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Dierenambulance
in brand gestoken
Mijdrecht - In de nacht van
vrijdag op zaterdag jl is er rond
de dierenambulance, die zijn
vaste standplaats heeft aan
de aan de Prinses Marijkelaan in Mijdrecht, geheel uitgebrand. De bus is eigendom van
de Dierenambulance De Ronde
Venen / Amstelland. De politie
heeft het sterke vermoeden dat
de bus is aangestoken en heeft
een onderzoek gestart. De politie zoekt getuigen die is gezien
hebben, te bellen met 09008844.

Schoorsteenbrand
Mijdrecht - Zaterdagmiddag werd de Mijdrechtse
brandweer opgeroepen voor
een schoorsteenbrand aan
de Cornelis Beernickstraat
in Mijdrecht .De brand werd
rond half zes ontdekt. Al snel
werd het echter een uitslaande
brand. De brandweer riep extra
hulp in van een extra voertuig
uit de kazerne in Mijdrecht.
Rond 18.15 uur was het vuur
onder controle. Een deel van
het dak is weggesloopt in de
woning om te onderzoeken of
er geen brand zat.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 12 januari is
er weer de maandelijkse BINGO bij de Lijnkijkers, de BINGO
vindt plaats in de kantine van
sport vereniging Argon. .Deze maand ijsde hoofdprijs twee
en halve minuut winkelen bij
de Boni. Zaal open om 19:15 en
de aanvang is 20:00 uur, en natuurlijk is het eerste kopje koffie weer gratis. Met het meedoen aan deze bingo steunt u
de jeugd van Argon. Dit doet u
ook door uw papier te blijven
brengen bij de container van
de Lijnkijkers op het parkeerterrein van ARGON.

Darten
Regio - Zaterdag 13 januari 2018 is het dorpshuis in De
Kwakel het strijdtoneel voor de
16e Open kampioenschap Darten De Kwakel. Net als voorgaande jaren is het een gemengde wedstrijd. Dus heren
en dames strijden om dezelfde titel. Deelname kost 5 euro.
De inschrijving start om 12.00
uur en de wedstrijd begint om
13.30 uur. Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met Pieter Langelaan: 0611434716. Het adres is: Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 16 te
De Kwakel.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Tijdelijke halte tegenover Stationsgebouw

Bushalte Mijdrecht-Centrum
langs de Rondweg op de schop
Mijdrecht - De bushalte MijdrechtCentrum langs beide zijden van de
Rondweg wordt verlengd. Ook komt
er een zebrapad die het mogelijk
maakt de Rondweg veilig over te
steken en wordt de fietsenstalling
uitgebreid. De werkzaamheden beginnen in de derde week van januari.
Ter hoogte van het Stationsgebouw
aan de Rondweg komt gedurende de uitvoering van het werk een
tijdelijke halte. Vanaf 10 december
2017 is de dienstregeling van Syntus en Connexxion aangepast. In de
nieuwe dienstregeling van Syntus
zijn de lijnen van de eindhalte aan
Kogger verplaatst naar MijdrechtCentrum. Syntus heeft hiertoe besloten om de overlast voor omwonenden aan Kogger te verminderen.
Connexxion heeft besloten vanaf 10
december de bussen van en naar

Mijdrecht rechtstreeks naar de halte Mijdrecht-Centrum te laten rijden
en niet meer via de wijken Hofland
en Proostdijland. De aanpassingen
in de dienstregelingen zorgen ervoor dat er meer bussen bij de halte Mijdrecht-Centrum stoppen. De
huidige opstelplaatsen voor bussen
zijn daarvoor te klein en daarom is
uitbreiding noodzakelijk.
Tijdelijke halte
Gedurende de werkzaamheden kan
niet meer van de huidige haltes gebruik worden gemaakt. Daarom
komt er een tijdelijke halte ter hoogte van het Stationsgebouw aan de
Rondweg. Een van de rijstroken, komend vanaf Bozenhoven, wordt tijdelijk geschikt gemaakt als opstelplaats voor bussen. Reizigers kunnen hier in- en uitstappen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden om de huidige
haltes uit te breiden duren zes weken en beginnen in de derde week
van januari.
De werkzaamheden worden in twee
fasen uitgevoerd. Er wordt gestart
met de opstelplaats aan de kant
van het Bedrijventerrein Mijdrecht
en daarna met de opstelplaats aan
de kant van het centrum. Het werk
bestaat voor een belangrijk deel uit
het verlengen van de huidige haltes
zodat er meer bussen achter elkaar
kunnen staan. Ook komt er een zebrapad over de Rondweg zodat
voetgangers veilig de haltes kunnen
bereiken en vindt er een, beperkte, uitbreiding van de fietsenstalling
plaats. De werkzaamheden worden
voor 75 procent betaald door de
provincie Utrecht.

Inwoners welkom om aan mini-symposium deel te nemen

Gemeente organiseert mini-symposium
over vervoer van de toekomst
De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen organiseert
voor donderdag 18 januari een mini-symposium over het vervoer van
de toekomst. De economie trekt
aan, de files worden langer en de
parkeerplekken raken sneller vol.
Hoe houden we de gemeente in
de toekomst bereikbaar én leefbaar? Ter inspiratie schetsen drie
deskundigen tijdens het mini-symposium hun toekomstbeeld waarna onder leiding van Elisabeth van
den Hoogen met de zaal gediscussieerd wordt. De drie deskundigen
zijn: Joren van Dijk, Hendrik Bouw-

knegt en Hans Jeekel. Omgevingspsycholoog Joren van Dijk vertelt
over het gedrag in het verkeer. Welke ontwikkelingen zijn er op dat gebied? Hendrik Bouwknegt, projectleider Openbaar Vervoer Goudappel
Coffeng, geeft inzicht in het openbaar vervoer van de toekomst. Hans
Jeekel, hoogleraar Societal Aspect
of Smart Mobility aan de Technische Universiteit Eindhoven, vertelt
over de ontwikkelingen op het gebied van smart mobility: elektrisch
vervoer, zelfrijdende auto’s, gebruik
van nieuwe technologieën. Welke
consequenties hebben deze ont-

wikkelingen en inzichten voor De
Ronde Venen?
Deelnemen
Wilt u het mini-symposium bijwonen? Dat kan! Deelname is gratis. Wel verzoeken wij u zich uiterlijk 15 januari aan te melden via
www.derondevenen.nl/symposiummobiliteit of door te bellen naar telefoonnummer (0297) 29 16 16. Let
op, het aantal plekken is beperkt en
vol = vol. Het mini-symposium vindt
plaats in het gemeentehuis van De
Ronde Venen en begint donderdag
18 januari om 19.30 uur.

Wim Stam opnieuw lijsttrekker
voor CU-SGP De Ronde Venen
De Ronde Venen - Maandag 8 januari heeft de ChristenUnie-SGP De
Ronde Venen de top van haar kandidatenlijst, de lijsttrekker en de
speerpunten uit het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart gepresen-

teerd. De besturen hebben de huidige fractievoorzitter, Wim Stam, opnieuw als lijsttrekker voorgedragen.
De leden van beide partijen hebben
daar eind 2017 mee ingestemd. Tijdens de nieuwjaarsmarkt in De Boei
in Vinkeveen, werden de eerste vijf

kandidaten gepresenteerd. Oudfractievoorzitter Hendrik Palm was
hiervoor als spreekstalmeester gevraagd. De top 5 bestaat uit , Wim
Stam (lijsttrekker), Ton van Sligtenhorst, Martijn Vennik, Martien Simons en Simon Langelaar

Genomineerden sportverkiezingen 2017 bekend
De Ronde Venen - De genomineerden voor de prijzen van sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg en de nieuwe categorie sportiefste basisschool van De Ronde
Venen van 2017 zijn bekend. Uit de
voorgedragen namen zijn per categorie drie genomineerden geselecteerd. De winnaars worden vrijdagavond 19 januari 2018 bekendgemaakt tijdens de Sportverkiezingen in Het Piet Mondriaan gebouw
in Abcoude. Sportliefhebbers die de
bekendmaking willen bijwonen dienen zich van tevoren aan te melden.
Tot 4 december 2017 konden sporters, ploegen en scholen voorgedragen worden voor de titels. Op basis
van de voorgedragen namen, heeft
de jury per categorie drie kandidaten geselecteerd. Genomineerd in
hun klasse zijn:
Sporttalent
- Tobias van Bruggen,
kickboxen/taekwondo
Tobias doet mee aan kickboxwedstrijden en heeft dit jaar
zijn zwarte band taekwondo gehaald.
- Ivar Immerzeel, schaatsen
Ivar heeft topresultaten neergezet op diverse landelijke wedstrijden en boekte een overwinning in het 6-banen toernooi.
- Willemijn Offerman, zeilen
- Willemijn is in de nationale zeilselectie opgenomen in de 49er
FX damesklasse.
Sportploeg
- Argon, zaalvoetbal
Winnaar van de beker regio
Utrecht en Noord Holland.
- S.V. Veenland, tafeltennisteam
Hoge notering in de 1e klasse Hollands Midden en spelen
daardoor volgend seizoen landelijk.
- F.C. Abcoude, Voetbal 7x7
Behaalde goede resultaten in de
competitie en vervullen als team
een belangrijke functie binnen
de club.
Sportman
- Ivo Galekop, Autosport
In vier korte interviews (Simon Langelaar was helaas door omstandigheden niet aanwezig), kregen
de kandidaten de gelegenheid iets
over zichzelf te vertellen, maar ook
om kort één van de speerpunten toe
te lichten.Martien Simons beet het
spits af. Eén van de aandachtpunten
in ons programma is Senioren waarbij we concreet denken aan passende woningen voor senioren, voorkomen van eenzaamheid, en goede
zorg en voorzieningen dichtbij.
Ondersteunen
Martijn Vennik, één van onze huidige fractie-assistenten, gaf aan dat
de ChristenUnie-SGP in de komende
periode ook veel aandacht wil geven
aan het ondersteunen van mensen,
die het zelf niet redden. “Niet iedereen heeft een goed netwerk en dan
is passende, zo nodig blijvende, ondersteuning nodig”. Ook de integratie van statushouders en de koppeling van onderwijs met de arbeidsmarkt blijven focuspunten voor ons
“Juist nu er veel onvervulbare vacatures zijn en we tegelijk werklozen
hebben die qua kennis en ervaring
daar niet goed bij aansluiten, zullen we nieuwe creatieve oplossingen moeten bedenken” vult hij aan.
Huidig raadslid Ton van Sligtenhorst
benoemde vervolgens een aantal
onderwerpen die met onze leefomgeving te maken hebben. “Ik denk
dan bijvoorbeeld aan een duurzame
agrarische sector en landschapsbe-

(Kever-cross)
Ivo is dit jaar Nederlands kampioen geworden in een volledig
zelf onderhouden raceauto.
- Michiel Hulleman, marathon
Michiel heeft de eerste marathon van De Ronde Venen gewonnen.
- Niels Immerzeel, schaatsen
Niels is onder anderen 2e geworden bij de KPN cup Beloften
en doet nu mee in de topdivisie.
Sportvrouw
- Melissa van Pierre, schaatsen
Melissa heeft het zesbanentoernooi gewonnen en debuteerde
dit seizoen in de Topdivisie Dames.
- Kiki Bedier de Prairie, snowboarden
Kiki doet mee met de Nederlandse en internationale top. Zij
is 4e geworden bij de Europa
cup.
- Lorena Wiebes, wielrennen
Lorena is Europees Kampioen
geworden en heeft daarnaast
vele podiumplekken bemachtigd.
Sportiefste basisschool
- De Windroos uit Mijdrecht
- De Piusschool uit Baambrugge
- De Willespoort uit Wilnis
Tijdens de Sportverkiezingen op
vrijdagavond 19 januari wordt bekendgemaakt wie de winnaars zijn
binnen de verschillende categorieen.
Naast de mooiste lokale sportverhalen, is er die avond ook inspirerend
en sportief theater van het populaire
landelijke project ‘Positief Coachen’.
Sportliefhebbers die live de ontknoping van de verkiezingen en de
shows willen meemaken zijn van
harte welkom de Sportverkiezingen
bij te wonen. Het programma begint om 19.30 uur en vindt plaats in
het Piet Mondriaan Gebouw in Abcoude, Broekzijdselaan 46-a. Omdat
er een beperkt aantal plaatsen is,
dient u zich wel aan te melden. Dit
kan door een mail te sturen naar E.
b.bokkes@derondevenen.nl
heer, zuinig omgaan met energie en
zuinig zijn op ons milieu en een leefbare woonomgeving”
Lijsttrekker
Tot slot was lijsttrekker Wim Stam
aan de beurt. Hij schetste de visie
achter het programma, wat de titel
“Voor de toekomst van onze kinderen” heeft meegekregen. Daar is de
campagneslogan “Met het oog op
de toekomst” ook van afgeleid.
“Vertrekpunt van ons programma
is Duurzaamheid, wat wij niet alleen willen beperken tot energiebesparing, maar wat voor ons ook te
maken heeft met gezinnen en relaties, onderwijs en werk, toekomstige woningbouwprogramma’s en
zelfs onze gemeentelijke financien. We hebben dat dus integraal zo
door ons hele programma verwerkt”
aldus Stam. Als bijzonder speerpunt
benoemde hij vervolgens nog het
terrein van jeugd en gezin. “Als je
jeugdhulpwerkers spreekt, geven ze
allemaal aan dat 70-90% van de jongeren in de jeugdhulp uit gebroken
gezinnen komt. Om die reden vragen wij al een aantal jaren aandacht
voor gemeentelijke beleid om, met
name, jonge gezinnen te ondersteunen en relaties gezond te houden”.
De ChristenUnie-SGP wil die ondersteuning ook veel laagdrempeliger
en toegankelijker maken en ziet hier
een belangrijke taak voor het Centrum voor Jeugd en Gezin, wat nog
te onzichtbaar is.
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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.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436

INFORMATIEF

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
DOKTERSDIENSTEN
Zorg in de thuissituatie. 7
Alle
diensten
van 24
de uur
huisartsen
dagen
per week,
per dag
worden
gedaan
vanuit de
bereikbaar,
06-51451130.
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470.
Dit geldt voor het
STICHTING RECHTSWINKEL
weekend,
en voor1,
De Rondefeestdagen
Venen: Hoofdweg
werkdagen
vanspreeku.
17.00-08.00
u. de
Mijdrecht. Het
is op
di.avonden van 19.30-20.30 u.
APOTHEEK
Apotheek
De Ronde
Venen
TYMPAAN-DE
BAAT
Kerkvaart 2,6a0297-230280.
Hoofdweg
Mijdrecht,
www.tympaan-debaat.nl
0297-285163.
Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Van Dijk Psychologenpraktijk
DIERENHULP
Behandelcentrum 06-53315557
Careyn
Dierenambulance
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
DIERENARTSEN
Ingang Kerklaan, 06-44737826
Dierenartsenpraktijk
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
SLACHTOFFERHULP
0297-293939.
0900-0101
Dierenkliniek
Amstel, Vecht &
www.slachtofferhulp.nl
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
BRANDWEER
& POLITIE
0297-263758,
www.dkavv.nl.
Brandweer 030-2404400.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Politie 0900-8844.
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

ZORG & ZWANGERSCHAP
Verschijnt Verloskundigen
woensdag
Maatschap.
‘De
Ronde
. 7 dagen
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Leer vogels kennen met IVN
Regio - Kijkt u wel eens naar vogels
in de tuin? Vraagt u zich wel eens af
welke vogel u zo prachtig hoort zingen? Wilt u meer weten over weide-, water en tuinvogels? Ook dit
jaar organiseert IVN een cursus die
u vertrouwd maakt met de meest
voorkomende vogels in onze omgeving. De cursus "Vogels in de kijker" is geschikt voor iedereen met
belangstelling voor vogels. Na afloop bent u in staat veel algemene
vogels te herkennen op grond van
uiterlijk, geluid en gedrag. Over vogels is veel te vertellen. De volgende onderwerpen komen aan bod:
determinatie van algemene vogels
uit onze omgeving; gedrag, geluid,
trek en rui. Uiteraard besteden we
ook aandacht aan de beginselen
van het vogelkijken. De cursus bestaat uit vier maandagavonden (5,
12, 19 en 26 maart) en twee excur-

sies (17 en 24 maart) De avonden
beginnen om 20.00 uur en eindigen
om 22.00 uur. Locatie: NME centrum 'De Woudreus', Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De excursies zijn
op zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Voor de cursus, inclusief koffie, thee
en de zakgids "Vogels van Nederland en België", wordt een bijdrage
gevraagd van 40,- euro. Voor nadere
informatie kunt u bellen met Gerda
Veth: 0297-263656 of 06-13205061.
U kunt zich opgeven voor de cursus via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier. Ga naar: https://
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn en klik boven in de
menuregel op NIEUWS, daar vind
u verdere informatie en het aanmeldingsformulier " Vogels in de Kijker". Na aanmelding volgt een ontvangstbevestiging en een uitgebreide cursusbrief.

Zondag 14 januari spirituele
beurs te Uithoorn
Regio - Zondag 14 januari is er voor
de tweede keer de gezellige spirituele beurs in restaurant “Geniet aan
de Amstel”. Terwijl je uitkijkt over het
water kan je vragen stellen aan de
deelnemers, vragen op velerlei gebied, zoals bewustzijn, hoe verder te
gaan op je pad, over de liefde, werk,
over overledene, en andere zaken
die je bezig houden. Deze beurs
is kleinschalig en mede daardoor
zeer uitnodigend. Daarbij zijn er deze dag zeer kundige mensen aanwezig die al jaren werkzaam zijn op
spiritueel vlak. Zo komen de beken-

de mediums Eva Slootemaker, Joke
van Houten en de handlezeres Linda Eweg. Ria schreuder is ook zo'n
medium die al jaren werkzaam is en
vele mensen geholpen heeft. Maar
ook mediums als o.a. Ingrid Mac
Gillavrij, Mary Willemsen, Chiquita Stolting, Brenda-Barbara, Sandra de Ruiter hebben al vele mensen inzichten gegeven waar het hun
even aan ontbrak. Entree 4,- euro.
Openingstijden 11.00 t/m 17.00 uur.
Adres: Restaurant "Geniet aan de
Amstel", Marktplein 2, 1421 AC Uithoorn.

Voedselbank DRV breidt
COLOFON
het
verzorgingsgebied uit
Boots apotheek Vinkeveen,sinds 1888
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan
Postadres: 2, 3447 GN
DeWoerden,
Ronde 0348-427851
Venen
- Per 1 januari
Midrethstraat
9
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De Ron3641
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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!

WWW.MEERBODE.NL

“Kom Bij” in het klooster!

Toneelvereniging WIK
speelt Blijspel
De Ronde Venen - De cast van
toneelvereniging WIK kan nu deze najaarsuitvoering op gaan voeren en wel op 20 en 27 januari a.s.
Dit blijspel is geschreven door José Raaphorst. Een klooster wordt
opengesteld voor gasten van buitenaf. Deze gasten denken een
weekendje vakantie te hebben,
maar….moeder-overste denkt daar
anders over. De monnik en een jonge non krijgen daardoor veel meer
werkzaamheden. Door allerlei komische taferelen kan er weer veel

gelachen worden. WIK nodigt u uit
om één van de twee voorstellingen
te komen kijken in Zalenverhuur ‘t
Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven nr. 152 te Mijdrecht. De voorstellingen beginnen om 20.15 uur
en de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Kaarten voor de uitvoering zijn aan
de deur te koop á 10,- euro (als u
donateur wordt is het 6,25 euro p.p.
per avond en dan worden de kaarten thuisbezorgd) of u kunt telefonisch kaarten bestellen via telefoonnummer: 0297-283979.

Lesprogramma SeniorWeb DRV
Regio - In de bieb te Mijdrecht:
Windows 10: acht maandagochtenden te beginnen 22 januari. Windows 10: acht woensdagochtenden te beginnen 14 februari. Windows 10: verkenner (bestandsbeheer), vier donderdagochtenden te
beginnen 15 februari. Google Foto’s:
vier donderdagochtenden te beginnen 15 maart. Veilig internet: twee
maandagochtenden te beginnen op

19 maart. In het Buurtnest te Uithoorn: Windows 10: acht maandagmiddagen te beginnen 19 februari.
Voor informatie en aanmelden 0297282938 of 06 5345 4196 of een mailtje naar seniorwebdrv@gmail.com.
Kijk ook eens op www.seniorwebderondevenen.nl. Zo niet dan zien
we u graag tijdens de inloopmiddagen. Elke maandag en woensdag
van twee tot drie.

Passage Vinkeveen en Waverveen

Cursus Enneagram bij
Stichting 'Paraplu'
Regio - Werken met het enneagram
wordt een feest van herkenning.
Plotseling ga je begrijpen waarom
je op een bepaalde manier reageert.
Ook voor het handelen van anderen kun je na de cursus bij de Stichting 'Paraplu' meer begrip opbrengen. Het enneagram is een model
dat eeuwen oud is en dagelijks veel
mensen helpt in hun ontwikkeling.
Leer jezelf beter kennen; welk type ben je en waarom voel je je bij
sommige mensen goed en erger
je je aan anderen. Herken je jezelf
vooral als Perfectionist, Helper, Winnaar, Romanticus, Observator, Loyalist, Levensgenieter, Baas of Bemiddelaar? Wat kun je leren voor jezelf
en wat kun je leren van de ander.
De eerste les houden we ons bezig met de betekenis van het enneagram, wat kun je ermee en met
behulp van het enneagramspel en
een test gaan we op zoek naar je
voorkeurstype. In de volgende lessen bespreken we de verschillende
typen, we kijken naar de vleugeltypen, de groeimogelijkheden van ieder persoon en je leert je stress of
zwakte te herkennen.

meevoeren door de ontspannende
werking van klankschalen afgewisseld met tampuralier, chimes, windgongs, rainstick, oceandrum, stem
en andere verrassende klanken.
Een klankbad onderga je, heerlijk
liggend op een matje of slaapzak,
toegedekt met een plaid die je zelf
meeneemt. Na een korte inleiding
ervaar je hoe fijne en diepgaande trillingen je tot in de cellen kunnen raken. Je voelt een diepe rust,
maar ook kan het losmakend of harmoniserend werken op lichaam en
geest. Ieder mens vibreert op zijn eigen unieke niveau, wat constant in
beweging is. Zo kan het zijn dat elke klank, maar ook klankbadsessie,
weer anders ervaren wordt. Je ervoor openstellen is de enige voorwaarde.

Nieuw in 2018 Klankbadsessies
Laat je tijdens een klankbadsessie

Via e-mail kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

Inschrijven
Aanmelden kan rechtstreeks op de
website www.stichtingparaplu.nl of
u kan een inschrijfformulier afhalen
of zelf downloaden van de website
www.stichtingparaplu.nl en inleveren bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Cursusmarkt vrijdag 12
januari 2018
De Ronde Venen - Op vrijdag 12
januari houdt het Cursusproject De
Ronde Venen weer haar halfjaarlijkse cursusmarkt in De Boei, Kerklaan
32 in Vinkeveen, van 19.30 – 21.00
uur. Op de markt kunt u kennisnemen van het cursusprogramma van
voorjaar 2018, en er zijn veel docenten aanwezig om u te vertellen over
de cursussen die zij gaan geven. Er
zal maar één toegangsdeur van de
Boei open zijn, nl. die aan de kant
van de parkeerplaats. Op verzoek
van velen worden ook weer nummertjes uitgereikt bij binnenkomst
in De Boei. De markt is de eerste mogelijkheid om in te schrijven.
Daarna kunt u zich ook inschrijven
via de website http://www.cursusproject.nl/rondevenen.htm op de
cursussen die nog niet zijn volgeboekt op de cursusmarkt. Daar vindt
u ook alle informatie en de manier

van inschrijven. Als u al weet op
welke cursus u wilt inschrijven is
het handig om van te voren het inschrijfformulier van de website volledig in te vullen, te printen, te ondertekenen en mee te nemen naar
de cursusmarkt. Levert u dat samen
met het van de betreffende docent
ontvangen
machtigingsformulier
(wat u dan niet meer hoeft in te vullen) in bij de inschrijftafel in de hal.
Dit machtigingsformulier heeft u
dus nog wel nodig, voor iedere cursist een, ook als u voor 2 (maximaal)
personen inschrijft! U kunt ook inschrijven bij de servicepunten in de
gemeente De Ronde Venen. De inschrijvingen na de markt worden op
volgorde van binnenkomst verwerkt.
Het programma omvat 47 cursussen. We hopen u te mogen verwelkomen op de cursusmarkt en wensen u een goed 2018.

De Ronde Venen – De christelijk
maatschappelijke vrouwenvereniging houdt op dinsdag 16 januari weer haar maandelijkse vergadering. Deze avond komt de heer Floor
Groenendijk uit Wilnis ons vertellen over zijn werk in: “De Kringloop
Winkel te Mijdrecht”. Na de pauze

verzoeken wij de leden iets mee te
nemen wat nog goed verkoopbaar
is. Dit willen wij onderling gaan verkopen. De opbrengst hiervan gaat
naar een goed doel. De avond wordt
gehouden in gebouw Maranatha,
Herenweg 205 te Vinkeveen, aanvang 19.30 uur.

Pianoduo Beth & Flo

Klassiek met een
‘vleugeltje’ theater
Regio – De tweede helft van het
jubileumseizoen 2017-2018 van de
Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) wordt ingeluid met
Rachmaninov, Brahms, een knipoog
en een liedje. Om het onheil voor
2018 af te weren komt ook de ‘Danse Macabre’ van Saint-Saëns voorbij... Maar met onder andere het
‘Ave Maria’ van de Russische componist Rosenblatt wordt het kwaad
juist verdreven en keert de vrede
weer. Het concert van Beth & Flo
belooft virtuoos spel vol vuurwerk,
door een haarfijn op elkaar ingespeeld duo dat als missie heeft om
liefde en plezier te verspreiden via
klassieke muziek.

‘Slaande ovatie’
In augustus 2015 speelden Beth &
Flo op het Grachtenfestival Amsterdam een gloednieuw geënsceneerd
concert met de titel 'Slaande Ovatie'. Een rauw concert waarin pianomuziek en de vechtsport boksen
hand in hand gaan, en tegelijk een
experiment in hoeverre volledige lichamelijke uitputting effect heeft op
het pianospel. In de zomer van 2016
ging het programma 'Sitting in the
garden' in première. Een vrolijke,
eerlijke voorstelling waarin het duo
hun pijlen richt op het kwaad en
een tegenoffensief begint met muziek als wapen. Dat belooft wat voor
hun optreden in Uithoorn!

Bijzonder pianoduo
Elsbet Romijn en Claudette Verhulst richtten in 2013 het duo Beth
& Flo op: een pianoduo dat klassieke recitals geeft en deze opluistert
met gesproken en gezongen woord.
De muziek in een verhaal of context
plaatsen en interactie met het publiek zijn belangrijke elementen in
hun concerten. Claudette en Elsbet
hebben als duo al op verschillende
podia mogen optreden. Zo speelden
zij o.a.in het Concertgebouw Amsterdam, TivoliVredenburg Utrecht,
de Philharmonie te Haarlem en in
de Oosterpoort te Groningen. Ook
gaven zij in 2017 concerten in New
York en op Sicilië. Op Sicilië werden
zij bij hun deelname aan een internationaal concours onderscheiden
als ‘Most Distinguished Musicians’.

Kaartverkoop
Losse kaarten zijn online te bestellen via de website van de SCAU,
waar ook meer achtergrondinformatie te vinden is over dit bijzondere pianoduo en over het programma:
kijk op www.scau.nl.
Ongeveer tien dagen vóór de voorstelling begint de voorverkoop van
losse kaarten in de boekhandels The
Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Ze
kosten 14,- euro per stuk; jongeren
onder de zestien jaar betalen slechts
7,- euro. Vanaf 14.00 uur worden de
resterende kaarten verkocht aan
de zaal. Het optreden van pianoduo Beth & Flo begint om 14.30 uur
en vindt plaats op zondag 21 januari a.s. in de Thamerkerk te Uithoorn.
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Vertrouwen aantal gemeenten in
Schiphol op een laag pitje

De Aalsmeerbaan wordt vaker gebruikt dan ooit
Regio - De luchthaven Schiphol is
frequent in het nieuws, niet alleen
door een gestage groei van het aantal reizigers, maar meer nog vanwege de uitbreidingsplannen die de
luchthaven in de nabije toekomst
koestert. Hetzelfde geldt voor Lelystad Airport, waar ook veel om
te doen is gelet op wat wordt gezegd het ‘gesjoemel’ met de waarden van de Milieu Effect Rapportage
(MER). Die wordt ook daar als maatstaf voor verdere groei gezien. Zowel de waarden die Schiphol vorig
jaar hanteerde als die van Lelystad
Airport – dat nauw bij de plannen is
betrokken omdat Schiphol ‘vol’ raakt
- deden veel stof opwaaien omdat
ze volgens ingewijden ‘niet zuiver
op de graad’ zijn. De uitbreidingsplannen worden gerelateerd aan de
uitkomsten van de MER waarin wel
de juiste gegevens moeten zijn ingevoerd om een juist en bruikbaar
beeld op te leveren. Er hangt namelijk heel veel vanaf, bijvoorbeeld of
uitbreiding van de luchthaven mogelijk en toelaatbaar is, de leefbaarheid in de regio geen geweld wordt
aangedaan, talrijke milieuaspecten
die leven en de mate waarin door
gemeenten op bepaalde locaties
woningen mogen worden gebouwd.
Om er maar enkele te noemen. Dit
jaar moet een antwoord worden gegeven of en zo ja met name luchthaven Schiphol haar uitbreidingsplannen mag uitvoeren. Maar of dat ook
gebeurt is nog even onzeker. Het
wachten is in elk geval op uitkomsten van een nieuw ingezette MER.
Vertrouwen of niet?
Een redactieteam van de NOS pakte begin januari jongstleden het onderwerp eens op met een rondvraag langs 31 gemeenten die rond

Schiphol en in de huidige vliegroutes liggen. Ze zijn met elkaar vertegenwoordigd in de Omgevingsraad
Schiphol. Hen werd gevraagd wat
zij nu wel van de uitbreidingsplannen denken en verwachten. Veel gemeenten rond de luchthaven wordt
naar hun gevoel een worst voorgehouden als zou het allemaal wel
meevallen met de overlast aan geluidshinder en uitstoot van fijnstof, maar een aantal gemeenten
heeft daar geen vertrouwen (meer)
in. Daaronder Uithoorn, Castricum,
Stichtse Vecht, Nieuwkoop, Leiden,
Noordwijk, Lisse en Uitgeest. Deze gemeenten stelden zich zeer kritisch op waar het de geloofwaardigheid van de luchthaven, de gemaakte afspraken en de uitbreidingsplannen betreft. Met name Uithoorn en
Castricum behoren tot de meest kritische. Bij deze vragenronde bleken
twaalf gemeenten toch wel vertrouwen te hebben in de beloften van
en de afspraken met de luchthaven
– daaronder Aalsmeer en De Ronde Venen! Ongelofelijk maar waar!
Vooral Aalsmeer zou net als Uithoorn toch heel veel overlast van
het vliegverkeer hebben zou je denken. Maar die houdt kennelijk haar
belangrijke buur liever te vriend en
neemt de overlast als zodanig op
de koop toe... Bij De Ronde Venen
gaat het om een stuk minder overlast, maar toch. Elf gemeenten wilden/konden niet meewerken aan
het onderzoek.
Uitbreiden? Nu even niet!
De luchthaven mag tot het jaar 2020
zo’n 500.000 vluchtbewegingen uitvoeren. Maar dat quotum is nu al
bijna bereikt. Om dat aantal te verhogen moet onder meer een MER

In gesprek met
ANCO GOLDHOORN
(DEEL 2)

De Ronde Venen - De kerstperiode wordt vaak gebruikt om terug te kijken. Dat hebben wij van
De Nieuwe Meerbode ook gedaan.
In dit geval met Anco Goldhoorn,
wethouder namens Ronde Venen
Belang. In zijn portefeuille zitten
veel onderwerpen waar het afgelopen jaar nu en dan veel over te
doen is geweest. In die tijd gaf de
wethouder weinig en geen commentaar, maar nu in alle rust even
zijn uitlag.
Dit doen we in drie delen. Vorige week kon u deel 1 lezen, deze
week deel 2:
Hoe gaat het met de rest van
het Sociaal Domein?
‘Goed, maar de enige die dat echt

kunnen beoordelen zijn de inwoners. Dat hebben wij via een onderzoek aan de inwoners gevraagd. De klanttevredenheid voor
zowel Jeugd als Wmo ligt rond de
85% en daar ben ik trots op. Dit zijn
de ervaringen van 2016. Natuurlijk
zijn er dingen die verbeterd moeten worden, zoals waar je moet zijn
met je hulpvraag, de onafhankelijke cliënt ondersteuning en ook de
bereikbaarheid van het gemeentehuis. Daar zijn trouwens al stappen
in gezet’
Wat voor rol hebben de huisartsen?
‘Huisartsen zijn een erg belangrijke
maatschappelijke partner van de
gemeente. Alle patiënten van een

Wethouder Goldhoorn presenteerde samen met (toen nog) Staatsecretaris
Klijnsma De Ronde Venen werkt.

daartoe de mogelijkheid bieden bij
gunstige waarden. Dinsdag 2 januari bracht de NOS het onderwerp
in het nieuwsjournaal en een dag
later volgde RTL4. In de reportage werden onder meer de wethouders Marcel Steeman van Castricum
en Hans Bouma van Uithoorn geïnterviewd. Omdat de vliegtuigen stiller worden mag Schiphol uitbreiden? Even niet. “Ze worden wel stiller maar het worden er ook steeds
meer die overvliegen. Er starten en
landen steeds meer vliegtuigen vanaf en op de Aalsmeerbaan waardoor
ze over Uithoorn komen. Dat voldoet niet aan de verwachting die in
2008 voorspeld is. Daar hebben veel
mensen in Uithoorn geen ja tegen
gezegd. Wij zeggen: eerst geluidsbeperkende maatregelen voor Uithoorn en dan willen we verder praten. Aan de andere kant zijn wij niet
tegen Schiphol, laat ik daar duidelijk
over zijn. Maar wat ons betreft nog
geen uitbreiding,” aldus wethouder Bouma op de man afgevraagd
tijdens de NOS-nieuwsuitzending.
Wethouder Steeman van Castricum
stelde dat alle nachtvluchten over
Castricum heen komen wat een tijdelijke maatregel zou zijn, maar nu
twee jaar verder is het nog precies
zo. Hem werd gevraagd wat een uitbreiding dan voor de toekomst zou
betekenen. “Daar kan je kritisch
over zijn en bovendien is Schiphol nu niet een orgaan waar je gemakkelijk afspraken mee kunt maken. Die uitbreidingsplannen zullen
we zeker niet op voorhand goedkeuren,” liet Steeman zich ontvallen.

Aalsmeerbaan sinds 2008 met ruim
een derde toegenomen, terwijl de
Polderbaan en de Kaagbaan als preferente banen meer zouden worden
gebruikt omdat die voor de minste geluidsoverlast zorgen. Gemeld
wordt dat er in 2017 per dag(!) gemiddeld 191 vliegtuigen op circa 500 meter hoogte over Uithoorn
vlogen. Wie in De Kwakel woont of
in de Uithoornse Legmeer, zal beamen dat horen en zien je soms vergaat, nog even afgezien van de uitstoot van fijnstof wat van invloed is
op de gezondheid van de inwoners.
Daarnaast blijkt het ook voor vervuiling te zorgen op kozijnen, terrassen
en balkons. Aan de orde kwam tevens het functioneren van de Omgevingsraad Schiphol waarover een
groot aantal gemeenten niet te spreken is. In de Omgevingsraad zitten
behalve vertegenwoordigers van de
31 gemeenten ook die van Schiphol zelf, de provincies, de luchtvaart
en omwonenden. Juist die laatste
groep heeft uit ervaring maar weinig in de melk te brokkelen. De gemeente Uithoorn is volgens wethouder Bouma een te kleine speler om
enige invloed te hebben in de planvorming van Schiphol, een orgaan
dat zich vele malen meer doet gelden. De Omgevingsraad heeft een
beslissende stem in wat voor de nabije toekomst de maximale groei
van Schiphol mag zijn. De luchthaven geeft in een reactie toe dat
de Aalsmeerbaan veel meer in gebruik is en zegt zich zelfs te herkennen in de (lokale) klachten en zorgen van vooral de gemeenten Uithoorn en Castricum. De luchthaven
geeft aan nieuwe afspraken te willen maken met alle betrokken partijen. ‘Daarbij moeten hinderbeperking van vluchten, mainportontwikkeling van de luchthaven en de leefomgeving voor de omwonenden met
elkaar in balans zijn,’ zo wordt in de
berichtgeving gesteld. Maar of dit
zal leiden tot bevredigende oplossingen voor alle partijen en niet in
de laatste plaats voor de luchthaven
zelf moet nog worden afgewacht.
Wethouder Hans Bouwma

Kleine speler
Volgens wethouder Hans Bouwma is het aantal vluchten vanaf de

huisarts zijn inwoner van deze gemeente. Daarom is samenwerking
tussen huisartsen en gemeente
ook zo belangrijk. Deze samenwerking krijgt steeds meer vorm. Kortgeleden is de praktijkondersteuner
Jeugd GGZ gestart. Deze functionaris wordt door de gemeente betaald. En dat is de eerste stap. Samen met de huisartsen nemen we
vervolgstappen’.
Waarom?
‘Veel consulten bij de huisarts hebben geen medische achtergrond,
maar een meer sociaal maatschappelijke. Deze patiënten zouden
mogelijk baat kunnen hebben met
een sociale verwijzing. Wij noemen dat “Welzijn op recept”. Maar
er zijn ook andere zaken die ons
binden. Kijk bijvoorbeeld naar ouderen. Door het verdwijnen van de
verzorgingshuizen (ook door Den
Haag bedacht) moet iedereen langer thuis blijven wonen, maar lang
niet iedereen is daartoe in staat.
Daar moet echt iets aan gebeuren
en dan is samen optrekken met de
huisartsen het beste wat je kunt
doen.’
Je hebt ook economie in je portefeuille
‘Ja en ook hier blijkt dat samenwerking tot resultaten leidt. Ik zal een
paar voorbeelden noemen. 2 jaar
geleden was er in Mijdrecht sprake van veel leegstand bij winkels.
Ook de stemming bij de ondernemers was beneden peil. Er moest
echt wat gebeuren. Normaal gesproken wordt in dit soort gevallen gekeken naar de gemeente. Wij
hebben het omgedraaid. Alle eigenaren en winkeliers hebben we in
de raadszaal uitgenodigd. Daar het
probleem van leegstand als een
gezamenlijk probleem benoemd
en geaccepteerd. Tijdens die bijeenkomst heeft Paul Reurings een
oproep gedaan aan eigenaren en
winkeliers om samen met de gemeente plannen te maken en actie te nemen. En je ziet het resul-
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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.

Met grote verbazing
Met verbazing heb ik kennis genomen van de reactie van de
gemeente die Vitens zo veel verwijten doet toekomen. Ik ben heel
blij en vind het ook zeer correct
dat Vitens haar klanten heeft geinformeerd. Ik vind het een grote
blamage van de gemeente dat zij
haar bewoners niet geïnformeerd
heeft hierover. Nog meer verbazing heb ik gekregen over de stap
die de gemeente nu gezet heeft.
Eerst moeten we het betalen en
dan krijgen we het terug. Al deze

handelingen waren niet nodig
geweest indien de gemeente de
precarioheffing niet had geactiveerd. We krijgen het terug…
hoe lang…alleen voor 2018 of
ook over de volgende jaren….het
is en blijft onduidelijk waarom de
gemeente dit allemaal zo doet. Er
zit vast een addertje onder het
gras…we gaan het vast zien en
meemaken.
Wim Nicolaas
Vinkeveen

Nieuwjaars Bridgedrive
groot succes
Regio - Vrijdag 5 januari jl. werd in
het buurtcentrum van De Kwakel
de 7e bridgedrive van Soroptimistenclub Uithoorn/De Ronde Venen
georganiseerd. De soroptimisten
zijn een groep actieve vrouwen die
zich vooral inzetten voor goede doelen die de verbetering van de positie
van vrouwen en meisjes nastreven.
De opbrengst van deze bridgedrive
was bestemd voor de stichting Slimme Boefjes, die (a.s.) moeders in
moeilijke situaties een steuntje in de
rug geeft. Deze vrouwen krijgen babypakketten (StartKids). Deze pakketten zijn bedoeld voor de eerste

zes maanden, zodat de baby in betere omstandigheden geboren kan
worden. In een gezellige sfeer werd
er gestreden om de eervolle plekken
en werden de lootjes voor de loterij
royaal verkocht.
Dit leidde tot een mooi bedrag van
1.450 euro! Binnenkort wordt deze
donatie aan de stichting overhandigd.
Meer informatie over de soroptimisten of de stichting slimme boefjes
kunt u vinden op de sites www.Soroptimistenclub Uithoorn/De Ronde
Venen.nl en www. stichting-slimmeboefjes.nl

taat, volle winkels, een Lindeboom
in verbouwing en dan ook nog een
nieuwe supermarkt van Hoogvliet.
Dit hadden we als gemeente alleen
nooit bereikt’.
Dat is Mijdrecht, maar de andere dorpen?
‘Dan verwijs ik graag naar Abcoude. Ook een voorbeeld waar een
brede samenwerking van ondernemers, inwoners, deskundigen en
gemeente tot heel goede resultaten leidt. Ook nodig omdat door de
verhuizing van de supermarkt de
Hoogstraat leeg dreigde te lopen.
Maar ook hier weer een belangrijke rol van ondernemers en inwoners, samen met de gemeente.
En wat denk je van Wilnis. De
ondernemers klagen daar steen
en been
Inderdaad in de Dorpsstraat in Wilnis, maar dat geldt ook voor Vinkeveen. In beide dorpen stoppen
winkels, zoals bijvoorbeeld Blokker
in het winkelcentrum Zuiderwaard.
Voor beide dorpen geldt dat leegstand moet worden ingevuld, om
het voorzieningenniveau in stand
te houden. In zowel Wilnis als Vinkeveen zou ik graag eigenaren en
winkeliers gezamenlijk aanspreken
om de leegstand tegen te gaan.
Daarvoor zijn de eerste procesafspraken al gemaakt en ik hoop nog
in januari of februari eigenaren en
winkeliers bij elkaar te hebben. We
moeten het echt samen doen!
Maar er moet toch meer zijn?
‘Er wordt op diverse fronten veel
meer samengewerkt met de ondernemersverenigingen. Dat doen
we bijvoorbeeld binnen De Rondevener Onderneemt en De Rondevener Werkt. Beide initiatieven
zijn de laatste 3 jaar tot stand gekomen’.
Leg dat verschil eens uit
‘De Rondevener Onderneemt
(DRO) is een samenwerkingsverband van alle acht onderne-

De Vinkeveense Plassen
mersverenigingen uit de gemeente. DRO is gesprekspartner van de
gemeente over zaken die gemeente breed spelen, zoals bereikbaarheid, ontwikkeling van bedrijventerreinen, onderwijs, openbaar vervoer etc. De Rondevener Werkt is
een platform waar alle werk, van
vrijwilligerswerk tot een reguliere
baan en ZZP-opdracht zichtbaar
wordt gemaakt voor alle werkzoekenden binnen de gemeente. Dit is
een samenwerking van alle ondernemersverenigingen, Tympaan de
Baat en de gemeente. Het doel is
zoveel mogelijk vacatures invullen
en waar mogelijk met inwoners uit
de Ronde Venen’.
En recreatie?
‘Ja, recreatie valt ook onder mij. En
als je aan recreatie denkt denk je
gauw aan de Vinkeveense Plassen.
De Vinkeveense Plassen zijn een
apart verhaal. Doordat Amsterdam
uit het recreatieschap stapte, ontstonden er nieuwe kansen. Amsterdam had namelijk aangegeven
dat zij het gebied goed onderhouden wilde achterlaten. Maar daar
was dan ook de provincie Utrecht
voor nodig. De Provincie heeft uiteindelijk geld toegezegd maar dat
had wel wat voeten in de aarde’

Hoe dat zo?
‘Eigenlijk is dat op een heel merkwaardige maar toch ook heel aardige manier gegaan. Voorafgaand aan de provinciale Statenverkiezingen hebben we een debat voor lijsttrekkers georganiseerd. Volgens mij het enige debat
dat een gemeente toen georganiseerd heeft. Tijdens dat debat konden kijkers reageren via twitter. Zo
kwam er een oproep van een kijker om elke lijsttrekker, die financieel wilde bijdragen aan de Vinkeveense Plassen, zijn hand op te
steken. Het resultaat was dat elke
lijsttrekker dat deed. Van dat moment is een foto gemaakt en die
hebben we met een bedankbrief
naar de lijsttrekkers gestuurd. Het
uiteindelijke resultaat was wel dat
de Vinkeveense Plassen in het collegeprogramma van de provincie
Utrecht een prominente plek heeft
gekregen’.
En daarmee ook het geld geregeld?
‘Feitelijk wel, maar het duurde nog
ruim een jaar voordat dat is bevestigd door Provinciale Staten’.
(Vervolg volgende week)

08 Nieuwe Meerbode

• 10 januari 2018

dia Mijdrecht, pal tegenover het
restaurant. Jamal Amir kreeg de
kans om de locatie met de inboedel
over te nemen en greep die met beide handen aan. Jamal is een gedreven ondernemer die zijn zaak goed
op de kaart wil zetten met een aanbod voor een brede klantenkring,
van jong tot oud en voor elk wat
wils. “We zijn druk bezig ons te profileren met ons restaurant en een
groot aanbod aan snacks en gerechten. Dat bestaat uit een mix van
traditionele en lokale Hollandse ge-

rechten, getint met een beetje Arabisch, Midden-Oosten en het Middellandse zeegebied als oorsprong.
Van alle culturen wat. In onze beleving is dit aanbod uniek en vind je
nergens anders in de regio. Hiervoor zijn klanten zeven dagen in de
week bij ons welkom van 10.00 uur
‘s morgens tot 22.00 uur ’s avonds.
Online bestellen is eveneens mogelijk. Dat kan bij Thuisbezorgd.nl
maar ook via onze eigen website.
Wie dat laatste doet krijgt 10 procent korting. Het gaat ons om de
kwaliteit en service, daar willen we
hoog op inspelen. Soms gaat het
wel eens een keer mis, maar dat
komt overal voor,” laat Amir eerlijk
weten. Zoals bij veel horecagelegenheden waar het gaat om de beleving en de kwaliteit van eten, heeft
ook Arabelle de nodige beoordelingen van klanten, variërend van zeer
goed tot minpunten. Amir neemt
daar kennis van en zegt de slechte recensies ter harte te zullen nemen. “Wij leren van die beoordelingen en zijn daarom blij met alle commentaren die men ons toebedeeld. Daarmee kunnen we onze producten en service verbeteren waar dat nodig is . Beoordelingen zien we dan wel graag op basis
van feiten en niet door emotie. Verder zijn we met een app bezig om
te installeren op de smartphone zodat wij onze klanten kunnen berichten over dagaanbiedingen en dergelijke. Men kan daar bijvoorbeeld
op reageren met een bestelling. Natuurlijk zijn we ook bereikbaar via
Facebook.” Aldus een enthousiaste
Jamal. Restaurant Arabelle is kortom nieuw in Mijdrecht en ontpopt
zich als een gastvrije en klantvriendelijke locatie met een uitnodigende menukaart. Iedereen is er van
harte welkom. Het proberen waard
als u dat nog niet heeft gedaan.

Hans Wagenvoort & Marcel Dekker
met 58,44% en de 3’plaats Greet &
Henk Stolwijk met 55.63% In de B
lijn pakte Ben & Marjan v/d Broek de
1”plaats met 67,17% op de 2”plaats
Riki Spook & Hans Geels met 66,77
% en op de 3”plaats het gelegenheids koppel Dieny Verhoeff & Harry
Rubens met 63,75% Het is de BVU
er veel aan gelegen om zoveel mo
gelijk instroom te krijgen van nieuwe bridgers. Zo geven we regelma-

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

Motie CDA, CU-SGP, Lijst 8 en
PvdA-GL aangenomen

‘Geld arme gezinnen mag
niet in de algemene pot‘
De Ronde Venen - Dit jaar hield
de gemeente De Ronde Venen ongeveer 55.000,- euro over van het
geld wat bedoeld is voor arme gezinnen. Dit geld heeft voormalig Minister Klijnsma aan alle gemeenten
beschikbaar gesteld. Als het geld
in de gemeente niet is opgemaakt
dan is het gebruikelijk dat het verdwijnt in de algemene pot. Dat mag
niet gebeuren vindt CDA raadslid
Ria de Korte-Verhoef. Zij zegt: “Geld
wat bedoeld is voor arme gezinnen
moet beschikbaar blijven voor arme gezinnen”. Daarom nam zij het
initiatief om op de laatste raadsvergadering van 2017 een motie in te
dienen. Een motie die werd ondersteund door de fracties van Christen Unie-SGP, Lijst 8 keren en de
PvdA-GL. In de motie riep zij het
college op om het geld wat over is,
volgend jaar te besteden aan kinderen en jongeren uit arme gezinnen
en daar een plan voor te maken.
Onbekend
Ook in De Ronde Venen zijn er veel
arme gezinnen. Een deel van hen is
bekend bij de Voedselbank en een
de Bijstand. Toch is het vermoeden dat sommige ouders niet weten
dat zij voor extra hulp voor hun kinderen in aanmerking komen. Aanvragen kunnen ingediend worden
als je een inkomen hebt van minder dan 130% van het sociaal minimum. Daar valt bijvoorbeeld een alleenstaande ouder onder die minder dan ongeveer 1200 Euro verdient. Op dit moment is het ook al
mogelijk om voor sport, zwemles of
groepsdansles van de kinderen een

aanvraag in te dienen bij de Stichting Jongeren Actief. Op de website
is daarover meer te vinden. Zo kan
ieder kind zijn of haar talenten ontdekken. Dankzij de Klijnsma-gelden
is er meer geld dan voorheen beschikbaar voor arme gezinnen. De
meerderheid van de raad vindt dat
daar een goed plan voor moet komen om het resterende geld van dit
jaar en het geld van 2018 goed te
besteden. Dat plan kan samen met
onder andere Stichting Jongeren
Actief, het maatschappelijk werk,
de voedselbank, de scholen en de
samenwerkende diaconieën gemaakt worden. Tenslotte roept de
motie het college op om actief op
zoek te gaan naar kinderen in arme
gezinnen. Ook kan er bijvoorbeeld
een folder gemaakt worden waarin duidelijk uitgelegd wordt wanneer arme gezinnen voor hulp in
aanmerking komen. Bijna alle partijen stemde voor, alleen Ronde Venen Belang stemde tegen.

Lastige biedingen bij
bridgeclub ABC
Regio - Donderdagmorgen 4 januari werd door de bridgers van
de Amstelbridgeclub, nadat we elkaar de beste wensen voor 2018
hadden toegezegd, de eerste bridgeronde van de 3 cyclus gespeeld
in het Buurtnest. Na alle feestelijkheden was het weer even “wakker
worden” op tijd en concentreren.
Sommige biedingen waren erg lastig en zo ontstonden er soms verkeerde contracten die down gingen
of waarbij achteraf meerdere slagen
behaald hadden kunnen worden in
een ander contract.
A-lijn
In de A-lijn was spel 7 een zo’n lastig biedspel. Zuid had een mooie
lange klaveren kaart en 19 punten. Na een harten tussenbod durfde zuid na het schoppen volgbod
van noord, niet naar sans atout, omdat de hartenvrouw sec zat. Maar
wat doe je dan met zoveel punten?
Toch de 5 klaveren maar geboden,
doch die ging 2 down. Drie sans
was toch een beter bod geweest,
want noord had dekking in harten.
Bij zo’n bieding is controlebiedingen heel belangrijk. Bij spel 24 rekende iedereen zich rijk. Een lange
schoppenkaart, tegenover een lange hartenkaart en niemand kwetsbaar. Dan gebeuren er soms gekke
dingen. Wies & Marthe dachten dat
er wel een hartenslem inzat en boden 6 harten in oost/west en Greet
& Henk boden aan een andere tafel
in noord/zuid 5 schoppen, hetgeen
gedoubleerd werd. Tja voor Greet &
Henk een 0-scoren, want ze gingen
4 down en Wies & Marthe behaal-

den het slem-contract ook niet en
gingen 3 down, weliswaar niet gedoubleerd maar ook een 0-score.
B-lijn
In de B-lijn was het bij spel 22 kiezen
tussen sans atout, harten of schoppen. Wanneer een kleurcontract net
gehaald wordt levert dit meer punten op dan sans atout. Doch niemand heeft een manche geboden
hoewel het er wel inzat. Twee sans
atout + 2 was de beste score, geboden en gehaald door Joke & Gerard.
Bij spel 19 behoorde een klein slem
tot de mogelijkheden. Een mooie
lange klaverenkaart en goede hartenkaart nodigt uit mensen. Helaas
door niemand uitgeboden. De beste score was voor Arna & Gerda die
4 harten + 1 behaalde. Leny & Phini
en Roelie & John behaalden 5 klaveren +1. Een slag meer gemaakt,
doch klaveren is een lage kleur en
levert minder punten op. Toch naar
de slem moeten gaan!
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Leny & Greet
2. Ria & Greet
3. Addy & Jeannet
B-lijn
1. Arna & Gerda
2. Corry & Grace
3. Ank & Lotte

62,50%
61,82%
61,46%
55,56%
54,17%
51,39%

Bridget u graag? Wij zoeken enthousiaste leden. Geef u op bij onze secretaris telefoon 0297- 563901.
Wij spelen op de donderdagochtend
van 9.00 tot 12.00 in het Buurtnest.

Bridgeclub De Legmeer
Regio - Woensdag 3 januari alweer
de eerste bridgeavond van 2018. Er
werd vervolgd met de derde avond
parencompetitie van de tweede ronde. In de A- lijn een vliegende start
voor Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister die met 65,48% de eerste plaats opeisten. Ook Joop van
Delft & Frans Kaandorp begonnen
het jaar uitstekend met een score van 63,69% als tweede paar. Op
drie eindigden Marcel Dekker &
Ger Quelle met eveneens een zestiger van 61,01%. Dat gaatje is in ieder geval geslagen! Mieke van den
Akker & Lijnie Timmer volgden met
een keurige 59,82% als vierde en
Hannie & Hein van der Aat sloten de
top af met 57,44% als vijfde. In de Blijn scoorde voorzitter Huub Kamp
met echtgenote Marianne, gelijk het
hoogste percentage van de avond
van 66,49, adeldom verplicht toch?
Stenny & Herman Limburg werden
met een prima 60,87% tweede en de
derde plek werd gedeeld door Jan
Egbers & Ben Remmers en Elisa-

beth van den Berg & Maarten Breggeman die allen op 58,16% uitkwamen. Joyce Udema & Gijs de Ruiter kwamen als vijfde van de veertien paren op 56,08%. In de C-lijn
waren Anton Berkelaar & Wim Röling deze keer aan zet en overtroefden allen met 61,11%. Tini Lotgerink
& Jeanet Vermeij bleven daar dicht
bij en kwamen tot 58,68% als tweede paar. Het gaatje met de rest was
groter en zo eindigden Riet & Wim
Beijer als derde met 53,47%, Maria
Baas & Klaas Verrips met 52,43% als
vierde en sloten Adrie & Ko Bijlsma de rij der favorieten met 52,08%
als vijfde. Volgende keer is het weer
viertallen en dient de tactiek dus bijgesteld te worden.
Wilt u hier ook van proeven, kom
dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf
19.45 uur in Dans & Partycentrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl of telefoon 06-83371540.

Restaurant Arabelle:

Van ontbijt tot diner
Mijdrecht - Sinds oktober vorig
jaar heeft Mijdrecht er in het horecasegment een nieuwe loot aan
de tak bij: Restaurant Arabelle, zoals eigenaar Jamal Amir zijn nieuwe aanwinst presenteert. De locatie aan de Dorpsstraat 65 is overigens niet nieuw. Daarvóór was de
L’Opera Foodbar er gevestigd. Die
is door Amir overgenomen waarna
hij meteen een nieuwe keuken liet
installeren plus de nodige beeldschermen waarop de acties, menu’s
en dagaanbiedingen worden geprojecteerd, een andere naam met
een passende uitstraling bedacht
en vervolgens zijn zaak opende. Die
ziet er ‘spic en span’, maar ook uitnodigend uit. “Sinds de opening
hebben we ons kunnen verheugen
op een ruime toeloop van klanten
die op ons brede aanbod zijn afgekomen,” aldus Amir wijzend op de
menukaart en zijn website (www.
restaurantarabelle.nl)
Inderdaad,
dat mag er zijn. Van snacks via belegde broodjes, warme schotels, salades, soepen, hamburgers, Turkse pizza’s, tosti’s, tot complete ontbijtmenu’s, warme en koude dranken, een menu voor de kids enzovoort. Plezierige bijkomstigheid
is dat de prijzen concurrerend en
daardoor voor iedereen aantrek-

kelijk zijn. Alles wordt in eigen beheer bereid! Online of telefonische
bestellen (0297-743479) en afhalen
van gerechten is standaard, maar
bezorgen in De Ronde Venen, Uithoorn en De Kwakel is een service
die bij Arabelle eveneens een optie
is. Daaraan zijn bij bestellingen vanaf 8 euro in Mijdrecht geen kosten
verbonden. Buiten Mijdrecht komt
er 2 euro aan bezorgkosten bij. Bezorging wordt deels door eigen personeel gedaan, deels door Thuisbezorgd.nl. Echter wie dat wenst
kan het ook laten serveren in het
lounge- of restaurantgedeelte van
Arabelle dat aan ongeveer 40 gasten een zitplaats biedt. Anders gezegd, voor een (laat) ontbijt kan je
er terecht, maar meer nog voor een
lunch en natuurlijk een avondmaaltijd. Daarnaast kan men hier genieten van een heerlijke kop koffie met
gebak. Waarmee Arabelle eveneens
inspeelt op de aanloop van passanten.
Van alle culturen wat
De horeca in het algemeen en gerechten samenstellen en bereiden
in het bijzonder is de passie van Jamal, naast ICT wat hij net zo graag
doet. Net zoals zijn broer die eigenaar is van de ICT-winkel Multi Me-

Goede start Bridgevereniging Uithoorn
Uithoorn - Maandagavond 8 Januari werd met 26 paren de 3” ronde van
de 3” zitting van de paren competitie
vanBridgevereniging Uithoorn (BVU)
gespeeld in de barzaal van sporthal De Scheg. .In deze 3”ronde heb-

ben in de A lijn Cees Harte & Jos v
Leeuwen hun goede vorm mee naar
het nieuwe jaar genomen en pakte
een gedeelde 1”plaats met Lia Guyt
& Ans Breggeman met 64,13% op
de 2”plaats het gelegenheids koppel

Atlantis schoolkorfbaltoernooi
succesvol

De Ronde Venen - Traditiegetrouw
werd door korfbalvereniging Atlantis
tijdens de kerstvakantie het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd. Ook
dit jaar deed het Kids College uit Wilnis mee.Op donderdagochtend mochten groep 7 en 8 hun geleerde korfbalkunsten laten zien. ’s Middags gaf
groep 6 hun acte de presence. Omdat
in groep 8 veel kinderen enthousiast
waren werd er meegedaan met zelfs
2 teams met wat invalbeurten vanuit
groep 7. Groep 7 was zeer fanatiek en
kwam met mooi samenspel en goede verdediging tot een mooie tweede
plaats. Groep 8 kon hun laatste korfbaltoernooi mooi afsluiten met een
derde plaats Zeer knap,zeker omdat
dit resultaat bereikt is zonder een enkele ervaren korfbalspeler. Groep zes
bestond uit enkel meiden en ze moesten dus ook tegen jongens spelen.
Ondanks dat ze dus flink aan de bak
moesten deden ze dit met veel verve. Bewonderingswaardig was t optreden van Neeltje Hijman die s ochtends bij groep 7 al 5 wedstrijden gespeeld had en nog 4 wedstrijden bij
haar eigen groep mocht spelen. Hele enthousiaste meiden lieten zien dat
ze echt team waren en met een grote glimlach werd de laatste wedstrijd
mooi gewonnen.
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Hertha JO11-1 jaar af met
winst in bekerthriller

Inschrijven voor PK Sport
Bosdijkloop 18 februari

Vinkeveen - Hertha JO11-1 speelde in december de laatste wedstrijd van het kalenderjaar 2017
thuis tegen MSV ’19 JO11-1. Na een
bloedstollende wedstrijd trokken de
jonge talenten uit Vinkeveen, met
sterk verdedigende Loek en Thiago,
uiteindelijk aan het kortste einde en
sloten zo een leerzaam en mooi jaar
af met een overwinning. Met een
kleine vertraging, i.v.m. uitloop van
de wedstrijd ervoor, floot scheidsrechter Ricardo Mills voor het begin van de wedstrijd. Al snel bleek
dat de jonge Vinkeveners op serieuze tegenstand konden rekenen van
de ploeg uit Montfoort.
Een gelijk opgaand begin resulteerden in een kleine kans voor de bezoekers, waarna Hertha onder leiding van aanvoerder Mats en Kick
voor wat gevaar konden zorgen aan
de andere kant. De schoten waren
een prooi voor de keeper van de bezoekers.
Gaandeweg bleek dat de Herthanen
door de sneeuwomstandigheden de
week ervoor wat ritme misten en
kreeg de tegenstander wat meer
gelegenheid hun kunsten te vertonen. Dit resulteerde in een kans
voor de spits, maar keeper Mike had
een prachtige redding in petto.

Regio - Op de Kerklaan in Vinkeveen klinkt zondag 18 februari het
startschot voor de PK Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub De Merel organiseert de 40ste editie van dit hardloopevenement. Iedereen is welkom
bij deze winterse loop en kan zich
nu reeds voorinschrijven.
Het aantal deelnemers nam de afgelopen jaren gestaag toe. Het succes is mede te danken aan de gezellige ambiance in en om sporthal De
Boei in Vinkeveen en aan het mooie
parcours langs het natuur- en watersportgebied rondom de Vinkeveense Plassen en recreatieterrein
Bosdijk. Alle deelnemers ontvangen
vanwege het 40-jarig jubileum van
de Bosdijkloop een herinnering.

Golfde
Het spel golfde op en neer en was
voor de neutrale toeschouwer zeker het aankijken meer dan waard.
Een paar minuten voor rust, speelde MSV een prima aanval en ineens
stond de spits vrij voor keeper Mike.
Met een uitstekende sliding bracht
Thiago op het allerlaatste moment
redding, zodat de tegenstander niet
tot scoren kon komen. De rust werd
bereikt met de niet alledaagse score van 0-0.
In de rust kregen de mannen te horen dat ze vooral goed moesten blijven knokken voor een goed resultaat en dat het zeker niet gespeeld
was. Hertha kreeg de 2e helft meer
de overhand, maar was vaak slordig
in de passing om tot serieuze kansen te komen. Na 8 minuten was
het dan toch raak. Via een mooie interceptie op het middenveld, kreeg
Julian de bal met een steekpass bij

Raslèn die van afstand met een droge schuiver de keeper kansloos liet
,1-0.
Hertha ging door en kreeg gaandeweg meerder kansen en mogelijkheden op meer, maar de keeper van
MSV hield zijn doel verder schoon
op schoten van Bram, Kick en een
kansje voor Mats.
Spannend
Door het kleine verschil bleef het
enorm spannend en geloofde MSV
nog in haar kansen. Echter hield de
Hertha verdediging met Loek, Sam,
Thiago en Julian de boel goed dicht.
Zoals zo vaak zit het venijn in de
staart. Hertha gaf onnodig een corner weg in de 25e min en vergat
vervolgens scherp te zijn bij een rebound na een goede redding van
Mike. MSV kwam met nog 20 seconden te gaan langszij 1-1.
Wat een domper voor de Hertha
mannen, want meteen blies de goed
leidende scheidsrechter voor het
einde van de wedstrijd.
Een bekerwedstrijd dient een winnaar te krijgen dus moesten penalty’s genomen worden om de winnaar te bepalen. Coach Toine wees
Raslèn, Kick en aanvoerder Mats
aan als de nemers aan Hertha zijde.
De eerste was voor Raslèn die de
bal secuur in de rechter beneden
hoek speelde 1-0. Vervolgens een
speler van MSV die de bal ook in
de hoek probeer te schieten, maar
Mike was er als de kippen bij om
de bal uit zijn doel te ranselen. De
2e man aan Hertha zijde was Kick,
die met een hard en strak schot, a
la Johan Neeskens, de keeper kansloos liet 2-0. Een redding van Mike
zou de beslissing brengen, maar de
spits van MSV bleef koel en bracht
de spanning terug 2-1. Aan de jarige aanvoerder Mats te taak de beslissing te brengen. Met een hard
en geplaatst schot in de linker beneden hoek scoorde Mats de 3-1
en schoot daarmee Hertha JO11-1
naar de volgende bekerronde. De
vreugde en opluchting was groot bij
de Hertha boys. Een al met al moeizame maar verdiende overwinning
op basis van goede teamgeest en
werklust.

Golfers en Golfsters van
het Jaar 2017
De Ronde Venen - Tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 7 januari zijn bij Golfclub Veldzijde de Golfers en Golfsters van het jaar 2017
bekend gemaakt. De titel wordt bereikt voor het hoogste totaal aantal behaalde stablefordpunten over
de beste wedstrijden van het golfseizoen 2017. Omdat Golfclub Veldzijde wedstrijden organiseert op zowel de 9 holes Par 3 baan als op de
18 holes baan bij haar homecourse
Golfpark Wilnis, worden in principe
vier spelers titeldragers. Het werden
er voor 2017 vijf.
Winnaars voor de Par 3 baan zijn
Shemay Leeuwenburgh uit Montfort en Marcel Buyink uit Mijdrecht.
Zowel bij de dames als bij de heren
was de afstand tussen de koplopers
en de tweede plaats spelers groot.
Marcel won met 535 punten en
nummer twee Peter Leeuwenburgh
had 523 punten. Bij de dames won
Shemay Leeuwenburgh uit Montfort
(inderdaad, haar partner Peter ein-

digde als tweede bij de heren) met
529 punten en was daarmee 9 punten beter dan nummer twee Marlies
Klarenbeek.
18 holes
De golfster van het jaar van de 18
holes baan heeft twee winnaressen opgeleverd omdat Joke Delfos
én Joke Schiphorst (beiden uit
Mijdrecht) eindigden met 352 punten. Joke Schiphorst had in 2016
ook de titel gewonnen. Bij de heren
werd Chiel Aufenacker uit Mijdrecht
met 1 punt voorsprong de Golfer
van het jaar 2017. Bestuurslid Marjolijn Stassen heeft de winnaars genoemd en naar voren geroepen voor
hun welverdiende prijzen.
De namen van de vijf golfers van
het jaar 2017 prijken vanaf nu op
vier houten borden waar een golfclub op is bevestigd en in het clubhuis aan de Bovendijk in Wilnis te
bewonderen zijn. De bloemen gingen mee naar huis.

Mijdrecht - De derde ronde van
de nieuwe wintercompetitie is gespeeld op 4 januari 2018. De spellen bevatten nog enige nabranders van het vuurwerk in het oude
jaar. Explosieve verdelingen die voor
de behoedzaam opererende bridgers leidden tot fraaie oplossingen
en scores. Voor de gelukszoekers
– manches waar mogelijk – waren
er af en toe teleurstellingen te verwerken door de onmogelijke verdelingen. De uitslagen zijn daar een
mooie weergave van.
A-lijn: 1. Huub & Hennie van der
Reep 58,75%, 2. Kiki Lutz & Cees
Houmes 57,08% en 3. Richard van

Heese & Hans Leeuwerik 56,67%.
B-Lijn: 1. Tiny Tijssen & Bea van den
Heuvel 66,15%, 2. Lineke van Oevelen & Corrie de Jong 61,35% en 3.
Geri Stappers & Annemarie Pierrot
56,25%.
C-lijn: 1. Gerda & Jan Elenbaas
70,83%, 2. Gedeeld Jannie Koppen
& Bart Groenevelt 59,90% en Simon
Rijser & Marian Verdegaal 59,90%.
BVM wenst u en haar leden een
voorspoedig 2018 met veel bridgeplezier.
Mocht u geïnteresseerd in een gezellige bridgemiddag neem dan
contact op met het secretariaat,
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

Leuke en nuttige Familiezwemdag
zwedag in Mijdrecht. Zwembad Optisport De Ronde Venen en Team
Sportservice De Ronde Venen organiseerden deze dag in opdracht van

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar
www.inschrijven.nl.
Voorinschrijving is mogelijk tot en met 15 februari 2018. Na deze datum kunt u zich
inschrijven op de dag van de loop
in De Boei, vanaf 10.30 uur tot uiterlijk een kwartier voor de start.
Het inschrijfgeld op de dag van de
loop bedraagt voor de 10 kilometer
en de halve marathon 8,- en voor de
5 kilometer 6,-. De voorinschrijving
is 1,- goedkoper. Deelname aan de
Jeugdloop is gratis!
Informatie
De start van de 1 kilometer jeugdloop is om 11.30 uur. De start van de
halve marathon is om 12.00 uur, de
10 kilometer om 12.10 uur en de 5
kilometer om 12.20 uur. Meer informatie over de PK Sport Bosdijkloop
geeft Peter Meijer, tel. 06-48013782
of bosdijkloop@gmail.com. Zie ook
website: www.ttcdemerel.nl of volg
ons op Twitter @Bosdijkloop.

Voorbereidingen Uithoorns
Mooiste-de loop in volle gang

Bridgevereniging Mijdrecht

De Ronde Venen - In de Kerstvakantie hebben vijftien mensen een
beperking met negen zwemgenoten deelgenomen aan de Familie-

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve
marathon (deelname vanaf 16 jaar)
en een 10-kilometerloop, beide door
het buitengebied van Vinkeveen, en
een 5-kilometerloop door de kern
van Vinkeveen. Deze afstanden
zijn zowel geschikt voor wedstrijdlopers als voor recreanten. En er is
een jeugdloop van 1 kilometer voor
kinderen tot en met 12 jaar. Start en
finish zijn vlakbij sporthal De Boei,

Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In
de sporthal zijn kleedruimten, douches, foyer met horecafaciliteiten,
tasseninname en er is EHBO aanwezig.

de gemeente. De deelnemers konden in het Veenweidebad meedoen
aan diverse activiteiten, zoals aquarobics, en vrij zwemmen. Ook kon

Regio - Naast de wedstrijdcommissie van AKU die bezig is met de laatste voorbereidingen van Uithoorns
Mooiste-de loop, is er ook een grote
groep lopers die hard en enthousiast op de baan van AKU bezig is om
goed voorbereid aan de start te verschijnen op 28 januari.

voor het feit dat ze korte tijd van bepaaalde wegen geen gebruik kunnen maken.
Afgelopen en komende weken worden meer dan 65 verkeersregelaars
gecertificeerd zodat alle lopers en
andere verkeersdeelnemers geen
hinder van elkaar ondervinden.

Clinic
Begin november meldden zich meer
dan 30 enthousiaste lopers om deel
te nemen aan de clinic als voorbereiding op een van de 3 afstanden
tijdens Uithoorns Mooiste. Op dinsdagavond en zaterdagmorgen staan
trainers van AKU klaar om deze atleten klaar te stomen. De groep
is heel gemeleerd samengesteld.
Naast beginnende lopers die het lopen van de 5 kilometer als doel hebben gesteld, zijn er ook lopers met
meer trainingservaring die voor een
van de langere afstanden gaan. Een
klein aantal van hen is om die reden
al doorgeschoven naar een van de
al bestaande trainingsgroepen op
dinsdag en donderdag.

Afstandsponsors
De organisatie heeft een aantal
sponsors gevonden die hun naam
hebben verbonden aan een van de
te lopen afstanden. Takii Europe is
afstandsponsor van de 10 kilometer en een enthousiaste groep medewerkers van het bedrijf doen ook
mee aan de businessloop.
Vakantie Makelaar is weer terug als
medesponsor van Uithoorns Mooiste. Na een aantal jaar als hoofdsponsor te zijn opgetreden, is het
bedrijf nu sponsor van de 10 Engelse Mijl. Medewerkers van het bedrijf
zijn ook actieve deelnemers aan de
clinic en 2 teams doen mee aan de
businessloop.

Organisatie
De leden van de wedstrijdcommissie werken er hard aan om de organisatie voor alle lopers zo goed mogelijk te organiseren. Naast het uitzetten van een aantrekkelijk en veilig parcours
voor de vele lopers, worden ook
omwonenden geinformeerd over de
overlast die de loop voor een aantal van hen onherroepelijk oplevert.
Daarmee hopen we dat er begrip is

Programma
10.15 uur: 1 kilometer G-run
10.30 uur: AH Jos van den Berg 1 kilometer GeZZinsloop
11.00 uur: van Schie 5 kilometer
11.08 uur: Takii 10 kilometer loop
11.08 uur: Vakantiemakelaar 10 Engelse Mijlen
Informatie is te vinden op www.uithoornsmooiste.nl
Voorinschrijven kan op www.inschrijven.nl

informatie worden ingewonnen bij
zwemvereniging De Ronde Venen.
Hoofd zwemzaken Co Compier van
het zwembad onderzoekt naar aanleiding van deze dag of het mogelijk is een structurele activiteit aan te
bieden aan deze doelgroep.
Zwemdag
“De deelnemers reageerden enthousiast op deze dag, maar gaven tevens aan wat er beter kan in
het bad voor mensen met een beperking. Wat dat betreft was dit
ook een nuttige dag”, vertelt Elzemieke van Empel van Sportservice
De Ronde Venen. “Het zwembad
gaat daarmee aan de slag. Zij vinden het, net als wij, belangrijk dat
deze doelgroep zoveel mogelijk beweegt. En dat er in Mijdrecht ook de
kans is om dat in het zwembadwater te doen.”
Meer informatie
Voor meer informatie over deze
of andere activiteiten voor mensen met een beperking kan contact
worden opgenomen met Elzemieke
van Empel via telefoonnummer 030
209 99 98 of e-mailadres elzemieke.van.empel@sportserviceprovincieutrecht.nl.

BVM maandagclub
Mijdrecht - De eerste ronde van
het tweede deel van de wintercompetitie ging op 8 januari 2018 van
start na een wat langere winterstop dan gepland. De breinbrekers
werden weer met enthousiasme gekraakt. De diverse teams moesten
wel weer wennen na alle festiviteiten waardoor de uitslagen hier en
daar tot verrassingen leidden.
De uitslag van deze avond:
A-lijn:
1. Chris van der Wilt & Carla Steenhuis Geertsema 564,58%, 2. Marja

Hartmann & Joop Koeman 58,75%
en 3. Paul & Delia Kenter 57,92%.
B-Lijn:
1. Ben Ockhuizen & Jaap Schutte
57,08% , Richard Morssink & Ad in ’t
Veld 54,58% en 3. Jan Bunnik & Ineke van Diemen 54,58%.
C-lijn:
1. Ans de Ruiter & Rietje Tijssen
61,25% 2. Ina & Bram van Rossum
60,42%. en 3. Nienke Hesselink &
Trudy Morssink 54,58%.
Bent u geïnteresseerd neem dan
contact op met het secretariaat
email: secretariaat.bvm@gmail.com.

