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VERMIST:

Wie heeft lieve
Tia gezien?

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Mijdrecht - Tia is vermist
sinds 9-december in de omgeving Dorpsstraat/Raadhuislaan Mijdrecht. Creme
noorse boskat/ragdoll met
grijsbruine snoet, oren, potjes en staart. Ze heeft halflang pluimig haar, volle
staart, fel blauwe ogen en is
schuw. Heeft u haar gezien?
Graag contact: 06-52078111.

DEZE WEEK IN ONZE KRANT!

Burgemeester Maarten Divendal en wethouder Kiki Hagen zoeken hulp!
Ben of ken je een geschikte kinderburgemeester? Laat het weten!

Kinderburgemeester voor
De Ronde Venen gezocht
FEESTDAG-TIP:
vismaaltijden
VISSCHOTEL!

DORPSTRAAT 11-13 | UITHOORN
0297 303 290
www.deviskeuken.nl

IN DE
PROVINCIE
Bijzondere planten
en dieren terug door
herstel van heide

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

De Ronde Venen - De gemeente is op zoek naar een kinderburge- - Welke onderwerpen vind jij
meester. Alle kinderen uit De Ronde Venen die nu in groep zeven
belangrijk en kan jij dat in het
of acht zitten, kunnen zich hiervoor kandidaat stellen.
openbaar vertellen?
- Wat vinden je ouders er van als
De kinderburgemeester verge- neer te leggen wordt er ook nog
je (loco)-kinderburgemeester
zelt de burgemeester en/of wet- een loco-kinderburgemeester bewordt?
houders bij activiteiten die ge- noemd. De loco-kinderburge- Deze motivatie kunnen de kindericht zijn op kinderen. Denk hier- meester vervangt de kinderbur- ren sturen naar kinderburgemeesbij aan het openen van nieuwe gemeester bij afwezigheid.
ter@derondevenen.nl. Een selecscholen, schoolpleinen, speeltuitiecommissie beoordeelt de binnen en sportclubs. De gemeen- Aanmelden
nengekomen sollicitaties, waarna
te is een wervingsactie gestart via Kinderen kunnen zichzelf aanmel- de burgemeester op een passend
social media en flyers die op de den voor maandag 17 december moment de naam van de kinderbasisscholen worden verspreid. door een e-mail of filmpje te stu- en locoburgemeester bekend
De activiteiten waar de kinderbur- ren met beantwoording van de maakt. De kinderburgemeester
gemeester een rol speelt worden volgende vragen:
wordt officieel benoemd voor de
buiten schooltijd ingepland. Om - Waarom wil jij graag (loco)-kin- duur van een jaar tijdens de eerstde activiteiten niet bij een kind
derburgemeester worden?
volgende raadsvergadering.

Tweede fase van vernieuwing
De Lindeboom gestart!
Mijdrecht - Op dit moment werkt
aannemer Bébouw Midreth in opdracht van eigenaar Hoorne Vastgoed BV aan de tweede fase van
de vernieuwing van winkelcentrum De Lindeboom. De nieuwe
contouren van het winkelcentrum
op het kerkplein zijn al zichtbaar
en er wordt volop gewerkt aan
de nieuwe ingang aan het Burgemeester Haitsmaplein. De werkzaamheden moeten in juli 2019
zijn afgerond.
Het Mijdrechtse centrum staat
op dit moment volop in de steigers. De bouw van de Molenhof is
in volle gang, net als de vernieuwing van De Lindeboom. Wethouder Rein Kroon: “Het is goed
om te zien dat er hard wordt gewerkt aan de vernieuwing van het
Mijdrechtse Centrum. Hiermee
zorgen we ervoor dat het centrum
aantrekkelijk blijft voor onze ei-

gen inwoners, maar ook voor bezoekers van buiten de gemeente. Als de werkzaamheden aan De
Lindeboom zijn afgerond, dan is
de gemeente aan de beurt met de
herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein, een deel van
de Dorpsstraat en het plein bij de
kerk. Zo dragen we bij aan de kwaliteitsimpuls van het centrum.”

het winkelcentrum vier jaar geleden gekocht. Het was toen verouderd, maar we zagen de potentie van het complex. De komst van
de Action in de eerste fase heeft
gezorgd voor een impuls van het
Mijdrechtse centrum. Met de huidige werkzaamheden maken we
het winkelcentrum toekomstbestendig.” Er is het nodige water
door de Achtervaart gestroomd,
Metamorfose
voordat de werkzaamheden aan
Het winkelcentrum De Linde- De Lindeboom van start konden
boom ondergaat een ware meta- gaan. Wethouder Kroon: “Ik ben
morfose. Een deel van de bebou- blij dat we het in goed overleg
wing aan de zijde van het Burge- met de Protestantse Gemeente
meester Haitsmaplein (het voor- Mijdrecht, Hoorne Vastgoed eens
malige hypotheekkantoor) ver- zijn geworden over de vernieudwijnt, er komt een verbinding wing van het winkelcentrum. De
tussen dit plein en het kerkplein, Janskerk gaat echt onderdeel uitde gevel wordt helemaal ver- maken van het Mijdrechtse cennieuwd en de Boni krijgt een nieu- trum. Dat is voor de integraliteit
we supermarkt. Jan Heeremans een enorme meerwaarde voor
(Hoorne Vastgoed): “Wij hebben Mijdrecht.”

Service

www.meerse.nl

Nieuwe Meerbode
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Verkiezing kinderburgemeester van start!
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze welkom

BEZORGERS/STERS
Vinkeveen: Omg. Cullensmeer en Klijne Meer (260 kranten)

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Nart Wiegmans viert
25-jarig bestaan
Mijdrecht - Dit afgelopen weekend vierde Nadert Wiegmans het
feit dat hij 25 jaar geleden. Met
zijn tuincentrum is gestart. Hij
deed dit door vrijdag, zaterdag en
zondag, iedere klant te verwennen met een heerlijk kopje thee
of bakje koffie met een zelfgebakken oliebol. Ondank dat het weer
niet echt geweldig was, maar aan

de andere kant wel heerlijk guur
om bijvoorbeeld een kerstboom
te kopen en dan een lekker bakkie troost met een oliebol te nuttigen. De klanten lieten zich dan
ook niet weerhouden door het
weer en kwamen massaal een bezoekje brengen.
Meer over dit jubileum
zie elders in dit blad.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 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.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 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.
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
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

Kerststallen uit de hele
wereld te zien in De Schutse
Regio - Een os en een ezel en natuurlijk Maria, Jozef en het kindje: de kerststal hoort echt bij het
kerstfeest. In De Schutse kun
je van 17 tot en met 28 december heel verschillende kerststallen bewonderen. Grote en kleine, kleurrijk of heel eenvoudig. Er
gaat een wereld voor je open.
Jan van Hulst uit Krimpen aan de
IJssel heeft een grote verzameling kerstgroepen en kerststallen vanuit de hele wereld. Een
deel daarvan is te bewonderen
in De Schutse, de kerk bij winkelcentrum Zijdelwaard. Van Hulst
is ooit begonnen met een stalletje uit de HEMA voor zijn kinderen. Nu heeft hij er meer dan
1000 en leent hij ze in de decembermaand uit aan kerken en mu-

Openingstijden
Maandag 17 december tot en

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Afvallen als goede
voornemen in 2019?
ari 2019 gaan er weer 2 nieuwe
groepen van start. Individueel en
met z’n tweeën afvallen kan op
elk moment worden gestart. Tot
en met 21 december kun je een
gratis en vrijblijvende intake inplannen. Wil jij je nu meteen opgeven voor de cursus afvallen in
groepsverband of meer informatie? Bezoek dan de website www.
slimness.nl en geef je op. Voor alle duidelijkheid: SLIMNESS werkt
niet met eiwit shake’s, zakjes of
met pillen dus geen jojo-effect,
maar blijvend resultaat. Bij SLIMNESS leer je je voedingspatroon
aanpassen oftewel afvallen zonder poespas. Zaterdag 5 januari
tussen 09.00 en 14.00 uur organiseert SLIMNESS een open dag.
Hier kun je kosteloos je BMI en
middelomtrek laten meten, krijg
je informatie over gezond afvallen en is er de mogelijkheid om
je op te geven voor de groepscursus. Het maximum is 12 personen
per groep. Wees er dus op tijd bij.
Laat je goede voornemen werkelijkheid worden! SLIMNESS | Bozenhoven 19 a | Mijdrecht | 0297
765027

van 10.00-16.00 uur.
Vrijdag 28 december om 11.00
uur rondleiding door Jan van
Hulst, de eigenaar van de kerststallen, met toelichting en verhalen.

Nieuwsgierig?
Nieuwsgierig naar de kerststallen? Of wil je gewoon even genieten van de kerstsfeer? Iedereen is welkom! Er is koffie en thee
en er klinkt muziek. In de kerk kun
je een kaarsje aansteken voor iemand die je dierbaar is, of voor jezelf. Kortom, een echt kerstmomentje, voor groot en klein, oud
én jong. Op woensdag 19 december om 15.00 uur wordt er een
verhaal verteld, voor jong en oud.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

‘Montere weemoed’ door Thomas
Verbogt en Beatrice v.d. Poel
Regio - Op zondag 16 december a.s. brengt de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) een speciaal programma, met als thema ‘Montere Weemoed’. Schrijver Thomas Verbogt
en singer-songwriter Beatrice van
der Poel presenteren een hartverwarmende collage van prachtige weemoedige liedjes en komische verhalen over tintelend verlangen, alledaagse waanzin en
melancholie. Het gaat over kleine belevenissen met grote gevolgen en vaak ook over het toeval
dat geluk heet.

Regio - Afvallen is meer dan een
goed voornemen. Op een gezond
gewicht blijven of afvallen zijn
doelen die we onszelf vaak stellen. Ook belangrijk, want overgewicht en obesitas zijn - op roken
na - de belangrijkste risico’s voor
kanker in onze leefstijl.
Ze verhogen de kans op maar
liefst 12 soorten kanker.
Een gezond gewicht behouden
is dus één van de belangrijkste
stappen die je kunt nemen om je
kans op kanker, maar ook diabetes, een hoog cholesterol, hoge
bloeddruk en hart- en vaatziekten te verkleinen. Wil jij je goede voornemen werkelijkheid laten worden? SLIMNESS is inmiddels dé ervaringsdeskundige op
het gebied van afvallen. SLIMNESS heeft een 10-weekse cursus met nuttige informatie om
effectief en efficiënt af te vallen. Deze cursus kan zowel individueel, samen als in groepsverband gevolgd worden en wordt
door meerdere zorgverzekeraars
vergoed! De resultaten in een
groep zijn vaak hoger, doordat je
elkaar extra motiveert. Op 9 janu-

sea. In De Schutse zijn ook kerststallen van mensen uit Uithoorn
te zien. En ook die zijn zeer de
moeite waard.

met zaterdag 22 december van
10.00-16.00 uur.
20 december 15.00 uur verhaal
voor jong en oud.
Maandag 24, woensdag 26, donderdag 27, vrijdag 28 december

Thomas Verbogt
Auteur Thomas Verbogt schreef
diverse romans, toneelstukken,
columns en verhalenbundels en
werd genomineerd voor de Libris
Literatuurprijs en de ECI Literatuurprijs 2016 voor zijn boek ‘Als
de winter voorbij is’. In september
2017 verscheen zijn nieuwste roman ‘Hoe alles moest beginnen’.
Hij timmert al dertig jaar aan de
weg, maar is relatief onbekend.
Toch doet hij beslist niet onder
voor coryfeeën als Maarten ’t Hart
en Tommy Wieringa.

landstalig
singer-songwriter
en maakte diverse theaterprogramma’s en albums. Haar laatste voorstelling ‘Electric Lady’
was een ode aan Jimi Hendrix en
oogstte vier-sterren-recensies. Ze
leest regelmatig luisterboeken
voor waaronder de familiekroniek ‘Judas’ van Astrid Holleeder.
In 2015 won ze de Luisterboek
Award voor het inspreken van de
bestseller van John Green: ‘Een
weeffout in onze sterren’.
De bijzondere voorstelling ‘Montere Weemoed’ vindt plaats op
16 december a.s., om 14.30 uur

in De Schutse te Uithoorn. U
kunt ter plekke boeken van Thomas Verbogt kopen bij de boekenstand van The Read Shop Express (alleen contante betaling
mogelijk). Losse kaarten à 15 euro zijn verkrijgbaar via de website van de SCAU: www.scau.nl Jongeren tot en met zestien hoeven
slechts 7,50 euro te betalen. Ongeveer een week van te voren begint de losse kaartverkoop in de
boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). De resterende
kaarten worden vanaf 14.00 uur
aan de zaal verkocht.

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 15.800

Beatrice van der Poel
Beatrice van der Poel is Neder-

Er staat een paard in de gang bij….
Regio - Van levensgrote kunstpaarden tot aan kleurrijke schilderijen zijn spoedig te bewonderen bij Rabobank Rijn en Veenstromen in Mijdrecht. De kunstbank ‘In the Cloud’ geschilderd
door Andrea Leber die naar aanleiding van de zomer expositie
‘Aan ’t Roer’ geplaatst is bij Rabobank Rijn en Veenstromen in
Mijdrecht heeft veel positieve reacties teweeggebracht. Daarom
zal de komende tijd de locatie
meer kleur krijgen door de schilderijen en sculpturen die geëxposeerd zullen worden. De kunst
zal tot het voorjaar te bewonderen zijn.
Jachthaven Vinkeveen is gevraagd om deze expositie in te
richten, deze staat inmiddels be-

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

kend om de unieke combinatie van ligplaatsen, short stay en
kunst op de haven.
De kunstenaars waarvan de
kunstwerken te bewonderen zijn
onder andere Andrea Leber, Merel Kooning en Jacky Zegers. De
expositie zal officieel geopend
worden tijdens lancering van de
winteruitgave van De Venen INTO
business. Tijdens avond zal ook
de Top 50 Meest Invloedrijke Personen van De Venen worden bekend gemaakt.
Nieuwsgierig geworden naar de
expositie? Wandel binnen vanaf maandag 17 december tijdens
kantooruren op vestiging Rabobank Rijn en Veenstromen in
Mijdrecht om de kunst te bewonderen.

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!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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Ex-receptioniste gemeentehuis schrijft
boekje over contacten met inwoners

r s e e vreemde
de emee te e

ter
s e e t de
Pijlstaart
De Ronde Venen - Woensdag
5 december was het feest op de
Pijlstaart! Sint bezocht de school
en dit jaar met wel heel veel jonge pietjes. De afgelopen weken
hebben de kinderen Sinterklaas
goed geholpen. Piet is erg oud en
wil graag met pensioen. Zou deze Pensioen- piet op ideeën gebracht zijn door meester Bert, de
directeur van de Pijlstaartschool?
Meester Bert gaat eind januari namelijk ook van zijn welverdiende
pensioen genieten. Voor meester

erst
v
evee

Vinkeveen - In de Hervormde
kerk aan de herenweg 201 te Vinkeveen is er op zaterdag 15 december een kerstzangavond, met
medewerking van het Christelijk
gemengd koor Hiddai uit Wilnis
en het Gelegenheidskoor Laudate uit Vinkeveen. De avond begint
om 19.30 uur. Hiddai trad al vaker op in de Hervormde kerk van
Vinkeveen, met groot succes. Een
volle kerk genoot van een prachtig concert met een repertoire
van mooie christelijke liederen.
Het koor staat onder leiding van
de ervaren dirigent Wim van Dijkhuizen. Het Gelegenheidskoor
Laudate, onder leiding van Charles de Vree, is een uniek en spontaan ontstaan koor wat u niet eerder heeft zien optreden en mogelijk later ook nooit meer in deze samenstelling zult zien.
Naast het genoegen om naar beide koren te luisteren, is er ook

Bert is een opvolger gevonden,
maar wie gaat nu Pensioen- piet
opvolgen? Zijn er straks nog wel
genoeg pieten? Inmiddels staat
de Sinterklaashoek in de school al
snel overvol met spullen van deze
Pensioen-piet: een wandelstok,
een rollator, een kunstgebit, pantoffels en een scootmobiel. Gelukkig hadden de kinderen van
de Pijlstaart goede ideeën om de
Sint te helpen en zo kwam het
dat er dit jaar heeeeeel veel jonge
pietjes mee kwamen op bezoek!

kreeg met een ambtenaar, riep
hij uit: “Dan wil ik de burgemeester spreken!” Anders zou hij minister-president Rutte inschakelen, dreigde de man. Die beweerde hij ook te kennen.

Paperclipscollectie
Het boekje staat vol van dit soort
bijzondere voorvallen, die Ekelschot in een sobere stijl opschrijft. Bijvoorbeeld de anekdote van een vrouw die een handtas
vol dode boomblaadjes omkeert
op de balie. Of van de EngelstaliDe Mijdrechtse Maria Ekelschot ge e-mail waarin een man vraagt
kwam in 1989 bij de toen piepjon- om paperclips voor zijn collecge gemeente De Ronde Venen in tie. Grappig is ook de mail van
dienst. ‘Dat was nog het tijdperk een bedrijf dat voor een heropevan de faxen’, schrijft ze in haar in- ning informeert of er een specia- Vinkeveen - Op vrijdag 7 decemleiding. Dit voorjaar is ze met pre- le schaar bestaat voor het door- ber hadden de groepen 8 een wel
heel bijzonder uitje!
pensioen gegaan. Dat ze haar er- knippen van linten.
Zij werden opgehaald door de
varingen op schrift heeft gesteld,
Museumpleinbus en bezochten
is mede te danken aan haar echt- Boekhandels
genoot. Als ze hem weer eens In totaal staan er zo’n 140 kor- het Rijksmuseum.
over een bijzondere ontmoeting te teksten in Dan wil ik de bur- In een museum mag je nooit ervertelde, zei hij regelmatig: “Dat gemeester spreken, dat 72 pagi- gens aankomen....behalve tijdens deze kennismaking met het
moet je opschrijven.” Dat advies na’s telt.
heeft ze ter harte genomen.
Het boekje, met een voorwoord dagelijks leven uit de Gouden
van de Rondeveense burgemees- Eeuw. Tijdens de actieve rondleiBoze klant
ter Divendal, is verkrijgbaar bij di- ding worden alle zintuigen van
De titel van het boekje is een uit- verse boekhandels in de gemeen- de leerlingen aangesproken. De
spraak van een boze klant die te, zoals Mondria in Mijdrecht en leerlingen proeven specerijen uit
Ekelschot aan de telefoon kreeg. de Read Shops in Abcoude en verre landen, ruiken het atelier
van Rembrant, voelen hoe zacht
Toen hij niet meteen contact Vinkeveen.
de jurken van rijke dames waren
en ontdekken de geluiden van de
Nachtwacht.
Wat een leuke, leerzame ochtend
was dit! De kinderen hebben genoten en waren onder de indruk
van de Nachtwacht.

Pijlstaart naar
et
sm se m

Hoe houden we De Ronde Venen
bereikbaar?

d
ruimte voor samenzang en zal
ds. J.T. Maas, predikant uit Vinkeveen, een meditatie houden. Toegang is gratis, wel is er een vrijblijvende collecte voor de Stichting Friedensstimme die al 35
jaar staat voor ondersteuning van
christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en
zendingsactiviteiten.
Iedereen is heel hartelijk welkom!
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Mijdrecht - In het sfeervolle Oude Parochiehuis aan de Bozenhoven in Mijdrecht kun je op zondag 16 december de dag gezellig afsluiten met een muzikaal
programma waar iedereen lekker
in de kerstsfeer kan komen. Er is
een afwisselend programma samengesteld met bekende kerstnummers van klassiek tot pop
waarbij zowel professionele muzikanten als enthousiaste amateurmuzikanten het podium betreden.
Greetje de Haan (zangcoach), Aimée van Delden (harp), violiste
Eva Lohse, Dick Hesselink (koperinstrumenten) hebben een mooi,
afwisselend programma samengesteld die zowel door henzelf
gespeeld worden als door een

De Ronde Venen - Wie bijna dertig jaar receptioniste/telefoniste is geweest op het Rondeveense gemeentehuis, maakt het nodige mee. Maria Ekelschot heeft
tientallen hilarische, vreemde,
of juist vertederende contacten
met inwoners gebundeld in een
boekje. Het draagt de veelzeggende naam: Dan wil ik de burgemeester spreken! Vorige week
heeft burgemeester Maarten Divendal het officieel in ontvangst
genomen.

t te
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groot aantal getalenteerde muziekleerlingen. Het concert wordt
afgesloten met een optreden van
De Bandbrouwerij die naast bekende kersthits ook nog een aantal andere bekende pophits ten
gehore brengen. Onder het genot van een hapje en drankje is
er voor elke muziekliefhebber
wel iets moois te zien en te horen dus iedereen is van harte uitgenodigd!
De zaal van het Oude Parochiehuis is geopend vanaf 16:30 uur,
het concert begint om 17.00 uur
en duurt tot ongeveer 19.00 uur.
De entree is €5,- aan de deur.
Het concert wordt georganiseerd
door KRDV-netwerk, meer info
is te vinden op https://krdvnetwerk.nl

Foto: Schrijfster Maria Ekelschot overhandigt het eerste exemplaar aan
burgemeester Maarten Divendal.

t met et v e t
naar OBS Twister
Mijdrecht - Woensdag 5 december was de grote dag. Zou de Sint
wel komen en de grote vraag:
hoe? Op dinsdag 4 december kregen wij via een audiobericht van
Sint door, dat hij met het vliegtuig wilde komen en dat ze aan
het kijken waren waar ze konden
landen. Naast het audiobericht
had Sint ook een cadeautje gegeven: stoepkrijt. De kinderen werd
gevraagd een landingsbaan te tekenen op het kleuterplein, zodat
de landingsplek vanuit de lucht
goed zichtbaar was.
Toen de kinderen, 5 december om 8.30 uur op school kwamen, zagen ze op het bord beelden vanuit de lucht. Vol spanning
gingen wij met z’n allen naar buiten en keken hoog in de lucht op
zoek naar het vliegtuig van de
Sint.
Zoekend
Al zoekend en zingend kwam

daar een piet aangerend met een
parachute op zijn rug. Hij was gesprongen, maar was daarna Sinterklaas kwijt geraakt. HIj was
erg in paniek en juf Annet stelde
hem gerust door het gezang van
de kinderen. Terwijl de kinderen
stonden te zingen en te springen
kwam daar een tractor aangereden. En wie stond daar bovenop? Inderdaad: Sinterklaas en zijn
pieten. Sinterklaas vertelde dat
hij helaas niet kon landen op het
plein. Hij was iets verderop in een
weiland terecht gekomen. Gelukkig werd Sinterklaas door die lieve boer Jansen naar de school gebracht. Juf Annet heette de Sint
welkom en na een openingsdans
kon het feest beginnen. Groep
1 t/m 4 hebben zich vermaakt
met spelletjes en een bezoek aan
de Sint en zijn pieten. De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de
ochtend doorgebracht met het
uitpakken van de surprises.

Uit de berichtgeving is duidelijk
geworden dat onze Gemeenteraad weinig ziet in de acties
van de Provincie Utrecht om de
N201 beter te laten doorstromen. Ik denk weer terug aan de
besluiten inzake de passage van
de rivier de Amstel. Uithoorn en
de provincies Noordholland en
Utrecht en legden een weg aan.
Langs Hoofddorp, Aalsmeer
en Uithoorn vierbaans en verder tweebaans. Met veel moeite kwam er ook nog een smal
aquaduct tot realisatie.
Maar de Raad toen vond dat je
dat niet moest faciliteren en dus
niet verbreden. En zo bleef het
knooppunt bij de Liefkenshoek,
einde Hofland een probleem.

Wanneer houdt de Raad nu
eens op met de kop in het zand
te steken? Het tweebaans gedeelte binnen onze gemeente DRV moet ook verbreed worden. Het is maar goed dat onze
Provincie Utrecht daar wel oog
voor heeft, zo blijkt. De inwoners
van Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen kunnen daar blij mee zijn.
Het autoverkeer over de N201 is
zeker wel gediend bij een verbreding.
En of daar nu 80 of 100 km mag
worden gereden, dat acht ik
minder belangrijk.
Met vriendelijke groet,
Dik Brouwer
(oud-wethouder), Wilnis

Wij wonen en werken nabij Schiphol
“Deze week hebben we onze
bewonersgroep gepresenteerd
die positief staat ten opzichte
van Schiphol en de luchtvaart
via de website www.ikwoonenwerkbijschiphol.nl. We vragen aandacht voor de tienduizenden gezinnen die met plezier rond Schiphol wonen, werken en leven.
Schiphol is van levensgroot belang voor de regionale economie en werkgelegenheid,
300.000 banen zoals vliegend
personeel,
bagagemedewerkers, monteurs, reisbureaumedewerkers,
horecapersoneel,
vrachtmedewerkers, schoonmakers, winkeliers en mensen
die bij de bloemenveiling wer-

ken zijn afhankelijk van de luchthaven.
We horen veel van de mensen
die kritisch zijn over de luchtvaart en weinig van de mensen in de regio die leven van
de luchtvaart. Deze bewonersgroep wil die mensen een stem
geven.
Wij roepen een ieder dan ook op
om ons manifest te steunen en
vragen de Nederlandse regering
oog te hebben voor mensen die
hun brood verdienen dankzij
de luchtvaart. In drie dagen tijd
hebben al meer dan 4500 mensen ons manifest ondertekend.
U kunt dit initiatief steunen via
onze website www.ikwoonenwerkbijschiphol.nl.

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.
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Provincie bezig visie te ontwikkelen
voor een toekomstbestendige N201

Staan inwoners in De
Ronde Venen buitenspel?

25 jarig jubileum bij Vuurwerktopper Wiegmans
Mijdrecht – Eind deze maand is
het weer smullen voor heel veel
liefhebbers van het echte siervuurwerk. Op dat gebied kunt u
namelijk weer volop terecht bij
Tuincentrum Wiegmans aan Bozenhoven 105 in Mijdrecht (naast
en achter de Rabobank). Nart
Wiegmans zwaait er alweer 25
jaar de (deskundige) scepter. Natuurlijk kun je er terecht voor alle goedgekeurde vuurwerk, maar
zijn hart gaat uit naar het prachtige siervuurwerk. Dat is ook goed
te merken aan de prachtige pak-

ketten die in zijn bunker staan opgeslagen. Nart maakt met zijn bedrijf deel uit van de ‘Vuurwerktoppers’ in Nederland. Onder die
naam is hij ook te vinden op internet en ook zo staat hij in de
prachtige folder die afgelopen
week huis aan huis is verspreid.
In deze folder vindt u ook de bestellijst. In de folder en natuurlijk
op internet vindt u een groot aanbod siervuurwerk van diverse gerenommeerde merken. U kunt in
de winkel uw bestellijst inleveren, of online bestellen. Wanneer

u in de voorverkoop koopt, krijgt
u altijd extra voordeel. Een gratis
product bijvoorbeeld. Uw bestelde vuurwerk staat dan klaar wanneer het u uitkomt. Dit jaar zijn
de verkoopdagen 28, 29 en 31
december. Het spreekt voor zich
dat u ook die dagen nog gewoon
vuurwerk (bij) kunt kopen. De bestellingen via de folder kunnen
vanaf 23 november tot en met 24
december worden ingeleverd.
Veilig opgeslagen
Bij Nart Wiegmans is de omvang-

rijke vuurwerkassortiment veilig opgeslagen in een daarvoor
speciaal gebouwde bunker met
sprinklerinstallatie; “Wij voldoen
aan alle gesteld wettelijke regels
en voorschriften”, aldus Nart. “Dat
betekent dus veilig vuurwerk opslaan en veilig verkopen. Wij hebben meer dan 150 soorten vuurwerk, waarvan het meeste sier.
Knalvuurwerk verdwijnt steeds
meer. De mensen wil graag mooi
vuurwerk en daar sta ik helemaal
achter. Je moet plezier hebben en
dan is ook veiligheid heel belangrijk. Bij ons krijg je dan ook al jaren een aansteeklont en een veiligheidsbril mee bij je aankoop.
Weg met de aanstekers en de sigaretten”, aldus Nart
Wiegmans viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum en nog steeds staat
persoonlijke aandacht en goede
begeleiding van de klant, tijdens
de (losse) verkoop van vuurwerk
hoog in het vaandel. Ook deskundige voorlichting wordt alle tijd
voor genomen. Dus wilt u goed
en mooi vuurwerk, let op de folder, kijk op de site, of ga vanaf
28 december even bij hem naar
binnen. Nart en zijn team staan
graag voor u klaar. www.tuincentrum-wiegmans.nl

Volkskerstzang
Wilnis - Op maandag 24 december a.s. wordt er in de hervormde
gemeente van Wilnis een volkskerstzang gehouden. Het thema
is dit jaar: “Amazing Grace” en de
meditatie wordt verzorgd door
Albert Jan Treur. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door
het kinderkoor Ismaël o.l.v. Lies-

beth Nap en het Christelijk gemengd koor Hiddai uit Wilnis. De
avond begint om 19.00 uur. Allen
heel hartelijk welkom om te komen luisteren en vooral ook mee
te zingen!
Na afloop bent u/jij van harte
welkom in De Roeping voor drinken en wat lekkers.

Sinterklaas sliep op
Antoniusschool
De Hoef - Op woensdagochtend
5 december vond er wel een heel
verrassend bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten aan de Antoniusschool in De Hoef plaats. Om
half negen stonden kinderen, ouders en leerkrachten verwachtingsvol buiten in afwachting van
het bezoek. Het was in die zin
best wel even schrikken toen er
alleen een paar Pieten het schoolplein op kwamen met spacescooters en een kruiwagen. Aan Pietje
Paniek kon je al snel merken wat
er aan de hand was: De Pieten
waren Sinterklaas kwijt! Eenmaal
de school ingelopen ontdekten
de kinderen al snel hoe dit kwam.

In de hal van de school bleek Sinterklaas nog rustig te liggen slapen in een mooi ingerichte slaapkamer. Voorzichtig werd Sinterklaas wakker gemaakt en daarna
was het eerst tijd voor een rondje ochtendgymnastiek. Toen Sint
zijn pyjama weer omgeruild had
voor zijn rode mantel is hij met
cadeautjes en lekkers langs alle klassen gegaan. In de onderbouw genoten de kinderen deze dag van een speciale Pietengymles en in de bovenbouw was
er tijd om de prachtig gemaakte surprises te openen. Zo kwam
het met het Sinterklaasfeest in De
Hoef toch nog helemaal goed!

Kerstconcert ROM-Koor
Regio - De Ronde Venen - Donderdagavond 20 december kunt
u het ROM-Koor onder leiding
van Ferdinand Beuse gaan beluisteren tijdens het traditionele
kerstconcert in de Janskerk, Kerkstraat 11 te Mijdrecht.
Naast de vaste pianist James Pollard is er extra begeleiding van
Mirjam Vos op viool en Eric Westerink op trombone.
Het ROM-koor brengt bekend
kerstrepertoire en uiteraard ook

weer enkele nieuwe nummers. U
bent van harte welkom om deze avond alvast in kerststemming
te komen. Het concert begint om
20.00 uur. Dit jaar vragen zij een
bescheiden toegangsprijs van
€5,-. Kinderen t/m 12 jaar gratis.
Er zal ook een collecte worden
gehouden voor inloophuis “Het
Anker”.
Reserveren is niet nodig, maar
kom op tijd want vol is vol. De
kerk is open vanaf 19.30 uur.

Voedselbank inzamelingsactie bij supermarkten
De Ronde Venen - Voedselbank
De Ronde Venen houdt zaterdag 15 december tussen 8.30 en
17.00 uur een inzamelingsactie
bij Plus Koot in Abcoude en AH
aan de Leicester Mijdrecht. Voedselbank De Ronde Venen verstrekt wekelijks voedselpakketten aan inwoners in de gemeente die tijdelijk zo’n steuntje in de
rug nodig hebben. Momenteel
hebben ze 111 huishoudens in
hun bestand. In totaal gaat het
om zo’n 310 personen. De voedselbank werkt met ruim 70 onbetaalde vrijwilligers en om de kosten te dekken is men geheel afhankelijk van donaties.
De voedselbank houdt regelmatig inzamelingsacties onder het
winkelpubliek bij verschillende supermarkten om daarmee
de voedselpakketten te kunnen
aanvullen. Dit doet men het liefst
met houdbare huismerkproduc-

ten waar men grote behoefte aan
heeft. Het stelt de voedselbank in
staat om de voedingswaarde en
het soort producten in het pakket zo evenwichtig mogelijk op
elkaar af te stemmen. Voor deze
december actie werkt de voedselbank samen met leerlingen
van het Veenlanden College.
Hoe werkt het: In de supermarkt
staat een kraampje waar door de
voedselbank uitgekozen artikelen op zijn uitgestald. Na het afrekenen kan het winkelpubliek na
de kassa de producten inleveren
bij de inzamelkraam van de voedselbank. Die kunnen daarmee
dan weer een tijdje voort.
Het mooie van deze winkelacties is dat men als donateur zeker weet dat het gekozen product voortreffelijk aansluit bij de
gewenste samenstelling van het
voedselpakket.

De Ronde Venen - In het de
regiobladen konden we de afgelopen weken lezen dat er
bij de Provincie stappen gemaakt gaan worden. Ook lazen we wat de politieke partijen van de N201 vinden en
zij laten hun meningen horen.
Maar weten zij wel wat de inwoners willen?

lijk niet altijd per definitie bij
de (lokale)overheid. Wel moet
men er rekening mee houden
dat er niet voor iedereen een
oplossing komen waar men tevreden over is.

Inwoners moeten
zich laten horen
De inwoners kunnen natuurlijk
gaan afwachten tot de besluiProvincie moet
ten zijn genomen en dan achinwoners betrekken
teraf hun commentaar en meHet is voor de provincie ook ning geven, maar dat zal echvan belang om de inwoners te ter niet meer helpen om de
betrekken bij hun plannen over plannen aan te passen. Als inde N201. Zij kunnen niet alleen woners nog iets willen moemet de gemeente, politiek en ten ze vooraf hun invloed uitbedrijven verder de plannen oefenen.
uitwerken omdat de participatiewetgeving ook steeds meer Inwoners moeten zelf het initiverlangt dat men ook inwoners atief pakken
betrekt bij beleid.
Als de provincie niets van zich
laat horen moeten de inwoMeningen en ideeën inwoners ners zelf het initiatief pakken
overhandigd aan Provincie
om niet buitenspel gezet te
Tijdens onze inloopavonden in worden. We moeten dan wel
oktober was het voor de inwo- snel handelen gezien de planners mogelijk om hun mening ning van de Provincie. Dat kan
te geven over de 4 denkrichtin- je natuurlijk het beste samen
gen die er op tafel lagen en ze doen. De impact is namelijk
konden nog aanvullend feed- veel groter als er een grote geback geven. De formulieren organiseerde hoeveelheid aan
heeft het InwonersCollectief reacties bij de Provincie binDRV een week later overhan- nen komt, dan dat er allerlei afdigd aan de projectmanager zonderlijke inwoners een reacvan de Provincie. Daarnaast tie geven. Het InwonersCollechebben wij uitdrukkelijk ver- tief DRV wil daar graag een fazocht om een terugkoppeling ciliterende rol in nemen.
naar de inwoners van De Ronde Venen. Dit zou de geloof- De planning van
waardigheid van de provin- de provincie
cie naar de inwoners ten goe- • November 2018 – Verwerde komen, omdat er nogal wat
ken Nota tot een Adviesnowantrouwen werd gehoord bij
ta aan Gedeputeerde Stainwoners ten opzichte van de
ten
(lokale)overheid.
• December 2018 – Besluit
Gedeputeerde Staten over
Advies van het
voorstel aan Provinciale
InwonersCollectief DRV
Staten
Op deze inloopavonden was • Februari 2019 – Besluit op
te horen dat inwoners zich niet
hoofdlijnen door Provinciagehoord voelden. Zij gaven
le Staten voor een of meer
aan niet op de hoogte te zijn
voorkeursvariant(en) toedat de provincie bezig is een
komstbestendige N201
visie te ontwikkelen en dat in- • Februari – juli 2019 – Opwoners hier aan kunnen/mostellen van een Nota Voorgen meewerken. Ook wisten
keursvariant toekomstbeinwoners niet van het bestaan
stendige N201
van de speciale website en de
(werkzaamheden fase 2)
tijdsplanning. De indruk is ook • April-juni 2019 – Acht ontdat nog veel meer inwoners
werpateliers in vier deelgegeïnteresseerd zijn en geïnforbieden
meerd willen worden. Ook was • Augustus-september 2019
er nogal wat commentaar over
– Verwerken Nota tot een
de onduidelijkheid van de siAdviesnota aan Gedeputuatietekeningen en was men
teerde Staten
van mening dat de cijfers die • Oktober-november 2019 –
gebruikt werden achterhaald
Besluit Gedeputeerde Stawaren. Het aan de provincie
ten over voorstel aan Prowas om nog eens een goed
vinciale Staten
te kijken of het niet mogelijk • December 2019 – Besluit
was om een vooraf goed aanvoorkeursvariant toekomstgekondigde informatiebijeenbestendige N201
komst voor alle inwoners van
De Ronde Venen te organise- Nieuwe informatie
ren. Hierbij moet dan alle on- bijeenkomst “Visie N201”
duidelijkheid die er is over de Wij hebben dan ook het plan
toekomst van de N201 bij de opgevat om voor alle inwoners
inwoners worden weggehaald. uit De Ronde Venen een informatie bijeenkomst te organiMeningen lopen uit elkaar
seren. Waar we behalve de inNatuurlijk moeten we ons rea- woner aan het woord willen laliseren dat de inwoners niet al- ten ook de lokale politiek en de
lemaal dezelfde mening en be- provincie gaan uitnodigen. Zolangen hebben. Echter moet dat zij zelf de gelegenheid krijiedereen wel de kans krijgen gen om de inwoners te inforom zijn eigen mening en argu- meren over hun eigen visie.
menten te kunnen ventileren. Als u als inwoner deze bijeenSoms komen hierdoor inzich- komst wil bijwonen en/of de
ten boven tafel die er wel eens gelegenheid wil krijgen om u
voor kunnen zorgen dat er an- visie te laten horen laat het ons
dere keuzes gemaakt gaan dan even weten.
worden. Of wellicht zijn er nog
wel andere varianten denkbaar Inwoners kunnen hun reactie
waar men nog niet aan heeft sturen naar e-mail: drv@inwogedacht. De kennis ligt name- nerscollectief.nl
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Kerstbomen en een AED
in de Dodaarslaan!

Kerstconcert met muziekvereniging
Viribus Unitis
Wilnis - Op 15 december a.s. organiseert muziekvereniging Viribus Units een Kerstconcert in de
Ontmoetingskerk aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis.

U kunt vanaf 20: 00u genieten
van sfeervolle kerstmuziek, samenzang en een bijzonder kerstverhaal.
Na het concert verwelkomen wij

u graag in de Schakel voor een
drankje met wat lekkers.
De kerk is geopend vanaf 19:30u,
toegang is gratis. We zien u graag
op 15 december!

Aanleunwoningen
krijgen telefoon terug
De Ronde Venen – Wethouder Marja Becker heeft afgelopen week, tijdens een openbare
commissievergadering beloofd,
dat alle bewoners van de aanleunwoningen bij Gerardus Majella, waarbij hun telefoons uit
de woningen zijn gehaald waardoor ze geen hulp maar kunnen
inroepen, hun telefoon terug krijgen. Zij beleefde dat nadat haar
partijgenoot Yvette Janmaat van

voor de alarmering moeten zorgen. Dat kan toch niet de bedoeling zij”, zo vroeg mevrouw Janmaat zich af.
“Ik heb dat ook gelezen”, aldus de
wethouder, “ en ik heb direct conde Seniorenpartij de wethouder tact opgenomen met de nieuwe
de volgende vraag stelde: “ Vo- eigenaar en hem hierop aangerige week stond er in de Nieu- sproken. Die heeft toezegt dat als
we Meerbode een artikel waarin dat juist blijkt te zijn hij maatrestond dat in een aantal aanleun- gelen gaat nemen, dus dat moet
woningen bij Gerardus Majella goed komen”, aldus wethouder
in Mijdrecht alle telefoontoestel- Becker. Raadslid Kroon van de
len , alarmtoestellen waren weg- PvdA-GroenLinks vroeg zich af: “
gehaald en de bewoners nu geen Wat voor maatregelen”. Wethouhulp en steun meer kunnen in- der: “ Ze gaan kijken of het zo is
roepen indien dit nodig zou zijn. en als het zo is wordt alles weer
Deze bewoners zouden nu zelf hersteld”.

Sinterklaas verrast
GezinsBuddy gezinnen

Regio - Gezinnen die moeilijke
tijden doormaken, hebben niet
altijd de mogelijkheid hun kinderen op een mooie Sinterklaasavond te trakteren.
Vrijwilligers van de Veenhartkerk hebben daar, in samenwerking met teamleden van de Stichting GezinsBuddy, werk van gemaakt. Vorige week hebben Sinterklaas en zijn Pieten een bezoek
gebracht aan 6 gezinnen die door
de Stichting GezinsBuddy worden ondersteund. De Sint kwam
bij de gezinnen thuis en bracht
leuke cadeautjes mee voor de
kinderen. Ze mochten bij Sint
op schoot en de Pieten strooiden met pepernoten in de gang.
Er was veel plezier, maar er waren ook emotionele momenten.
Met deze actie werd de gezinnen
een hart onder de riem gestoken.
Meer weten over de Stichting GezinsBuddy? Kijk dan op www.gezinsbuddy.nl

Makkelijk fiets huren bij halte Mijdrecht-Centrum

Na gebruik van de bus makkelijk
verder met de fiets
Mijdrecht - Bij de halte MijdrechtCentrum zijn vanaf deze week
makkelijk fietsen te huren. De
fietsen zijn bedoeld voor busreizigers die uitstappen bij deze halte en die op het bedrijventerrein
of in Mijdrecht moeten zijn. De afstand voor hen is soms te ver om
te lopen. Er zijn in totaal 20 fietsen beschikbaar die door middel van een app makkelijk kunnen worden geleend. Met het

aanbieden van de leenfietsen
wil vervoerder Syntus de bereikbaarheid van met name het Bedrijventerrein Mijdrecht verbeteren. Vanaf de halte MijdrechtCentrum reed al buslijn M2 en nu
is er voor de reizigers ook de mogelijkheid om op de fiets op hun
eindbestemming te komen. De
leenfietsen van KeoBike zijn op
elk willekeurig moment te huren.
Met behulp van de smartpho-

Ravage bij kweker in
Mijdrecht na windhoos

ne kan eenvoudig een fiets worden gereserveerd of direct worden opgehaald bij de carrousel
aan de Rondweg. Met de app kan
het slot van de fiets worden geopend.
De fiets kan per uur maar ook per
dag worden gehuurd. Lenen voor
een uur kost 1,50 euro per uur of
3 euro per dag. De app van KeoBike is te downloaden in de App
Store en de Play Store.

er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. Het personeel
was net uit de kas. Via de camerabeelden is te zien, dat het slechts
een paar minuten nadat de laatste uit de kas was, de windhoos
Mijdrecht – Het was kort maar in een oorlogsgebied. Een derde over de kassen joeg. Zaterdag is
heftig. In enkele minuten tijd van de kassen lagen in puin, vijf- er met man en macht gewerkt
zorgde een heftige, zeer plaat- duizend ruiten in gruzelementen om het glas te verwijderen. In de
selijke windhoos of een enorme en een groot deel van de planten kas kon men nog niet vanwege
ravage bij Gerbera kwekerij van kunnen als verloren worden be- instortingsgevaar. De familie gaat
der Wilt aan het Tuinderslaan- schouwd. Het is een ramp voor de schouders er weer onder zettje in Mijdrecht. In enkele minu- de familie van der Wilt, maar aan ten en hoopt nog een deel van de
ten tijd veranderde de kwekerij de andere kant zijn ze wel blij dat planten te redden.

Vinkeveen - Onder het genot
van een heerlijke kerstborrel is
dit weekeinde stil gestaan bij
twee belangrijke evenementen
in de Dodaarslaan in Vinkeveen.
Allereerst zijn traditiegetrouw
weer op de hofjes de 6 meter hoge kerstbomen opgezet door de
buurmannen en -vrouwen en
niet te vergeten de kinderen. Ondanks het slechte weer staan ze
weer mooi te stralen in deze donkere dagen. Daarnaast was het de
officiële kick-off van de BuurtAED
die sinds kort bereikbaar is voor
alle buurtbewoners. In de maand
november is door veel bewoners van de Dodaarslaan gul gegeven om dit project haalbaar te
maken. Er hangt nu op nummer
40 onder het afdak een prachtige kast waarin de AED hangt; bereikbaar in geval van een calamiteit. De kast is voorzien van een
pincode. De BuurtAED is aangemeld bij HartslagNu.nl. Mocht
er bij 112 een melding binnenkomen uit de buurt van de ‘DodaarsAED’ dan krijgt degene die
de melding doet de pincode van
de AED-kast. Omdat onze AED is
aangemeld bij HartslagNU.nl krijgen ook de buurthulpverleners
die zich bij HartslagNu.nl hebben
aangemeld een sms-oproep om
direct naar het slachtoffer te gaan
of om de AED te halen.

Aanmelden
Iedereen die kan reanimeren
wordt geadviseerd zich aan te
melden bij HartslagNu.nl!
In de Dodaarslaan hebben wz gelukkig al 26 mensen die kunnen
ting van de hulpdiensten. San- reanimeren en ze hopen dat dit
dra Vreugdenhil, raadslid en be- er steeds meer zullen worden.
woonster van de Dodaarslaan, Bij een hartstilstand is het bevertelde daarop dat ook de ge- langrijk snel te handelen. Als je
meente het belangrijk vindt dat kunt reanimeren, start dan dihet aantal AED’s en burgerhulp- rect en laat iemand 112 bellen en
verleners in De Ronde Venen zich de AED halen. Wijs hulpverleners
uitbreidt. Daarom ondersteunt snel de plaats van het slachtofde gemeente inwoners die voor fer. Als bewoners van de Dodaarhun wijk of straat actief aan de slaan hebben we een appgroep
slag gaan met het initiatief Buur- gemaakt waar, in geval van catAED door eenmalig een bijdrage lamiteiten, we onze medebewote verstrekken van €600,- ten be- ners om hulp kunnen vragen. We
hoeve van de aanschaf van zo’n hopen door deze activiteiten niet
BuurtAED. Ze adviseerde ook om alleen tijdens de kerst een mooie
vooral een reanimatiecursus te laan te hebben maar ook het hele
volgen die wordt bijvoorbeeld re- jaar door een veilig gevoel!
gelmatig gegeven door de EHBO- Voor meer informatie: www.buurvereniging St. Lucas in Vinkeveen. taed.nl en www.hartslagnu.nl

Ervaring
Frank, een van de bewoners, vertelde deze avond over zijn ervaring met een reanimatie op de
tennisbaan en het gebruik van de
AED. Daarna vertelden ambulanceverpleegkundige Els en (vrijwillige) brandweerman Jasper
dat het van levensbelang is om
in geval van hartfalen het slachtoffer binnen 6 minuten de eerste
schok toe te dienen en direct met
reanimatie te starten, in afwach-

Inloopmiddag en -avond
over Marickenland
De Ronde Venen - Natuurgebied Marickenland in Vinkeveen
is weer een stap dichterbij. De
Provincie Utrecht, gemeente De
Ronde Venen, Staatsbosbeheer
en Waterschap AGV zijn gezamenlijk akkoord gegaan met het
plan en de inrichtingsschets voor
natuurontwikkeling, waterberging en recreatie. In dit plan zijn
opmerkingen en ideeën van omwonenden zoveel mogelijk meegenomen. Benieuwd? Kom dan
naar de inloopbijeenkomst op 17
december 2018. U bent op 17 december 2018 van harte welkom
tussen 15:00 en 17.00 uur en tussen 19:00 en 21.00 uur in het gebouw van Scouting Eliboe, Bonkestekersweg 3 in Vinkeveen.

Staatsbosbeheer aanwezig om
uw vragen te beantwoorden. U
hoeft zich niet aan te melden. U
kunt binnenlopen wanneer het u
uitkomt. Kunt u er 17 december
niet bij zijn of wilt u nu al meer
wateroverlast voor de woningen weten? Kijk dan op www.maricin en langs het gebied te voorko- kenland.nu.
Daar vindt u alle informatie, en
men.
Er zijn medewerkers van Pro- ook antwoorden op veelgestelgrammabureau
Utrecht-West, de vragen.
gemeente De Ronde Venen en

Informatie
Tijdens de bijeenkomst krijgt u
meer informatie over de plannen en de inrichtingsschets. Ook
wordt uitgelegd wat we doen om

Lesjesdagen bij Wellantcollege De Groenstrook
Aalsmeer - Nog even en dan zijn
de leerlingen van groep 8 van de
basisschool toe aan de overstap
naar het voortgezet onderwijs.
Om de leerlingen een goed beeld
te geven van wat het vmbo onderwijs inhoudt, organiseert Wellantcollege de Groenstrook de
zogeheten lesjesmiddagen.

kinderen ervaren hoe het is om
les te krijgen bij de Groenstrook.
De ouder(s)/verzorger(s) kunnen
hun zoon of dochter opgeven
door middel van de link die op
de website staat (www.wellant.
nl/vmbo/onze-scholen/degroenstrook) en doorklikken naar ‘Open
Dagen’. Bij de inschrijving kan de
gewenste themaklas aangegeven
worden.

te gaan. Dan proef je de sfeer en
ontmoet je leerlingen. Je kunt je
laten rondleiden door een docent
of leerling en de school van binnen en van buiten bekijken.

Bingo bij Argon

Mijdrecht - Op 14 december is
er weer de maandelijkse Bingo
van de Lijnkijkers, de BINGO vindt
plaats in de kantine van sport
vereniging Argon. Ronde 1t/m
6 een kerstpakket als hoofdprijs
en in ronde 7 is de hoofdprijs deDeze lesjesmiddagen vinden
ze maand is een super kerstpakplaats op de woensdagmiddaket. Zaal open 19:15 uur aangen 16 januari en 27 februari van Open Dag
13.00 tot 16.00 uur. Tijdens de les- Naast de lesjesmiddagen is ook vang Bingo 20:00 uur. Het eerste
jesmiddagen volgen de leerlin- een Open Dag. Deze Open Dag kopje koffie of thee is gratis. Met
gen theorielesjes en een prak- vindt plaats op woensdag 6 fe- meedoen steunt u de jeugd van
tijkles. Er kan gekozen worden uit bruari van 14.00 tot 16.30 uur en Argon, dit kunt u natuurlijk ook
de volgende themaklassen: paar- van 18.30 tot 20.30 uur. Om de doen door uw oud papier neer te
denklas, tec klas, kookklas of car- school beter te leren kennen is zetten bij de container op het Arrousel. Op deze manier kunnen het goed om naar de open dag gon parkeer terrein.
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Slimness heeft weer
nieuwe winnaars!
Regio - Afvallen in groepsverband bij gewichtsconsulentenpraktijk Slimness was weer een
succes! In een groep is de motivatie vaak wat hoger. Hier zijn
de winnaars Gerrie uit Amstelveen en Andrea uit Wilnis weer
het levende bewijs van. Gerrie verloor 13 kilo en Andrea
10 kilo tijdens de cursus van 9 weken (10 bijeenkomsten). Meerdere resultaten van de groepen met
de voor en na foto staan op de
website, maar ook vele positieve
reviews over het afvallen bij Slimness. Woensdag 9 januari 2019

starten er weer nieuwe groepen. De 1e groep start om 19.00
uur en de 2e om 20.30 uur. Omdat Slimness is aangesloten bij
de beroepsvereniging BGN, vergoeden de meeste verzekeraars
alles of een gedeelte van de cursus. Wil je meer informatie of wil
jij je opgeven en zeker zijn van
een plekje? Dat kan via de website www.slimness.nl, ga naar afvallen in groepsverband of bel 0297765027 en vraag eventueel een
vrijblijvende intake aan. Op 5 januari 2019 tussen 09.00 en 14.00
heeft Slimness weer open dag.

Rudolf Van Olden roept
wethouders tot de orde
De Ronde Venen – VVD’ er Rudolf van Olden was het duidelijk zat. Zat dat hij keer op keer
aan de wethouders moest vragen hoer het nu zat met diverse
toezeggingen die de wethouders
deden, bij vragen, ideeën of voorstellen van raadsleden en waar
gewoon niets, maar dan ook niets
mee gedaan werd. Steeds opnieuw verschenen deze toezeggingen wel op de toezeggingenlijst, maar verder dan dat komen
ze niet bij de wethouders in De
Ronde Venen. Van Olden is een
van raadsleden die elke commissie opnieuw vragen stelt hoe het
er nu mee zit, en afgelopen week
was de maat hoorbaar en ook
zichtbaar vol: “Wij zijn nu aangeland in de maand december en
nog steeds staat er een hele lijst
met toezeggingen waar duidelijk niets mee gebeurd is. Waarom
staan deze zaken niet proactief.
Allemaal zaken die wij als raad

Mantelzorgsalon 17 december
Kerststukje

Komt ook door de ambtenaren.
Wethouders kunnen niet alles
zelf, daar hebben ze hun ambtenaren voor en ook die doen hun
werk niet goed. Het gaat niet
goed zo”, aldus Van Olden

hebben aangedragen. Het zijn
er te veel om hier allemaal op te Goed voornemen
noemen, maar iedereen hier wat Wethouder Alberta Schuurs nam
het over van wethouder Becker
ik bedoel”, aldus Van Olden.
en trok direct het boetekleed aan:
“U heeft gelijk. Het is een terugOnder de maat
“Graag hoor ik van de aanwezige komend fenomeen. U moet ons
wethouders hoe het er nu mee als wethouders voor verantwoorstaat. Er staat niets op deze lijst delijk houden en niet de ambteop groen”. Wethouder Marja Bec- naren. Laat dit het goede voorneker nam er eentje van de lijst: het men zijn van ons, dat wij het volactieplan mantelzorg: “Die komt gend jaar beter gaan doen”.
dit jaar nog”, zei de wethouder.
“Dat vroeg ik niet”, zo kaatste Van
Olden terug. “Er staan er heel wat
meer op de lijst dan alleen dat actieplan mantelzorg. Elke keer opnieuw open ik de lijst.
De hele groep portefeuillehouders hier is onder de maat. Dit
heet achter de komma werken.
We hebben het hier wel over vragen uit de raad waarop deze wethouders toezeggingen doen om
er iets mee te doen en het gewoon laten liggen.

Kerstconcerten
in De Rank
De Ronde Venen - In deze weken voor Kerst zijn er twee bijeenkomsten waarin geluisterd naar
en meegezongen kan worden
met advents- en kerstliederen.
Het eerste concert is aanstaande donderdag 13 december om
15:00 uur in de Janskerk. Dan
komt het Ouderenkoor uit Capelle aan den IJssel o.l.v. Wiggert
Pols. Ds. Erick Versloot begeleidt
de liederen op het prachtige Bätz
orgel en Peter Versloot houdt een
korte overweging. Na afloop is er
koffie en thee met kerstkrans. De
toegang is gratis! Volgende week
dinsdag 18 december om 14.30
uur treedt het Mijdrechts Ouderenkoor o.l.v. Gert Hans op in
De Rank. Dit koor zingt oude en
nieuwe kerstliederen en er kan
meegezongen worden met een
aantal liederen.Na afloop is er
koffie en thee en ook hier is de
toegang gratis! Voor vervoer naar
De Rank en terug vanuit De Kom
wordt gezorgd. Iedereen is welkom bij deze kerstconcerten!

De Ronde Venen - Mantelzorgers
uit De Ronde Venen zijn maandag
17 december van harte welkom
in de mantelzorgsalon. Samen
met de vrijwilligers worden kerststukjes gemaakt. Als mantelzorger bent u al druk en daar komt
dan nog de drukte van de feestdagen bij. In de mantelzorgsalon
kunt u even ontspannen samen
met andere mantelzorgers terwijl u lekker bezig bent. U neemt
aan het eind iets moois mee voor
in huis. Om half 2 staan koffie en
thee met wat lekkers klaar in de
Buurtkamer Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5. De
middag duurt tot half 4. De man-

telzorgsalon is er voor alle mantelzorgers uit De Ronde Venen.
Om in te kunnen schatten hoeveel mensen er komen, wordt het
op prijs gesteld als u zich voor 13
december aanmeldt bij Mantelzorg De Ronde Venen tel. (0297)
230 280. Dit nummer is bereikbaar op di en do van 09.00 tot
11.30 uur. U kunt zich ook aanmelden per e-mail mantelzorgsalon@gmail.com. De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek voor mensen die langdurige
of intensieve zorgtaken hebben
voor een familielid, vriend of kennis en vindt iedere laatste maandagmiddag van de maand plaats.

Stichting Serviam organiseert bingo
Regio - Op zaterdagavond 15 december organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein..De zaal is open vanaf 19.00 uur en ze beginnen om
20.00 uur.
Op deze avond kunt u weer vele mooie prijzen winnen, of als

hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. Of in elke ronde
een tas met boodschappen, ons
groente winkeltje en nog veel
meer leuke prijzen.
De opbrengst van deze avond is
bestemd voor kleinschalig ontwikkelingswerk in Kameroun en
Pakistan.

Viering Hoogste Punt Hoogvliet in Molenhof
Mijdrecht - Op 6 december jl. is het hoogste punt van de supermarkt Hoogvliet in Molenhof Mijdrecht bereikt! Deze mijlpaal is gevierd met de betrokkenen van Hoogvliet Beheer, Kavel Vastgoed, Gemeente De Ronde Venen, Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling en overige belanghebbenden van het project. Na het welkomstwoord van Michel Paalvast (Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling) en mooie woorden gesproken door wethouder de heer Kroon (Gemeente De Ronde Venen) en de heer Schreuder (Hoogvliet Beheer), vond de feestelijke handeling plaats, buiten voor het gebouw.
De wethouder, de heer Schreuder en de heer Nieuwstraten (Kavel Vastgoed) hadden de eer om de vlaggen naar het symbolische hoogste punt te hijsen! Na de uitreiking van de bloemen, is de feestelijke middag afgesloten met een hapje & drankje in het toekomstige pand van Hoogvliet. Naar verwachting wordt de supermarkt medio maart 2019 opgeleverd. (foto’s: Rolfvankoppenfotografie)

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

De leukste tips voor

jouw ideale
wintertuin

Win dit
o
t.w.v. € lieblik
4

4,95

KERST DIY:

STOOK T!
ALER
Waarom je nooit je schoenen
in huis zou moeten dragen!
Infrarood
verwarmen

Hypotheek
afsluiten

De leukste tips voor
Ook in de winter kun je met je tuin aan
de slag. Bijvoorbeeld met leuke lichtjes,
knisperend haardvuurtje en warme
dekens. Wij geven je vijf tips.

jouw ideale wintertuin
2. Gebruik hout

Maak eenvoudig zelf een leuke loungebank van houten pallets en kleed hem met dikke kussens, plaids
en dekens. Dikke jas, warme thee en heerlijk tegen elkaar kruipen.

3. Zorg voor groen

Alle kale takken maken je tuin niet veel gezelliger. Dat kan beter! Probeer je tuin eens groen te houden,
ook in de winter. Dat zorgt voor veel gezelligheid. Denk bijvoorbeeld aan een buxus, deze blijft het hele jaar groen. Maar ook coniferen, hulst of skimmia zorgen voor kleur.

4. Wat doe je met de deco?

Uiteraard maak je alles af met leuke decoraties. Speel hierbij met kleur. Wat dacht je bijvoorbeeld van
pompoenen (deze blijven vaak een winter lang mooi), lantaarns of rieten manden?

5. Denk aan de deco

Help vogels en andere buitendieren in de voor hen moeilijke winterperiode. Maak je tuin niet te netjes,
zorg voor bladeren en takken. Hier help je ze enorm mee. Bron: wonen.nl
Foto: MBI.nl

1. Maak het lekker warm

Het is buiten niet al te warm maar dat hoeft je niet tegen te houden. Wat is er nu leuker dan een knisperend haardvuurtje, ga dus voor een mooie buitenhaard. Je vindt deze in alle soorten, maten en prijsklassen.

Tips om je haardhout droog
op te bergen dit najaar
We willen er allemaal warmpjes bij zitten als het weer koud
buiten wordt. Wees voorbereid en berg je haardhout daarom
goed op. Zodra het kouder wordt, wordt het ook vochtiger
buiten. Daarom is het belangrijk om - zeker in het najaar je haardhout en een droge plek op te bergen. Want wanneer
haardhout vochtig wordt, kun je het niet direct gebruiken.
En beter nog, vochtig haardhout zorgt voor veel meer
rookuitstoot en dat is niet fijn voor de buren. En daarbij heb je
ook kans op houtrot, als het te nat wordt en blijft.

Met deze 4 handige tips ben je altijd verzekerd van droog hout!
TIP 1
Sla je haardhout altijd op in een goed geventileerde opslag
TIP 2
Omdat het bijna altijd waait in Nederland en haardhout goed droogt hierdoor, is het handig om je
opslagplek buiten te maken. Dan waait de wind er lekker doorheen en blijft je hout goed droog.
TIP 3
Zorg voor een dak boven het hout, zodat de regen er niet bij kan.
TIP 4
De grond buiten is vaak vochtig. Zorg er daarom voor dat de opslagplek minimaal 10 centimeter
van de grond is. Makkelijk: leg een stapel stenen of tegels onder het hout.
Bron: wonen.nl. Foto: Bigstockphoto.
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Bewoners de Kom
zeer verrast met
bezoek van Sinterklaas
Elke dinsdagmiddag geniet een
groot deel van de bewoners van
de Kom uit Mijdrecht van een gezellige middag in de recreatiezaal
van de Kom. Een paar vrijwilligers
zorgen ervoor dat er gekaart,
scrabbel, trioninos rummikub
enz., enz., of gewoon lekker gezellig met elkaar samenzijn. Wat
ze maar willen. Onder het genot
van een heerlijk kopje thee of een
bakje koffie, een koekje en eens
in de maand zelf een drankje en
een hartig hapje. En dit allemaal
door de geweldige inzet van een
klein groepje vrijwilligers. Afgelopen dinsdag zaten de dames en

heren weer gezellig bijeen toen
er plotseling op de deur werd geklopt en ja hoor daar stond Sint
in hoogst eigen persoon. Hij had
zelfs nog enkele Pieten meegebracht. De oudjes genoten, er
werd direct Sinterklaasje kom
maar binnen met je knecht ingezet en de Sint en de Pieten hadden voor iedereen een vriendelijk
woord. Ze speelde zelfs nog wat
spelletjes en mee en de Sint bleek
goed te kunnen klaverjassen. Het
was een feest om de blijheid van
de bewoners te zien.
Bijgaande foto’s zeggen de rest.

IN DE
PROVINCIE

Bijzondere dieren en planten terug door herstel van heide
Zo’n 108 voetbalvelden
bomen zijn er gekapt. Om
de heide terug te laten
keren. “Als we het bos
hadden laten staan waren
de typische heidesoorten
hier verdwenen,” aldus
Martin Nolsen, landgoedbeheerder van Den
Treek-Henschoten. De
afgelopen 10 jaar is hier
een lint aan heidegebieden ontstaan.
Daardoor zijn er veel

dieren teruggekeerd; de
zandhagedis en de heivlinder. Ook vogels zoals
de roodborsttapuit en
nachtzwaluw. En planten
zoals de klokjesgentiaan
en zonnedauw.
Het landgoed bij Leusden bestond rond 1900
voor 90 procent uit heide
en werd begraasd door
schapen en afgeplagd door
boeren. Door de opkomst
van kunstmest en synthetische stoffen werd scha-

penmest en wol overbodig.
En daarmee ook de heide.
Daarom plantte het landgoed in de loop der jaren
steeds meer bomen voor
de productie. “Onze dennen gingen bijvoorbeeld
naar de mijnen in Limburg; om de mijngangen te
versterken en de mijnwerkers te waarschuwen bij
instortingsgevaar, want
grenen kraakt. Totdat de
kolenmijnen sloten.”
Met behulp van de pro-

75 nieuwe gedichten over bijzondere
plekken in de provincie
De provincie heeft geprobeerd het culturele
erfgoed dat de provincie
rijk is op een andere manier onder de aandacht
te brengen. Zij organiseerde dichtwedstrijden
en daagde inwoners uit
om voor hen bijzondere
plekken in dichtregels
te vangen. Dat is gelukt!
De jury heeft maar liefst
driehonderd inzendingen
ontvangen.

De genomineerde en de
winnende gedichten zijn
ter gelegenheid van het
Europees Erfgoedjaar
2018 in de bundel Parade
der Poëten opgenomen,
samen met een vijftiental
verzen van gastdichters.
De gedichten bezingen
onder andere het Valleikanaal, Kamp Amersfoort, De Moespot, de
Dom en het Leusdense
doktershuis. Het boek is

ACTUEEL
45 miljoen voor bereikbaarheid
regio Utrecht
Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de Rijksoverheid
stellen 45 miljoen euro beschikbaar om het Utrecht
Science Park (USP) en de grote woningbouwlocaties
in de stad Utrecht beter bereikbaar te maken. Voor
studenten en werknemers op het USP komen er
busverbindingen vanaf andere NS-stations dan het al
zo drukke Utrecht CS. Ook komen er nieuwe, snelle
fietsverbindingen. Deze aanpak is hard nodig, want de
regio Utrecht groeit hard. Meer informatie:
provincie-utrecht.nl/bereikbaarheid-regio-utrecht.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N212 Wilnis: diverse reconstructie- en
onderhoudswerkzaamheden omgeving Geerbrug tot en
met oktober 2019

in iedere boekhandel te
koop of te bestellen en
kost €14,95.

vincie Utrecht is het
oorspronkelijke heidelandschap hersteld. Door het

leefgebied hebben en
zich gemakkelijk en veilig
kunnen verplaatsen en

Dieren en planten krijgen
een groot leefgebied
kappen van bos, verwijderen van strooisel en opslag
van nieuwe boompjes.
“De heidegebieden op het
landgoed zijn met elkaar
verbonden, zodat dieren
en planten een groot

voortplanten.”
Het herstel van de heide
is voltooid en wordt nu
beheerd en onderhouden.
Er grazen schapen, maar
ook is er menskracht
nodig. Nolsen: “Berken en

dennen willen hier graag
weer groeien. Hier en daar
laten we er één staan,
maar de meeste halen we
samen met vrijwilligers
weg. Als we niets doen
staat er zo weer een dicht
bos en zijn we terug bij af.
Als de heide eenmaal weer
groeit, en dat gaat snel,
zien natuurliefhebbers hoe
prachtig het hier is en krijgen we complimenten.”
Meer informatie: provincieutrecht.nl/heideherstel

Help mee onze omgevingsregels te verbeteren
Een reclamebord langs de
weg plaatsen, een boom
kappen of een feest geven
in een stiltegebied mag
niet zomaar. Om de leefomgeving te beschermen,
heeft de provincie hier
regels voor. De provincie
onderzoekt regelmatig of
deze regels nog nuttig of
helder genoeg zijn. Heb
jij te maken gehad met
provinciale regels voor
de leefomgeving en vind
je dat regels duidelijker

N227 Maarn: laatste werkzaamheden ecoduct tot eind
2018
N237 Zeist: kap en herplant bomen op 14 en 17
december 2018
N403 Loenen: asfalteren Cronenburgherbrug 12-17
december 2018
N408 Nieuwegein: ontwikkelen Liesboschterrein,
werkzaamheden tot najaar 2019
N415 Baarn: installeren nieuwe verkeerslichten
op kruispunt met Hoge Vuurscheweg op 13 en 14
december 2018
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

kunnen? Of is een regel
overbodig? Laat het ons
weten via het meldpunt,
dat tot en met 31 maart

2019 open staat. Wij zijn
blij met alle tips:
www.omgevingswetprovincie
utrecht.nl/meldpunt.

publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch
een geprinte versie van een provinciale verordening,
beleidsregel of kennisgeving, die betrekking heeft op uw
directe leefomgeving? Belt u dan 030-258 9111.

Evenementen
Een selectie van evenementen en activiteiten in de
regio vindt u op visitutrechtregion.nl. Of kijk voor
meer informatie op de websites bezoek-utrecht.nl,
vvvamersfoort.nl,vvvgooienvecht.nl,vvvkrommerijnstreek.nl,
beleefwoerden.nl, en opdeheuvelrug.nl. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale Staten
De volgende vergadering van Provinciale Staten staat
gepland op:

Officielebekendmakingen.nl

17 december 2018, 9.30 uur: Provinciale Staten

Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op
officielebekendmakingen.nl en ook op mijnoverheid.nl.
Via mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie op:
provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt Provinciale Staten
ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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Hertha meiden MO15
zijn kampioen!

Wie wil er niet bij deze
kampioenen horen?

Vinkeveen - Het gaat goed bij
Hertha, ook bij de dames!
Dit keer behaalden de kleine grote meiden MO15-1 het kampioenschap in de tweede klasse.
En dat goed voetbal, heel veel
doelpunten op kan leveren werd
deze zaterdagmorgen zichtbaar
gemaakt op het scorebord.
Het werd vandaag maar liefst
17-0 met de ene goal nog fraaier dan de ander maar vooral tot
stand gekomen door prima Frankie de Jong-combinatie-voetbal.
En daarmee bewijst dit team te

Mijdrecht - Ja hoor ze hebben
het weer geflikt. Net als vorig jaar
de eerste helft van het seizoen
zijn de meiden van Argon MO13 weer kampioen geworden. Nu
zelfs zonder verliespunten. Deze machine blijft maar winnen en
dat zit hem in teamgeest. Want
als je het zo leuk met elkaar hebt
dan gun je elkaar de bal en is het
iedere week weer een feest om in
de wei te mogen. Het “FC Barcelona” van Argon heeft vanaf de zomer 2019 wel nieuwe aanwas no-

kunnen pieken, juist als het moet!
Omdat het doelsaldo op dat moment nog belangrijk was…
Maar naarste concurrent Kockengen, misschien wel onder de indruk van deze Vinkeveense monsterscore, verloor deze middag
thuis met 0-3! Hun tweede nederlaag dit seizoen. En daarmee lieten zij de kampioensschaal met
een gouden rand in Vinkeveen
bezorgen omdat Hertha deze
competitie slechts één wedstrijd
heeft verloren en de rest gewonnen.

Op de foto van links naar rechts: Boven: Noa, Jamie, Daniek, Tatum, Mo,
Bo, Mandy, Billy. Onder: Sienna, Ismene, Daisy, Sterre, Britt, Dewi

Argon JO12-2
Winterkampioen
Mijdrecht - In augustus kwam
deze spelersgroep voor het eerst
bij elkaar. Het begin was onwennig, maar desondanks werden
er diverse tegenstanders aan de
zegekar gebonden. De overwininningen waren meer gestoeld
op individuele kwaliteiten dan
aan teamspel, maar dat maakte de trainingsdoelen des te duidelijker voor de trainers Peter, Jeroen en Bram. En met resultaat,
want gaandeweg wisten de spelers elkaar steeds beter te vinden.
De winstpartijen bleven, maar de
manier waarop deze tot stand
kwamen verbeterde iedere week
weer. Doordat de naaste concurrent punten had gemorst, had Argon het behalen van de titel afge-

lopen zaterdag bij vv UNO volledig in eigen handen. Onder gure
omstandigheden zetten de mannen voort wat de afgelopen weken ook op de mat werd gelegd.
Met een 0-9 overwinning was het
wel duidelijk wie zich de winterkampioen mocht noemen.
Uiteraard werd het één en ander
gevierd zoals er van een voetbalteam verwacht kan worden: (kinder)champagne, douchen met
kleren aan, confettikanonnen,
fakkels en patat! Van harte gefeliciteerd mannen en dank aan de
coaches voor hun tomeloze inzet
iedere week weer! Na de winterstop weer koppies erbij, want dan
mag Argon JO12-2 een klasse hoger aan de bak.

Sporten met de zonnebloem groot succes
De Ronde Venen - Op uitnodiging van de Riki Stichting konden gasten van de Zonnebloem
afdeling Vinkeveen/Waverveen
en Abcoude een ochtend sporten. Donderdagochtend stond de
bus klaar voor vertrek richting het
Friendship Sports Centre in Amsterdam Noord.
Een unieke gelegenheid voor de
deelnemers van de Zonnebloem
om deel te nemen aan sportieve
activiteiten.
Eenmaal gearriveerd wachtte
men ons op met koffie en wat
lekkers. Daarna was het tijd om te
sporten. Onder leiding van deskundige instructeurs werd een
variëteit aan balspelen gespeeld.

heel te worden, met mooie prijzen bij de verloting. De avond is
toegankelijk voor elke kaartliefhebber. Het begint om 20.15 uur
in de korfbalkantine ‘Het Vinkennest’ op sportpark de Molmhoek,
Mijdrechtsedwarsweg 4a te Vinkeveen. U bent van harte welkom.

Al deze inspanningen werden afgesloten met een heerlijke lunch.
Al met al een hele mooie aanvulling op de overige activiteiten die
de Zonnebloem organiseert.
De Zonnebloem streeft ernaar
dat mensen met een lichamelijke beperking volop van het keven kunnen genieten. Al 70 jaar!
De vrijwilligers - zetten alles op
alles om mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke
dag te bezorgen.
Wil jij hen komen versterken bij
dit mooie en dankbare werk kijk
dan op www.zonnebloem.nl en
neem een kijkje bij de afdeling in
uw buurt.

Wilnis – Zondag 9 december organiseerde het rayon Zuid-Oost
van de Judo bond Nederland, district Noord Holland het 1e ontwikkelingstoernooi van dit seizoen.
De deelnemers zaten in een poule van vier deelnemers en moesten 3 wedstrijden draaien. Boaz
Zuierveld ging heel goed en hij
won zijn partijen overtuigend. Hij

wist al zijn wedstrijden op een Ippon te winnen met houdgrepen
en mooie worpen. Hierdoor werd
Boaz 1e in zijn poule.
Wesley Daudeij wist 2 wedstrijden in zijn poule te winnen en
werd hij 2e in zijn poule.
Ook Sylvie van Eekelen en Liza
Bakker waren heel goed bezig en
wisten alle wedstrijden met mooi
worpen op ippon te winnen.

Leden van Mahjong-genootschap Pe-ling scoren goed

Origineel Mahjong
Veel mensen kennen Mahjong
tegenwoordig van de computer,
waarbij je twee gelijke stenen tegen elkaar moet “wegklikken”.
Het originele spel is echter veel
boeiender en is te karakteriseren
als denksport en gezelschapsspel
in één. Strategie en geluk gaan tijdens het spel hand in hand.
Mahjong wordt in viertallen gespeeld met 136 stenen. Ieder
voor zich proberen de spelers zo
snel mogelijk een winnende combinatie - ‘mahjong’ - te maken met
zoveel mogelijk punten
Mahjong wordt al circa honderd
jaar wereldwijd gespeeld. In Nederland zijn er vele mahjong-verenigingen.

Vinkeveen - Op zaterdagavond
15 december organiseert de
kaartcommissie van Korfbalvereniging De Vinken het jaarlijkse
Kerstklaverjassen.
Elk jaar opnieuw levert deze
avond een zeer geslaagde nevenactiviteit op. En ook dit jaar belooft het weer een oergezellig ge-

Dus ben je een leuke meid, heb je
humor, kun je lekker voetballen
en ben je onder de 13 jaar, meld
je dan aan. Let op: hou je niet van
kampioen worden dan is het misschien niets voor jou. Aanmelden kan bij Davinia via het emailadres: coordinator.meisjes@svargon.nl

Drie eerste prijzen voor
Judoschool Blaauw

V.l.n.r.: Jelle, Lorenzo, Mohamed, Jayden, Subin, Sil, Jamairo, Jeroen Mijdrecht - Op 8 december de(coach), Ismaël, Jayden, Peter (coach), Ibrahim
den 4 leden van het Rondeveense Mahjong-genootschap Pe-ling
mee aan het bondstoernooi in
IJsselstein. Paul Dekema wist de
1e prijs in de wacht te slepen.
De andere leden deden het ook
niet slecht: Sigrid werd 7e, Caroline 26e en Irene 31e.
Voor NTS-mahjong zijn er jaarlijks
3 open toernooien en 1 bondstoernooi.

Kerstklaverjassen bij De Vinken

dig om het succes te prolongeren, want dan moet er een ELFtal gevormd worden en dan heb
je toch al snel 13 toppers nodig.

Mahjong in De Ronde Venen
Ook in De Ronde Venen is er sinds
2016 een vereniging met enthousiaste mahjong-spelers die elke
week het spel spelen: Pe-ling.
De leden spelen elke dinsdagavond Mahjong in clubverband
bij Stee-Inn. Je bent van harte
welkom om een te komen kijken
op dinsdagavond.
Als je de regels enigszins kent,
kun je wellicht ook meespelen.
(Graag vooraf aanmelden via de
website)
Kennismaken met mahjong
& Beginnerscursus mahjong
Ken je de regels nog niet maar
ben je razend nieuwsgierig hoe
dit exotische spel wordt gespeeld? Op 9 januari kun je bij stg.
Paraplu “Kennismaken met mahjong”; op die avond is er een clinic waarmee je in één avond een
aantal basisregels van mahjong
leert kennen. Op 23 januari start
er bij stichting . Paraplu een beginnerscursus mahjong van 6 lesavonden.
Meer informatie over Mahjong in
De Ronde Venen is te vinden op
www.pe-ling.nl

Prijsbiljarten in de Merel
De Ronde Venen - Op zondag
16 december 2018 is er prijsbiljarten voor iedereen, zowel heren
als dames zijn van harte welkom
(dus niet op 2de kerstdag, zoals
gewoonlijk en geen kader en spelers boven 5 moyenne) om fraaie
prijzen in Café de Merel te Vinkeveen, Arkenpark 43, tel. 0297263562 of 0297-264159, de aanvang is om 14.30 uur komt op tijd
s.v.p. voor de inschrijving.
De uitslagen van de onderlinge
Merel/Heerenlux competitie van
de laatste week waren als volgt:
Ari van VlietGerard Redegeld
12-5
Dorus van der MeerCaty Jansen
12-4
Jeroen van RijnDorus van der Meer
12-3
Evert Oudhof -Dennis Kraak 12-8
Rolf Boogmans-

Evert Oudhof
Wim Berkelaar-Hans Levy
Stefan v.d. BerghGerard Redegeld
Hans van Rijn-Toon van Dijk
Harry de Jong-Eric Aarsman

8-12
9-12
12-9
12-6
9-12

In de totaal stand gaat Arie van
Vliet stevig aan de leiding hoewel Jeroen van Rijn en Evert Oudhof Arie het nog moeilijk kunnen
gaan maken de komende wedstrijden er zijn er nog genoeg te
gaan, opmerkelijk was de partij van Dorus van der Meer tegen Caty Jansen die Dorus in 5!!!!
beurten uit maakte met een moyenne van 22 en een hoogste serie van 97 Caty haalde ook nog 12
caramboles. In januari 2018 start
het befaamde zes ballentoernooi
van biljartclub de Merel datums
en bijzonderheden volgen in deze krant.
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Pepernotenbridge bij
De Legmeer

Drukte voor de
veldrijders van UWTC
Regio - De Nationale Veldrit
Amersfoort is dit jaar voor de 39e
keer georganiseerd en hiermee
zijn zowel Amersfoort als Lieshout samen de oudste veldritten van Nederland. Het parcours
met een totale lengte van 2.500
meter is dit jaar voor de laatste
keer in het Bos Birkhoven, nabij
het dichtbij gelegen Dierenpark
Amersfoort. De organisatie krijgt
voor een vervolg in Bos Birkhoven geen toestemming meer
van het Utrechts Landschap. Bij
de amateurs miste de UWTC leden de scherpte bij de start, hierdoor waren er gelijk vier mannen gevlogen. Hierachter reed
het UWTCX treintje een gedegen
wedstrijd. Tommy Oude Elferink
5, Bart de Veer 6 en Bas de Bruin
7. Menno van Capel gaat na zijn
ziekteperiode ook weer steeds
beter rijden en sleepte er een 26e
plaats uit. Mark Touwen werd 39e
en Dennis Moolhuijsen 48e.
Start
De familie vd Berg stonden we
aan de start bij de Masters en Junioren. Het was niet hun dag. Na
3 rondjes reed Sjon op het verste punt lek. Na een heel eind lopen was hij kansloos en gaf op,
krachten sparen voor de ACC van
zondag. Bij de junioren reden
Ian vd Berg en Sven Buskermolen. Na een start helemaal achteraan reed Ian verder naar voren
en in de top 20. Sven bleef doorfietsen in de achterhoede. In het
laatste rondje kreeg Ian materiaal pech. Een kapot schoenplaatje dwong hem te stoppen omdat
uit en in klikken niet meer ging.
Jammer want het ging eigenlijk
best goed. Sven werd uiteindelijk
24ste. Bij de dames reed Lorena
Wiebes weer naar een mooie podiumplaats, 3e. Op de 8e plaats
eindigde Laura Gorter, 9e Elleke
Claessen, 13e Rebecca Cornelisse.
Wedstrijd 9 ACC
Zondag 9 december is de Amsterdamse Cross Competitie verreden bij Olympia in Amsterdam.

Eindelijk blubber en regen best
wel mijn weer als het om crossen
gaat volgens Sjon vd Berg die bij
de 40+ van start ging. Bij Olympia is het altijd bij de start gelijk tegen de brug op en dat blijft
zwaar. Lekker glibberen en glijden over het best technische parcours. Ian en Sven stonden bij de
40- aan de start met ook enkele
profs uit het weg wielrennen. Ian
had een super start vanaf de 2e rij
maar reed behendig om en door
het veld op naar een 4e plaats.
Vele vergaloppeerden zichzelf
en moesten een inhaalrace beginnen. Ronde na ronde leverde hij iets in met uiteindelijk een
top 15 als eindplaats. Sven reed
een staddy race. De blubber ligt
hem wel en hij reed netjes naar
de 20ste plek.
Jeugd A: 10 Morgan Hartveldt
Jeugd B: 4 Rens Grömmel, 8 Mike
Derogee, 20 Lars Hopman, 29 Jari
Buskermolen
Uitslag 40-: 15 Ian vd Berg, 18 Gijs
Eekhoff, 20 Sven Buskermolen
Uitslag 40+:15 Peter v Capel, 27
Frank Jansen, 29 Wilfried Burgmeijer, 32 Peter vd Aar, 39 Paul vd
Aar, 40 Wilfred Zijerveld, 42 Sjon
vd Berg,
Grote prijs Destil
In Moergestel was de veldrit op
zondag 9 december goed georganiseerd. De regen had de omloop zwaar gemaakt. Bij de amateurs stond de hele nationale top aan de start. Tommy Oude Elferink zat er vanaf het begin
goed bij en werd heel sterk 3e.
Bart de Veer had een prima start,
maar daarna blokkeerde de benen, met hangen en wurgen wist
hij 10e te worden. Bas de Bruin
moest achteraan starten, hij was
zijn chip vergeten en moest vlak
voor de start terug naar de auto
om deze te halen. Met een goede inhaalrace werd hijtoch nog
13e. Dennis werd 38e. Bij de dames reed alleen Elleke Claessen
namens UWTC mee. Elleke knokte zich naar een keurige 4e plaats.
(foto’s: Hans Steekers)

IVN Winterwandeling
langs de Grecht
Regio - Op zaterdag 15 december organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling in de omgeving van Kanis, door de polder Mijzijde. De
polder is al eeuwen geleden ontgonnen en het ontginningspatroon is nog duidelijk te zien. De
wandeling voert door de weilanden naar de Grecht. Een eeuwenoude rivier tussen Woerden en
Woerdense Verlaat. De wandeling voert grotendeels door drassige weilanden en over graskades. Hierdoor kan deze vrij zwaar
zijn. De wandeling is ongeveer 9
km lang. We verzamelen op 15
december om 9:30 uur bij de parkeerplaats van de Algemene Be-

graafplaats in Wilnis aan de J. Enschedeweg. Vandaar vertrekken
we met zo min mogelijk auto’s
naar het startpunt in Kanis. Om
ongeveer 12.30 uur zijn we weer
terug in Wilnis.
Tips voor onderweg: trek stevige, waterdichte wandelschoenen
en warme kleding aan. Neem iets
warms te drinken mee voor de
korte ‘koffiestop’.
Aanmelden is niet nodig. Wilt
u meteen bij het startpunt beginnen, neem dan contact op
met Hans Tuinenburg, tel. 0618082328. Voor info over IVN kunt
u de website bezoeken: www.ivn.
nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn. (foto’s Hans Tuinenburg).

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio -Op dinsdagmiddag 4 december speelden 29 paren mee
in de vijfde en daarmee voorlaatste zitting van de parencompetitie. 16 Paren in de A-lijn en 13 paren in de B-lijn.
Helaas dus in de B-lijn het schema
voor 14 paren met tegen paar 14
een stilzittafel.
In de B-lijn werd de hoogste score van de middag behaald door
Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit: 64,50%.
Die twee dames bereiden zich alweer voor op hun retour naar de
A-lijn na volgende week. Tweede
werden Annet Roosendaal & Rini Tromp met 58,50% en op drie
Gerard & Rees van der Post met
57,50%. Al voor aanvang van de
speelmiddag (dus dat had niets te
maken met deze prachtige score)
had Gerard aangegeven dat hij
het samen met zijn Rees erg naar
zijn zin had op de club en hoopte dat hij door de ‘ballotage’ was.
Een luid welkomstapplaus beves-

KDO G1 scoort niet voldoende in eerste helft
De Kwakel - Onder moeilijke omstandigheden werd de uitgestelde wedstrijd KDO G1- Schagen G1 gespeeld. De harde wind
stond in de lengte richting over
het veld en was behoorlijk storend voor beide partijen. Ook vervelend voor de spelers die langs
de lijn stonden als reserve. Best
koud als je niet speelde. Daarom
gaat KDO na de winterstop be-

ginnen met een 2e seniorenteam
binnen de G-voetbal. We kunnen
nog versterking gebruiken. Heb
je een beperking en wil je voetballen kijk dan op de KDO-website voor contactgegevens. KDO
had de 1e helft voor de wind en
moest behoorlijk wennen aan
de situatie. Passes gingen vaak
te hard en de bal rolde daardoor
snel over de achterlijn. In het 2e

deel van de 1e helft kreeg KDO
het beter onder controle. Een uitbraak van Mark Z langs 2 verdedigers en de keeper werd fraai omgezet tot het eerste doelpunt.

tigde dat. Trudy Fernhout en Cisca Goudsmit eindigden op vier
met 57,08% en de top-vijf werd
afgesloten door Tiny Rijpkema &
Rineke van Pesch met 57% rond.
Eerste plaats
De eerste plaats in de A-lijn bleek
weggelegd voor Janny Streng &
Sonja Reeders met 62,20%, op
twee Matty Overwater & Loes
Wijland met 59,23% en de derde
plaats ging naar Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot met 57,74%.
Op vier eindigden Refina van Meijgaarden & Cathy Troost met
55,65% en de vijfde plaats met
55,36% was voor Tini Geling &
Paula Kniep.
Volgende week promotie/degradatie voor vier paren. De laatste gelegenheid dan dus om er
nog even aan te trekken, voor te
gaan en meer van dat soort dingen. Het schijnt dat je geluk kunt
afdwingen (als je het zelf gelooft),
dus dat is ook nog een optie.

Na de rust had KDO de wind tegen en mocht Schagen gaan proberen om het windvoordeel om
te zetten in doelpunten. KDO had
in het begin nog wel wat kansen
maar hoe meer de wedstrijd vorGeschoten
derde kwam er weinig meer teDaarna was het Jeffrey die in de recht van uitgespeelde kansen.
gaten had dat er meer op doel De opbouw van achteruit ging
geschoten moest worden. De heel goed bij KDO.
doelstelling was om een niet te Echter in de laatste 10 minuten
overbruggen voorsprong te re- gaf KDO zijn voorsprong weg
aliseren voor de pauze. Er kwam door slordig uitverdedigen.
er nog wel een 2e treffer. De bal Toch was het de verdediging die
werd naar de zijkant gespeeld en een pluim heeft verdiend.
Stijn gaf een niet te missen kans Youssef, Mitchel en Pascal hebaan Luke 2-0. Of deze voorsprong ben ervoor gezorgd dat de eindvoldoende zou zijn zou later blij- uitslag KDO G1- Schagen G1 2-2
ken.
bleef.

Regio - Toch nog veer en veertig paren, de anderen hadden vijf
december verlof, bonden de top
integrale strijd met elkaar aan.
Arnold Heuzen & Theo Klijn toonden zich hierin het meest bedreven, werden ruimschoots eerste
met 66,37% en verdienden zo de
meeste pepernoten, naar een ludiek idee van Hans Selman. Op
twee ook een A- paar bestaande
uit Jan Egbers & Ben Remmers,
die hun status bevestigden met
60,52%.Janny Streng combineerde met Cobie Bruine de Bruin en
dat leverde een derde plek op
van 58,23%.Op vier verrasten Tini
Lotgerink & Jeanet Vermey met
een mooie 57,84%, waarmee ze
Renske & Kees Visser nipt overtroffen die op 57,64% uitkwamen. Hannie & Hein van der Aat
volgden met een keurige 57,14%
als zesde. Ook Atie de Jong & Cathy Troost konden weer thuis ko-

men door als zevende 56,35%
op te halen en zo Nel & Adriaan
Koeleman, die op 56,05% eindigden, voor te blijven. Elisabeth van
den Berg trok deze keer met Gijs
de Ruiter op en dat resulteerde in
een nette 55,36% als negende.
De top tien van deze avond werd
afgesloten door twee paren, waar
Froukje Kraay & Tini Tromp met
55,26% knap Johan Le Febre &
Wim Slijkoord bijhielden. Volgende keer start de tweede ronde parenbridge, nu bestaande uit zelfs
vier lijnen, zodat het nieuwe jaar
gelijk historie schrijft. Wilt u dit
ook mee maken, kom dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur, behalve 26 december, in
Dans & Partycentrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat:
e- mail gerdaschavemaker@live.
nl, telefoon 06-83371540.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 6 december was de zesde en laatste ronde van de tweede cyclus. De promotie en degradatie paren zijn
bekend, er zijn wel een paar verrassingen bij. Alleen de promotie
paren worden wereld kundig gemaakt, de degradanten moeten
dit zelf maar in huiselijke kring
en aan vrienden en bekenden bekendmaken, hoe zij het er van af
gebracht hebben. Een tip: wacht
er mee tot na de feestdagen. Wel
waren wij erg blij, om alle vertrouwde gezichten weer te zien
zo pal na Sint Nicolaas avond, dat
was toch een hele opluchting. Er
werd op negen tafels gebridged,
gelukkig geen stilzit ronde deze
week. In de A-lijn was de eerste
plaats voor Corry en Greet met
64,06%, dit paar loot vooral tegen
de mindere paren en die zij dan
met veel bluf trachten te intimideren, De tweede plaats was voor
Addie en Jeannet met 59,38%,
Vooral Addie doet haar uiterste
best, want zij wordt elke week
door haar kleindochter gecontroleerd, die spit de hele krant door
tot zij de uitslagen heeft gevonden. De derde plaats is voor het
paar Leny en Willy met 58,85%,
dit paar heeft met dit resultaat
aan de degradatie weten te ontsnappen.
B-lijn
In de B-lijn was de eerste plaats

voor Ria en Joop met 62,50%, dit
paar gaat uiteraard promoveren,
waarbij zij de bravoure wel snel
zullen afleren.
De tweede plaats is voor Ada en
Roelie met 61,46%, dit paar kan
zo goed bridgen, maar het komt
er niet altijd uit.
De derde plaats is voor het paar
Leny en Phini met 53,65%, deze
hoge score is vooral te danken
aan de 6SA die zij boden en ook
maakte, geweldig.
A-lijn
In dit geval, omdat de degradanten niet genoemd worden, alleen
de eerste 3 paren. Eerste zijn geworden het paar Greet en Henk,
ondanks dat zij vandaag een
wat mindere dag hadden, met
55,45%. Tweede zijn geworden
Addie en Jeannet met 55,00%,
heel close. Derde is het paar Corry
en Greet met 53,66% vooral door
de hoge score van vandaag.
Promovendus
Ten eerste de reeds genoemde
Ria en Joop met 57,82%. Tweede
Corry en Netty met 53,66%, derde
Aja en John met 52,54% en vierde
Leny en Phini met 51,69%.
Volgende week is er vrij bridgen,
om te ontspannen.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in het Buurtnest om kennis te maken met het
zo edele maar moeilijke spel.

Bridgers gezocht bij BVU
Regio - Maandag 10 december
2018 werd met 37 paren de 4e
ronde van de 3e parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn (B.V.U) gespeeld in de barzaal van sporthal De Scheg. In deze 4e ronde ging in de A-lijn de
1e plaats naar Monique Verberkmoes & Jan v. Beurden met 65%
gevolgd door Nel Bakker & Lia
Guijt met 57,92% en op de 3e
plaats Bep & John de Voijs met
53,75%. In de B-lijn ging de 1e
plaats naar Cees Harte & Jos v.
Leeuwen met 61,75% op de 2e
plaats met een neuslengte verschil Marijke & Ger v. Praag met
61,17% en op de 3e plaats eindigde Ans Breggeman & Henk v. Dijke met 58,50%. In de C-lijn ging
de 1e plaats met een mooie score van 62,77% naar Marieke Schakenbos & Joke de Wit op de 2e
plaats werd beslag gelegd door
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhuizen met 56,79% en op de 3e
plaats eindigde Thea Samson &
Kees Geerlings met 55,97%.
In het algemeen klassement
staan in de A-lijn Monique Verberkmoes & Jan v. Beurden op
de 1e plaats met 54,69% gevolgd
door Huub v. Geffen & Lambert
Koeter met 54,38% en op de 3e
plaats Wies Gloudemans & Marcel Dekker met 52,92% dus kan er
nog stuivertje gewisseld worden.
In de degradatiezone is ook

nog alles mogelijk Jan Broeckmans & Kees Visser met 44,85 %
Bep & John de Voijs met 44,90%
en Theo Vermeij & Rob Fasten
47,60% kunnen zelfs de dans nog
ontspringen. In de B-lijn staan
Cees Harte & Jos v. Leeuwen op
de 1’plaats met 56,74% op de 2e
plaats Ans Breggeman & Henk v.
Dijke met 56,23% ruim voor op de
concurentie. Degradatie dreigt
voor Til v. Etten & Bets Romkema
en voor Tonny Godefroy & Harry
Rubens en Joke v/d Berg & Yvonne de Mare. In de C-lijn staan Thea
Slot & Mirjam Nieuwenhuizen op
de 1e plaats met 57,67% gevolgd
door Anja Baars & Marja Calis met
55,83% en op de 3e plaats Marja
Baris & Tini Lotgerink met 53,67%.
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (of thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u zich bij de
BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer mee te spelen
op de maandagavond en de sfeer
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de B.V.U. kunt u contact opnemen met onze secretaris Mevrouw Wies Gloudemans
tel. 06-20393309 of via de mail
w.gloudemans@caiway.nl
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Atlantis D2 verliest derde
wedstrijd in de zaal
Mijdrecht - Zaterdag 8 december 2018 om 11.55 uur speelde
het door Profile CAR & Tyreservice
Hogendoorn gesponsorde Atlantis D2 hun zaalwedstrijd in sporthal De Phoenix in Mijdrecht.
Tegenstander was Reeuwijk D1,
met één gewonnen en één verloren wedstrijd begon het complete team van Atlantis D2 vol goede moed aan de derde wedstrijd
van dit zaalseizoen. Na een snelle
start van Reeuwijk D1 waarin zij 2

punten maakten kon Atlantis D2
gelukkig tegenstand bieden. Er
werd goed verdedigt en ook Atlantis D2 maakte punten. De rust
gingen de spelers in met 2-5. Na
een peptalk van coaches Elise en
Jurjen begon de D2 aan de tweede helft. De spelers uit Mijdrecht
kwamen nog best in de buurt van
een overwinning want Reeuwijk D1 wist maar één keer de korf
nog te vinden. Eindstand van de
wedstrijd werd 4-6.

Willemijn Klop En Kelvin Hoogeboom bekrachtigen de onderlinge samenwerking.

Sport BSO bij Korfbalvereniging De Vinken
Argon Sint feesten
Mijdrecht - Ruim 70 E-pupillen van Argon verzamelden zich
woensdag 28 november bij de
bowlingbaan om gezellig met
teamgenoten een balletje te rollen. Na het bowlen wat toch ook
wel veel energie vergt van de jongens en meiden, hadden alle kinderen enorme trek gekregen en
konden zij genieten van patat
met een snack naar keuze. Na het
eten was er nog een prijsuitreiking. We hadden een winnaar op
elke baan, deze kinderen ontvingen een mooie medaille. Er waren ook nog 4 voetgolf bonnen te
verdelen, met dank aan Voetgolf
Nieuw-Vennep.
Deze bonnen zijn naar de 3 hoogste scores gegaan: Noor, Sofia en
Naomi gefeliciteerd! Er was ook
nog een aanmoedigingsprijs, die
hebben we uitgereikt aan Dain.
Bij het naar huis gaan, ontvingen
de kinderen nog een lekker ijsje
en een chocoladeletter. De cho-

Gevraagd:
Wie heeft er voor mij een zakhorloge? Ik wil er graag 1 kopen. Tel.
06-20918852
Te koop:
Casio keyboard type 100 z.g.a.n. zeer
veel extra mogelijkh. incl. netvoeding
€45,-. Tel. 06-23657452
Te koop:
Prachtige schommelstoel, riet / rotan,
zit heerlijk z.g.a.n. kan worden thuis
bezorgd €55,-. Tel. 06-21551427
Te koop:
7x rood met witte stippen stenen
kerstlaarsjes €30,- 3-pits petroleumstel groen €32,50 . Orange emaille
vergiet €7,50 emaille bruine chocoladekan €12,50 3 pits-petroleumstel
groen €32,50. Beige dames regenjas
met uitritsbare geruite voering mt
42 €47,50. Lange zwarte dames
winterjas mt 42 €42,50. Meander spel
houten uitv. nw. €57,50 tafelwok met
brander 30 cm diam. €20,- hd7810
senseo nw €37,50. Buitendeur in 2
delen met 9 ruitjes in het bovendeel
afm. 224x93x4 cm €105,- gourmetstel
€17,50. Tel. 06-38819380
Te koop:
Glazen schuifdeur h. 215 cm x br. 90
cm, alluminium rails z.g.a.n. €45,-. 4
rotan rieten eetkamerstoelen €30,-.
Tel. 06-23481531

colade letters zijn mogelijk gemaakt door Bowling Mijdrecht,
bedankt!
Jongste
Ook de jongste jeugd van Argon
heeft een gezellige avond gehad
met Bingo, disco en Pieten. De
pupillen werden op vrijdagavond
30 november in de kantine van
Argon verwacht voor een bingo,
met als afsluiter een disco met
DJ Nick. Tussendoor was er een
heerlijk broodje knakworst, de
knakworsten werden ons aangeboden door Albert Heijn Leicester. Wij bedanken de HEMA voor
sponsoring van prijsjes en zoetigheden. Ook dank aan de barcommissie. Het was een gezellige, maar ook spannende en swingende avond, alle kinderen gingen met een prijs van de bingo
de deur uit en als afsluiting nog
een chocolade letter voor ieder
kind!

Te koop:
Oude koffiemolens, gietijzeren
strijkbouten, balansweegschalen en
gewichten, koperen vijzels €25,- per
stuk. Tel. 0297-242458
Te koop:
Broodbak automaat €25,-. Oude
boeren wiellampen €25,- p.st. Seniorenbed met verstelbare bodem
€200,-. Tel. 242458
Te koop:
Leuk kerstpakje, past de Baby Born,
jasje, broekje + mutsje €7,50, in Vinkeveen. Tel. 06-22675517
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar
particulier. Oosteinderweg 201a,
Aalsmeer. Tel: 0297-320058
* Te koop:
Grote of kleine partijen oude schoolstoelen of stapelstoelen kantine,
kantoor of kerkstoelen, we komen de
spullen zelf bij u ophalen dus twijfel
niet en waag er een belletje aan. Wij
betalen u contant.
Tel. 06-10893672
* Aangeboden
Uniek en origineel: een goed lijkend
portret van uzelf of een dierbare,
geschilderd op doek in acrylverf. Mail
naar: keessendevries@gmail.com
of bel: 06-31939057 voor info.

Argon pakt winst in
Broek op Langedijk
Mijdrecht - Op een winderig en
zwaar veld heeft Argon de plaatselijke trots CSV BOL met 1-3 verslagen. Na een eerste helft zonder doelpunten ging het in het
vervolg een stuk beter, een meevallende 0-1 in de beginfase, in
minuut tachtig viel de 0-2 en vier
minuten later de 0-3. In de slotfase kreeg de thuisploeg nog de
eretreffer, een duwfout van een
Argon verdediger was de aanleiding voor scheidsrechter Ferit Akkaya om de bal op de stip te deponeren en die kans liet de lange spits zich niet ontgaan waardoor de eindstand uiteindelijk
1-3 werd.

trap was niet aan Argon besteed,
de bal vloog in de ballenvanger.
Rond een half uur op de klok de
bijna traditionele hachelijk fase
bij Argon achterin, Antonioli kon
de bal niet vastpakken maar de
bal werd wel weggewerkt, daarna
kwam Argon weer met de schrik
vrij na nieuwe inzetten. Even later
zagen we een vrije trap van aanvoerder René Rootlieb die door
Antonioli over de lat werd getikt,
de hoekschop die volgde werd
niet door Timon Plak afgemaakt:
hij schoot over. De laatste tien minuten voor rust waren weer voor
Argon, wel een paar mogelijkheden, Rachad Madi kopte richting
keeper en een vrije trap van MaDoelpuntloos
di werd weggekopt. Romario AroMet een felle wind dwars over ma schoot op de keeper en even
het veld hadden beide ploegen later mikte hij te hoog.
duidelijk moeite en ook het zware veld werkte niet echt mee om Vier doelpunten
er een leuke wedstrijd van te De tweede helft was duidelijk
maken. Er waren wel kleine mo- aantrekkelijker, Sietse Brandsma
gelijkheden voor beide doelen testte eerst nog wel Romero Anmaar de effectiviteit ontbrak en tonioli en Jasper Werkhoven de
een echte scoringskans bleef uit. sluitpost van BOL maar even laTon Martijn van BOL was na twee ter was het wel raak toen een laminuten gevaarlijk maar zijn kans ge voorzet van links van de voet
ging via de paal voorlangs, aan de van Rachad Madi hard in de doelandere kant schoot Latif te zacht mond terecht kwam, verdediger
in, een afstandsschot van Jasper Jan Biersteker raakte de bal onWerkhoven werd een prooi voor gelukkig waardoor die tegen het
keeper Snoek en ook een vrije net sloeg 0-1. De thuisploeg ging
* Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of inboedels. Stuur uw foto’s en uw prijs naar
info@burbriantiek.nl dan mailen wij
u terug of het wat voor ons kan zijn.
Bij interesse komen we het betalen en
ophalen. Tel. 0297-320058
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood, draagbare
kleding, schoenen, dekens enz.
Inleveradres: ma. t/m za. tussen 08.0020.00 uur Herenweg 36 in Vinkeveen.
Op zondag gesloten.
Tel. 0297-778103
De uitgever van deze krant kan
geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard ook, ontstaan door het
niet tijdig en/of onjuist plaatsen
van advertenties in onze bladen.
Fouten in telefonisch opgegeven
advertenties of ontstaan door
onduidelijk handschrift van de
opdrachtgever behoeven door ons
niet te worden gecompenseerd.
* Gevraagd:
Blik speelgoed van vóór 1960. Auto’s,
schepen, treinen en motorrijders e.a.
oud mechanisch speelgoed. Defect
geen bezwaar. Tel. 06-22885528
* Aangeboden:
Ervaren rijksgediplomeerde horlogemaker. Reparatieplaats voor mechanische uurwerken. Tel. 0297-564845

Te koop:
Jam of sap: braam, pruim, vlier, aal,
zwart, kruisbes, mango, ananas
€1,- p.pot. Staat buiten voor Kika.
Leimuiderdijk 97 Rijsenhout. Tel.
0297-331433
Gevraagd:
Antieke treinen en of stoommachines.
Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs voor
ansichtkaarten en foto’s van nederland en nederland-indië´ van voor
1960. Tel. 06-15451873
Gezocht:
Ik wil graag mijn langspeelplatenverzameling uitbreiden. Heeft u nog
platen op zolder? Ik haal ze graag. Tel.
06-53721652
Gevraagd:
Oude ansichtkaarten van Nederland.
Tel. 0297-560920
Aangeboden:
Verzamel medailles stempelkaarten
ijskaarten etc. van toertochten op de
schaats. Laat ze niet verloren gaan. Tel.
0346-241819
Te koop:
Oude scheerspullen scheerapparaatjes ,
kwasten en scheermesjes 1 koop €100,-.
Verzameling oude mariabeelden , rozenkransen en andere kleine dingetjes 130
stuks 1 koop €300,-. Tel. 0297-261529

Vinkeveen - Vanaf 18 februari
2019 is het clubgebouw van korfbalvereniging De Vinken de locatie voor de sport BSO Vinken, een
samenwerking tussen kinderopvangorganisatie Kind & Co en De
Vinken in Vinkeveen. Onlangs ondertekenden beide partijen een
samenwerkingsovereenkomst.
Dit werd gedaan door Willemijn
Klop, regiomanager van Kind &
Co, en Kelvin Hoogeboom, voorzitter van KV De Vinken.
BSO Vinken is een sport BSO waar
kinderen van 7 tot 12 jaar worden
opgevangen. Kinderen kunnen er
heerlijk binnen spelen, maar zij
zullen voornamelijk buiten spelen en sporten. De activiteiten
worden op leeftijd en niveau van
de kinderen aangeboden. Hierbij
wordt een jaarplanning gevolgd
waarin zoveel mogelijk verschillende sporten aan bod komen.
Op de BSO zijn kinderen van alle scholen in Vinkeveen (Jozefschool, Pijlstaart en Schakel) van
harte welkom.

een mooie aanvulling op. “Sporten bevordert de gezondheid en
het sociale aspect. Het is een verantwoorde manier van vrijetijdsbesteding.”, aldus Willemijn Klop.

Kind & Co
Kind & Co biedt al 40 jaar kinderopvang in en rondom de provincie Utrecht. In Vinkeveen hebben zij al een BSO naast de Jozefschool. Sport BSO Vinken is daar

K.V. De Vinken
Korfbalvereniging De Vinken is
opgericht in 1961. De vereniging is een begrip in Vinkeveen
en staat bekend als zeer actief en
creatief.
Naast het korfballen organiseren
de leden veel activiteiten voor de
diverse leeftijdscategorieën: van
een Disneyspeldag voor de jongste leden tot een culinaire verrassingstocht of een echte VinkenIdols voor de senioren of de oudere jeugd.
Korfballen is op zich al leuk, maar
dit maakt het allemaal nog gezelliger. In de winter zijn de korfbalwedstrijden en trainingen in de
sporthal aan de Kerklaan te Vinkeveen. In het voor- en najaar
spelen De Vinken de thuiswedstrijden op de velden van Sportpark “De Molmhoek”. Daar staat
ook het oergezellige clubhuis “Op
het Vinkennest”.
Met een gloednieuwe inventaris
en een gezellig buitenterras naast
het kunstgrasveld is dit een toplocatie voor de nieuwe BSO!

nu wel beter voetballen en probeerde een doelpunt te forceren, een vrije trap ging voorlangs
en de inzet van Dennis Rijs werd
door Romero Antonioli onschadelijk gemaakt. Met Wouter Winters en Epi Kraemer in de ploeg
voor Zorn en Aroma ging Argon
op jacht naar meer doelpunten,
een voorzet van Wouter Winters
werd door Madi niet verzilverd en
Epi Kraemer ging voor eigen kans
maar knalde over. Tien minuten
voor het eindsignaal scoorde Ilias
Latif dan toch zijn doelpunt, een
vrije trap van Rachad Madi werd
ook nu weer feilloos ingekopt 0-2.

Vijf minuten later viel de definitieve beslissing, een snoeihard schot
van Ian Refos sloeg via lat en keeper Snoek net over de doellijn en
scheidsrechter Akkaya besliste
doelpunt (zonder inmenging van
de VAR) 0-3. De winst kwam eigenlijk niet meer in gevaar, alleen
een duwfoutje in de Argondefensie leverde de sportieve thuisploeg een strafschop op. Topscorer Sietse Brandsma liet zich dit
buitenkansje niet ontnemen 1-3.
Derhalve een verdiende overwinning voor een beter Argon.
Zaterdag komt de AFC op bezoek
in Mijdrecht.

Te koop:
Hollandse walnoten, 1 pond €2,50.
Biol. get. prod. (jam, pesto e.d.
cadeaumandjes, walnotentaart €10,-.
Hondenmand riet €5,-. Tel. 0297264904
Te koop:
Jam of sap: braam, pruim, vlier, aal,
zwart, kruisbes, mango, ananas €1,p.pot. Staat buiten voor Kika. Leimuiderdijk 97 Rijsenhout. Tel. 0297-331433
Gezocht:
Oude omega herenhorloge. Tel.
06-53346064
Gevraagd:
Hobbyist haalt u oude of defecte
stereo app versterker boxen tapedeck
platenspeler en platte tv bij u op. Tel.
06-48344508
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (Tegen vergoeding) . Tel.
06-25384205
Gevraagd:
Voor onze jukebox ,wie heeft mapjes
koffertje met singeltjes pop beat uit
de jaren 50-60 op zolder liggen. Tel.
06-12946730
Gevraagd:
Door verzamelaar bandrecorder tapedeck pioneer teac revox akai technics
mag defect zijn. Tel. 0297-786546

Te koop:
1 oprolbaar filmscherm €25,-.
1 magnetisch schuifbord €20,-.
1 multi tafelgrill €10,-.
Tel. 0297-348181/06-53507473
Te koop:
Professionele friteuse, 6 liter inhoud,
roestvrij staal, ideaal voor het bakken
van oliebollen. Prijs €25,- .
Tel. 0297-368842
Te koop:
2 ontdooiers voor de voorruit van uw
auto. Kan in de auto worden geplaatst.
Weg wegens standkachel. €5,00 p.st.
Tel. 0297-368842
Te koop:
Kunst kerstboom 2 meter in goede
staat €15,-. Tel. 0297-560544
Te koop:
Moulinex grill-bakoven b 200 serie.
Tel. 06-20580816
Te koop:
Head carve dames ski’s 1.70 €50,-.
Salomon heren ski’s mt. 1.90 €50,-.
Salomon sx61 skischoenen mt. 40
€50,-. Nordica n975 skischoenen mt.
44/45 €50,-.
Tel. 06-20735387
Te koop:
Puma schaats-trainingspak mt. 54
broek met lange zijritsen gevoerd
sneeuw en regendicht blauw en rood
€30,-. Tel. 0297-283036
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rijn hadden ze achter het goed
onder controle. De bal ging al
snel richting het doel maar door
goed keepwerk van DSS duurde
het even voordat Sanne het eerste doelpunt scoorde.

Legmeervogels meiden
MO15-1 kampioen

Uithoorn - Zaterdag 8 december
moesten de meiden van de Legmeervogels uit spelen tegen DSS
MO15-3. De meiden hadden liever thuis gespeeld want vandaag
konden ze kampioen worden. Ze
hadden tot nu toe alle wedstrijden gewonnen en daar wilde ze

dit seizoen ook mee afsluiten.
Met veel wind en daardoor ook
kou gingen de meiden enthousiast van start. Ze startte meteen
met goed overspel en veel kansen. DSS was voornamelijk aan
het verdedigen en kwamen bijna
niet op de helft van LMV. Marith

die deze wedstrijd op doel stond
had het rustig maar de ballen die
ze kregen stopte ze netjes. Naomi speelde achterin en samen
met Jana, Danique, Jessy en Ma-

Hands
Jet schoot een mooie ‘hands’
door vol in de kruising te schieten en een speelster van DSS de
bal stopte met haar handen. Sanne nam de strafschop en met 0-2
gingen ze de rust in. De tweede helft was ook al snel voornamelijk aanvallen. Evi en Isabeau
speelde strak over en Tessa en Lilian konden meerdere keren Nadia en Sanne goed bereiken. LMV
bleef goed voorin spelen waardoor het steeds gevaarlijk was.
DSS zorgde voor een mooi doelpunt door de uittrap tegen Aleyna te schieten. Hierdoor kaatste
de bal via de achterkant van Aleyna het doel van DSS in. Doelpunten volgde elkaar snel op. Door
goed overspelen scoorde Sanne
3x, Nadia 1x, Danique de J 1 x, Kiki 2x en Aleyna 1x. Zo eindigde
de wedstrijd met een mooie 0-8
eindzege en konden ze het kampioenschap gaan vieren.

Legmeervogels spleet
ijzer sterke tweede helft
Uithoorn - Ook in het uitduel van
Legmeervogels tegen NVC uit
Naarden zijn de eerste kansen in
dit duel voor Legmeervogels. Op
aangeven van Puck Postma is er
een vrije kopkans voor Martijn
Tjon-A-Njoek. Deze kopbal verdwijnt naast het doel. Een minuutje later, het duel is dan nog
geen 5 minuten op gang, een
misverstand in de achterhoede
en martijn Tjon-A-Njoek is er dan
als de kippen bij maar verliest
dan het duel met de doelman
van NVC. even later een prachtige
combinatie tussen Dennis bakker, Puck Postma en Martijn TjonA-Njoek. Maar ook in deze situatie komt de doelman van NVC
als winnaar uit dit duel. Of dit allemaal niet genoeg is staat nog
voor er 10 minuten is gespeeld
Puck Postma oog in oog met de
NVC doelman maar ook in deze
situatie wordt er niet gescoord.
Na deze storm van Legmeervogels, waarin dus weer niet wordt
gescoord komt NVC langzaam
maar zeker uit zijn schulp zonder
echt gevaarlijk te worden. Cle de
Vos Mooij, de doelman van Legmeervogels wordt nog niet echt
op de proef gesteld door de aanvallers van NVC. Pas na 30 minuten spelen een klein kansje van
NVC . Een vrije trap net buiten
het 16-metergebied wordt genomen door Gilliam Hund maar de
mee opgekomen Servanio Martina kopt de bal over het doel
van Legmeervogels. Op slag van
rust een actie van Anwar Akrouh
waar de scheidsrechter een rode kaart voor over heeft. De toegekende vrije trap wordt hard en
laag ingeschoten door Gilliam
Hund en via de benen van een
Legmeervogels speler verdwijnt

de bal achter de kansloze Cle de
Vos Mooij en kijkt Legmeervogels
volkomen onverdiend tegen een
1-0 achterstand aan. Dit is dan gelijk ook de ruststand. Bij de start
van de tweedehelft is de eerste
kans gelijk al voor het 10-tal van
Legmeervogels. Martijn Tjon-ANjoek ziet zijn inzet via de paal
naast het doel verdwijnen. In de
55ste minuut komt NVC op een
2-0 voorsprong een kopbal van
de vrijstaande Don Day is niet te
stoppen voor de doelman van
Legmeervogels. Bij deze 2-0 achterstand slaat de vlam in de pan
bij Legmeervogels en wordt NVC
ver terug gedrongen op de eigen
helft en is Legmeervogels met 10
man NVC de baas. Dit veldoverwicht leidde in 77ste minuut de
aansluitingstreffer op. Het is dan
Martijn – Tjon-A-Njoek die op
aangeven van Puck Postma de
aansluitingstreffer weet te score
2-1. Na deze treffer is NVC de weg
even kwijt en wordt het enkele minuten later zelfs, volkomen
verdiend 2-2. Een vrije trap genomen door Yasin Poyraz door Martijn Tjon-A-Njoek tegen het nylon
gekopt en is Legmeervogels uit
een geslagen positie en met 10
man spelend terug gekomen tot
2-2. Na deze 2-2 zijn er zelf kansen
op de 2-3 en misschien wel meer.
Maar het vizier van de voorwaartse bij spelers van Legmeervogels
is niet goed afgesteld. Aan de andere kant ziet Zakaria Lamhamdi
zijn inzet via de lat over het doel
verdwijnen. Zo eindigt dit duel in
een 2-2. Legmeervogels de gehele tweede helft spelend met 10
man komt door veel strijd te leveren terug tot een fraaie 2-2, maar
zakt ondanks dit resultaat naar
een 13e plaats op de ranglijst.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 6 december werd er weer geklaverjast in de Schutse. Hieraan werd
deze keer door 40 enthousiaste
liefhebbers deelgenomen. Winnaar werd deze avond met een
puntentotaal van7338 de in topvorm verkerende Louis Franken.
Als tweede eindigde op eerbiedige afstand Jan de Kuijer met
6980 punten terwijl Willy van der
Hilst met 6871 punten als derde eindigde. De poedelprijs ging
net als vorige week naar de familie Lebesque. Ditmaal was Anneke de sigaar. Zij wist met pijn en
moeite 4754 punten bij elkaar te
sprokkelen. De aan dit resultaat
verbonden troostprijs, bestaande uit een fles overheerlijke wijn,
zal haar de eerstvolgende kaartavond worden uitgereikt.

De marsenprijzen bestaande uit
prachtige, door DUO plant verzorgde boeketten bloemen, werden deze avond gewonnen door
Louis Franken, Els Luijten, Gerrit
Vink en Piet Luijten terwijl de cadeaubonnen in deze categorie,
eveneens te besteden bij DUO
plant, in het bezit kwamen van
wederom het viertal Louis Franken, Els Luijten, Gerrit Vink en Piet
Luijten.
Flessen wijn gingen ditmaal als
marsenprijs naar Bettie Verhaegh,
Gijs Brozius, Gaby Abdesselem en
Herman de Jong. Alle winnaars
van harte proficiat.
De eerstvolgende klaverjasavond
wordt weer gespeeld op donderdag 13 december in de Schutse
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.

Donateurs dammen om
onderlinge titel!
De Kwakel - Aanstaande zaterdagmiddag de 15e december
opent ’t Fort De Kwakel haar deuren voor de donateurs van Damclub Kunst en Genoegen. Zij zijn
van harte welkom om te strijden
om donateur damtitel van hun
clubje. René de Jong zal zijn geesteskind voor de 25e keer organiseren, vanaf 13.00 uur zal de jubilaris de deelnemers van harte
welkom heten. Om half twee beginnen de poulewedstrijden, om
daarna de donateurs op sterkte in
te delen. Vervolgens strijden de
sterkste dammers om de titel en
gaan de overige dammers voor
de titel in de b- of c poule. K&G
is ontzettend blij met haar donateurs die hun tanende clubje elk
jaar met drie euro steunen.

Zij organiseren daarvoor een gezellige middag voor hun huis-tuin
en keukendammers, naar een
idee van René. Onwennig gaan zij
van start maar al snel beginnen
de hoofden te kleuren en gaan ze
volledig op in het mooie spelletje.
Door de jaren heen is het niveau
ook omhoog gegaan en zijn de
partijen clubwaardig geworden.
De damleden zien dan ook graag
damliefhebbers de overstap naar
hun club maken. Luuk Smit zal zaterdag zijn titel moeten verdedigen, dat zal een zware kluif worden opperen verschillende uitdagers.
Komt dit allen zien en deze gezellige middag meemaken in het
sfeervolle kerst Fort. Inlichtingen
Adrie Voorn 0297-568472.

TVO Oliebollentoernooi 2018

Afzwemmen survival bij
ZPV De Amstel
Uithoorn - Na acht weken hard
trainen was het dan zover. Zeventien jonge zwemmers van Zwemen polo vereniging De Amstel
mochten afzwemmen voor survivaldiploma 1,2 of 3. Survival is
een onderdeel van zwemvaardigheid waarbij je verschillende vaardigheden en technieken
leert om jezelf te kunnen redden
als je bij het varen of zwemmen
in buitenwater in de problemen
komt.
Zo leer je een drijfmiddel te maken van je broek of jas en oefen je

met het zwemmen in donker water. Daarnaast is er bij de cursussen ook aandacht voor het redden van anderen die in het water zijn beland. Tijdens het afzwemmen hebben de kinderen
aan hun trainers en aan hun fans
op de tribune laten zien dat zij
de vaardigheden die bij hun diploma horen goed beheersen.
Alle zwemmers zijn dan ook geslaagd! Meer informatie over het
zwemmen of waterpoloën bij De
Amstel? Mail dan naar anne-marie.spaargaren@zpv-de-amstel.nl.

De Kwakel - Maandagavond 17
december organiseert de Kwakelse tafeltennisvereniging TVO
haar jaarlijkse Oliebollentoermooi. Er wordt gespeeld in tweetallen. Er zijn twee poules van vijf
teams, zodat iedereen veel aan
spelen toekomt. Deze teams zijn
door loting tot stand gekomen,
waardoor de wedstrijden een onvoorspelbaar verloop zullen kennen. Wat wél voorspelbaar is, is
het spelplezier dat clubbreed gedeeld wordt.
Wilt ú eens kennismaken met
TVO? Dat kan elke maandagavond vanaf 19.30 uur in het
dorpshuis De Quakel. En als u besluit om 17 december binnen te
wippen dan rolt er vast wel een
oliebol uw richting op.

Kleurrijke avond bij BVK
De Kwakel - De 44 paren die afgelopen donderdag de weg naar
Dorpshuis De Quakel wisten te
vinden troffen daar een zeer gezellig ingerichte zaal met feestelijke en zeer kleurrijke kerstverlichting. Hier en daar was het
voor de wat langere leden wel
uitkijken geblazen om wat lager
hangende feestverlichting te ontwijken, maar er waren geen helmen voorgeschreven bij binnenkomst, dus een schedelbreuk lag
niet in de lijn der verwachting.
14 Paren bestreden elkaar in de
A-lijn. Het was de 5e speelavond
in deze cyclus en net als in de vorige cyclus wisten Marion en Wim
Noom deze 5e vond naar zich
toe te trekken met 62,15%. Christa Leuven en Rita Ritzen werden
met 58,33% 2e en Geke en Jaap
Ludwig met 56,6% 3e. Elisabeth
en Nan sloten de rij.
Christa en Rita hebben de beste
papieren om volgende week deze cyclus winnend af te sluiten en
‘onderin’ zijn er nog 5 paren die
zich zorgen moeten maken in de
strijd tegen degradatie.
B-lijn
In de B-lijn presteerden Wim Röling en Adrie Voorn het voor de
3e achtereenvolgende keer om
ruim boven de 60% te scoren.
Hun 61,31% was goed voor de 1e
plaats en in de totaalstand is hun
gemiddelde 61,08%, bijna 6% ge-

middeld meer dan de huidige
nummer 2. Hun promotie staat
dus wel vast. Ria Verkerk en Ans
Nieuwendijk vormden een gelegenheidspaar en met 58,63%
presteerden zij meer dan goed.
De 3e plaats was met 57,74%
voor Hansje Warmenhoven en
Huub van Beem met 57,74%. Toos
en Annie konden het niet bolwerken in deze lijn. De strijd om promotie is spannend. Het verschil
tussen nummer 2 een nummer 5
is slechts 1,6% gemiddeld. Net als
in de A-lijn zullen ook in de B-lijn
volgende week 5 paren met samengeknepen billen aan de tafels plaats nemen en er het beste
van hopen in hun strijd voor behoud van de B status.
C-lijn
Marjo en Gerrit van Zijtveld kaartten zich vorige week de top 3 in
het totaalklassement in de C-lijn
in, deze week stoomden zij op
naar de 1e plaats ‘overall’ door
met 60,83% de dagwinnaar in
deze lijn te worden. Atie en Wan
Overwater werden met 59,58%
2e en de 3e plaats werd gescoord
door Kathy Janetzky en Annet
Roosendaal met 57,83%.
Gerrit en Marjo staan dus 1e met
55,45% gemiddeld, de huidige
nummer 6 staat daar minder dan
2% gemiddeld van af. Ook hier
dus spanning tot de laatste kaart
gegarandeerd.

Uithoornse Reddingsbrigade!

Veel geslaagden bij
afzwemmen!
Uithoorn - Zaterdagmiddag 8
december doken 21 examenkandidaten in het water van zwembad De Otter.. Voor drie examinatoren lieten zij hun vaardigheden
reddend zwemmen zien.
Die vaardigheden verschillen per
niveau. De jongsten leren om
zichzelf te redden als ze in het
water vallen. Ze zwemmen af in
kleding met jas en schoenen. De
middelbare scholieren leren hoe
ze een drenkeling kunnen redden, alarmeren buitenstaanders
en moeten voor hun brevet Life
Saver ook een theorie examen afleggen bijvoorbeeld.
Het was een spannende middag

voor sommige zwemmers. Uiteindelijk gingen, met ruime belangstelling van ouders, grootouders, broertjes, zusjes, vrienden,
18 geslaagde reddend zwemmers, met hun nieuwe brevet, tevreden naar huis.
Heeft u of uw zoon/dochter ook
belangstelling om te komen
zwemmen bij de Uithoornse Reddingsbrigade, neem contact op
met urb.secretariaat@gmail.com.
Iedere donderdagavond is er les
van 18.30-19.30 in zwembad De
Otter.
Kom gerust een kijkje nemen op
13 december in Zwembad De otter vanaf 18.20 uur.

