Huijgens over. Na
een klein half uur was het wel raak,
opnieuw een hoekschop voor Achilles, aanvankelijk werd de bal weggewerkt maar in de rebound vonniste Rowin van Zaanen alsnog 1-0.
Een minuut later moest Floris Mulder uitkomst brengen op de achterlijn toen Antonioli wel erg ver uit
zijn doel was gelopen en omspeeld
werd. Argon moest in deze fase al-

Anne, Kenzi, Myrthe, Rebecca, Lieke en Daphne hun middag beleven.
Meedoen is belangrijker dan winnen is de insteek van dit toernooi.
Zo ook voor deze meiden. Met een
straf en fris windje was de eerste
wedstrijd tegen de Vlinderbos. Deze wedstrijd werd overtuigend gewonnen met 0-6. Ongeveer een uur
na deze wedstrijd stond de Molenland op het programma. Met dezelfde tactiek en plezier gingen de meiden de wedstrijd in. Eindstand op
het scorebord was 3-0 voor de sterren van de Driehuisschool. Dan begin je bijna in een sprookje te geloven. Met negen doelpunten voor en
nog nul tegen is iedereen natuurlijk
blij. Alle meiden hebben hier hun
steentje aan bijgedragen. De laatste poule-wedstrijd is tegen de Pijlstaart. Deze tegenstander heeft op
dat moment de zelfde cijfers, punten en doelpunten, als de Driehuisschool. Een mooie krachtmeting dus
om te kijken of het sprookje een
vervolg krijgt. Helaas voor de Driehuisschool is de Pijlstaart in deze
wedstrijd de meerdere. Toch krijgt
het sprookje een vervolg. Op basis
van de eerdere resultaten mag de
Driehuisschool door naar de kwart
le zeilen bijzetten om niet opnieuw
een doelpunt om de oren te krijgen.
De uitvallen waren messcherp maar
de doelgerichtheid ontbrak ook
vaak. Argon kon daar alleen een te
slap schot van Ian van Otterlo tegenover zetten. In de laatste minuut
voor rust twee pogingen van Achilles maar daar stonden twee acties
van Romero Antonioli tegenover die
beide pogingen tot hoekschop verwerkte.
Aantrekkelijker
De tweede helft was duidelijk aantrekkelijker dan het eerste gedeelte,
Argon mocht zijn tweede corner nemen en ook was er een reuze kans
voor de thuisploeg maar alleen voor
Romero was de inzet te zacht. Even
daarna weer een goede kans voor
Achilles maar ook nu bleef Argon
overeind. In minuut 60 kwam Cyrano Morrison als extra aanvaller binnen de lijnen en kon Floris Mulder
gaan douchen. De wissel had al vrij
snel succes, na een leuke combinatie tussen Van Nieuwkerk en Otterlo mocht Morrison het afmaken,
snoeihard verdween de bal in de
korte hoek 1-1. Even daarvoor had
Dennis Filippo geen geluk toen hij

finale. Dennis zet de boel weer op
scherp en, meedoen is belangrijker
dan winnen. Vertel dat maar aan die
meiden. Die gaan nu natuurlijk voor
de volle winst.
De kwart finale wordt met 2-1 gewonnen. Verder naar de halve finale. Het dak gaat er af. De straffe en frisse wind voelt als een welkome aanvulling nu het bloed sneller gaat stromen. De halve finale lijkt
een minder moeilijk partijtje te worden. Wanneer de scheidsrechter af
fluit staat het 4-0 voor de Driehuisschool. Het sprookje gaat naar het
laatste en spannendste hoofdstuk,
de finale: Even voor 5 uur is de aftrap. De Driehuisschool komt met
1-0 voor. Maar al snel weet de Pijlstaart de boel weer recht te trekken.
1-1. Ook aan het einde van de wedstrijd staat deze stand nog op het
scorebord. Verlenging met de “golden goal”. De eerste die scoort is de
winnaar. Het is spannend. De Pijlstaart zet de Driehuisschool onder
druk die de bal maar moeilijk voor
hun eigen doel weg krijgen. Toch
vinden ze een gaatje en weten ze
met een schitterend doelpunt de
wedstrijd te beslissen. Het sprookje
is werkelijkheid geworden. De meiden vallen elkaar in de armen en
Dennis is de koning te rijk. Met in
totaal 17 doelpunten voor en maar
4 tegen kunnen we zeggen dat de
meiden van de Driehuisschool een
geweldige prestatie hebben.
na een hoekschop van Ian van Otterlo van dichtbij op doel knalde,
echter Sezer Sulun haalde de bal
van de doellijn.
Even daarna pakte Van Otterlo weer
een onnodige kaart en moest Coach
Loenen hem wel wisselen. Younes
Ouaali verving hem. De laatste tien
minuten kon het nog alle kanten op,
Argon werd wel vaak teruggedrongen maar kon ook nog enkel keren
gevaarlijk worden. Keeper Van der
Loo redde met de vingertoppen op
een inzet van Morrison en een omhaal van Jesse van Nieuwkerk ging
naast.
Ook Achilles zette alles op alles,
kreeg een behoorlijk aantal vrije
trappen en hoekschoppen maar de
defensie van Argon kon koppend en
door snel en goed ingrijpen de tegengoal voorkomen. Joey van Ede
kreeg nog wel een mogelijkheid
maar de defensie van Achilles kon
tijdig ingrijpen. Romero Antonioli hield met twee cruciale reddingen
in blessuretijd Argon in de race. Een
1-1 gelijkspel was wel een resultaat
waar Argon mee kon leven.
Zaterdag a.s. speelt Argon thuis tegen Smitshoek.

Korver Makelaars sponsor
dames team tennis
Mijdrecht - Korver Makelaars
o.g. uit Mijdrecht is de nieuwe sponsor van het eerste dames team van Tennis Vereniging
De Ronde Vener tijdens de voorjaarscompetitie. Het team, bestaande uit Monique, Marleen,
Saskia, Karin, Jeannet en Charlotte, is door John Korver in het
nieuw gestoken en mede door de
mooie en frisse outfit hebben de
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Penalty schieten bij Argon
belooft happening te worden
Mijdrecht - Woensdag 26 april
vindt er bij Argon weer het traditionele penaltyschieten plaats. Evenals afgelopen jaren worden er veel
deelnemers verwacht bij dit mooie
evenement. De inschrijving staat
open voor iedere voetbal liefhebber
tussen de 6 en de 17 jaar.
Zij zullen worden ingedeeld in 5
verschillende leeftijdscategorieen.
De selectie keepers van de keeperschool van Glenn Berkelaar zullen weer klaar staan om van hoek
naar hoek te duiken. Om 17.30 uur is
de inschrijving in de Argon kantine
aan de Hoofdweg in Mijdrecht voor
deelnemers onder de 9, 11 en 13
jaar. Zij zullen dan 18.30 uur starten

met hun penalty reeks. Om 18.30
uur volgt de inschrijving voor deelnemers onder de 15 en 17 jaar en de
aanvangstijd voor deze categorie is
19.30 uur. Het is de verwachting dat
het wederom spannend gaat worden en als er een groep klaar is met
penaltyschieten dan vindt de prijs
uitreiking plaats in de kantine. Tot
21.00 uur is daar een kinderdisco.
De winnaars zullen daar hun prijs
in ontvangst nemen en alle kinderen krijgen 2 muntjes voor de kermis. Iedereen is van harte welkom
om de penalty deelnemers te komen
toejuichen en er een mooie happening van te maken.
Foto: sportinbeeld.com

Hoflandschool jongens groep
4 kampioen schoolvoetbal
Mijdrecht - Woensdag 12 april traden de 13 jongens uit groep 4 van
de Hoflandschool aan voor het belangrijkste toernooi van het jaar.
Na een zwaar trainingskamp waren de jongens optimaal voorbereid. De eerste wedstrijd was meteen al een van de belangrijkste, tegen de buren van De Eendracht. Het
visitekaartje werd meteen afgegeven, De Eendracht werd met 6-0 opzij gezet. Ook de 2de en 3de poule
wedstrijden werden relatief eenvoudig en met aanvallend voetbal ge-

dames een goede start gemaakt
in de nog prille competitie van
2017. Op de eerste competitiedag
werd er gewonnen met 3-1 van
Abcoude. Helaas was de tweede
speeldag iets minder succesvol,
helaas werden er geen punten
mee naar huis genomen vanuit
Oudewater. Aankomende week
wordt er niet gespeeld maar de
29e gaan ze weer voor de punten.

• Nieuwe Meerbode

wonnen met 5-1 en 3-0. In de 8ste
finales werd de tegenstand duidelijk sterker.
De Windroos werd met een krappe
1-0 uitgeschakeld. En met een zelfde winst op de Trekvogel in de halve finale werd de finale bereikt. Tegen de Willespoort werd het met
prachtig combinatiespel al snel 3-0.
Maar de tegenstander gaf zich niet
gewonnen en kwam terug tot 3-2.
In de slotfase werd de overwinning
veiliggesteld door de 4-2 te maken.
Kampioen!!

Geslaagde Clubkampioenschappen bij GVM79
Mijdrecht - Afgelopen Paasweekend organiseerde GymnastiekVereninging Mijdrecht (GVM’79) haar
jaarlijkse clubkampioenschappen
in gymzaal de Eendracht.. Alle turnsters lieten zien wat ze in huis hadden en het publiek reageerde enthousiast als er een oefening goed
gelukt was. Op de vloer was het tijdens deze ronde een drukte van belang, omdat de turnoefeningen werden afgewisseld met acrogym-oefeningen. Het was goed om te horen
dat het publiek ook enthousiast reageerde op de spectaculaire torens
en salto’s! Om 10:30 was de tribune was gezellig gevuld met familie
en vrienden en gymnasten voor ronde 2. In deze ronde kwamen de jongens, de recreanten meisjes en de
selectie 1 turnsters in actie. Voor de
meeste recreanten was het de eerste turnwedstrijd en dus best een
beetje spannend. Ondanks alle
spanning gingen de oefeningen super. De derde wedstrijdronde was
voor de Freerunners en de turnsters
van het Plusuur. Bij het Freerunnen werden 5 verschillende onderdelen getoond en werd vooral gelet op originaliteit en veiligheid. De
meiden van het plusuur turnen elke
week een half uur meer dan de recreanten turnsters en waren helaas
maar met weinig aanwezig op deze wedstrijd. De oefeningen waren
net wat moeilijker dan die van de recreanten turnsters en werden heel
mooi uitgevoerd. Na elke wedstrijd-

ronde was er een prijsuitreiking,
waar iedereen natuurlijk gespannen
voor aan het wachten was. Natuurlijk hebben alle gymnasten hun best
gedaan en werd iedereen beloond
met een mooie medaille en wat lekkers!! Alle uitslagen zijn te vinden
op de website van GVM’79.
De GVM’79-clubkamipoenschappen 2017 leverde de veel clubkam-

pioenen op:
Jongens:
Tom Snoek
Recreanten meisjes:
Jayna Springintveld
Plusuur:
Charlize Keller
Freerunning:
Jelle Mulder
Acrogym:
Pibbe en Noor

Selectie 1 turnen:
Isa de Jong (Sprong, Vloer en Airtumbling)/Chalissa Bocxe (Balk)
Selectie turnen 2 voorgeschreven:
Rosalien Sjarifundin (Sprong en
Balk)/Floun van Remmerden (Airtumbling en Vloer)
Selectie turnen 2 keuze:
Lynn vd Bosch (Sprong)/Lisa v Nobelen (Vloer)/ Tara de Jong (Balk)/
Iris Koppenol (Airtumbling)

Autopuzzelrit voor
CliniClowns
Mijdrecht/Wilnis - De jaarlijkse
Lenterit is een begrip bij liefhebbers
van autopuzzelritten in onze regio
en (soms ver) daarbuiten. Sinds de
start vorig jaar van een nauwe samenwerking van de organiserende
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis met Hotel Mijdrecht Marickenland, verdubbelde het aantal deelnemende equipes.
Ook voor de 14e editie van de Lenterit op zondag 23 april a.s. vormt
het bekende hotel aan de N201
weer de start- en finishlocatie.
Door hun deelname zamelen de
equipes geld in voor de Cliniclowns
en voor het winnende rijdersteam
is er dit jaar een zeer bijzondere

hoofdprijs: een dag op stap in de
nieuwe BMW i8 hybride!
De organisatie verwacht aan de
start weer een bonte stoet van klassiekers, open sportwagens, oorspronkelijke Fiats 500, Mini’s en
misschien zelfs een enkele Ferrari, maar ook ‘gewone’ personenwagens van liefhebbers van dergelijke
ritten zijn van harte welkom. Deelnemers moeten het mooie uitgezette parcours door Venen, Vecht en
Gooi uit zien te rijden met zo min
mogelijk strafpunten.Voor de winnaar wacht een dagje uit in een
fraaie BMW i8, een plug-in hybride
sportwagen, door BMW beschikbaar gesteld.

