NZURI verwend
vrouwen met
kanker

NZURI zet zich elk jaar weer
in voor dit prachtige doel en
ook dit jaar zullen wij weer
kosteloos 5 vrouwen een
verwenmoment geven. De
verwenmomenten van de
actie Geef Een Glimlach Cadeau zijn bedoeld voor vrouwen met kanker waarvan de
laatste medische behandeling niet langer dan 6 maanden geleden is. Ben of ken jij
iemand die dit heerlijke moment verdiend neem dan
snel contact met ons op via
06-31576702 of info@nzuriplaza.nl. Wees er snel bij
want vol is vol!

Mijdrecht - Vorige week bezocht
kunstenares Joke Reurings de
permanente expositie van Atelier
de Kromme Mijdrecht in het Gezondheidscentrum Careyn aan de
Hoofdweg in Mijdrecht. Daar ontdekte zij dat haar schilderij van
een vogel op een tak niet meer in
de expositie hing.
De expositiecommissie, noch het
AKM-bestuur hebben het schilderij verwijderd en navraag bij medewerkers van het Gezondheidscentrum leverde geen bruikbare
informatie op.
Het is aannemelijk dat het schilderij uit het Gezondheidscen-

Na het slopen van de oude opstallen van het voormalige Molenhof aan de Dorpsstraat hoek Kerkvaart is archeologisch onderzoek in de bodem verricht. Dat is zo bij de wet geregeld. Archeologen en hun medewerkers krijgen daarvoor een bepaalde tijd
toegewezen.

Mijdrecht - Gedurende afgelopen drie weken zijn er tal van
ontdekkingen en interessante
vondsten gedaan. Dagelijks was
er veel bekijks van nieuwsgierige voorbijgangers en werden er
waar en wanneer dat kon vragen
gesteld aan de opgravers. Dat
bracht de gemeente op het idee
om aan het einde van de opgravingstermijn een publiekspresentatie te organiseren over wat er
zoal opgegraven is en de vondsten te tonen. Die vond donderdagmiddag 25 januari plaats in

een haardplaat en restanten van
een molen blootgelegd,” vertolkte Diederik. “In de laag daaronder
zijn overblijfstelen aangetroffen
uit de dertiende eeuw. Dat is ongeveer de oorsprongstijd van het
dorp Mijdrecht.
Tevens hebben we restanten
van een lemen kelder gevonden die mogelijk al uit de vijftiende eeuw stamt. Maar er zijn nog
meer ontdekkingen gedaan. Het
gaat onder meer om veel aardewerk, waaronder een aardewerken kruik, maar ook een bronzen penkandelaar, beide zo’n 650
jaar oud en nog goeddeels intact.
Uit het midden van de vertiende
eeuw dus.

de openlucht tegenover de ingang van De Lindeboom in de
Dorpsstraat. Daarvoor bleek meer
belangstelling dan men had verwacht. Het stond rijen dik aan het
hek dat rondom de bouwplaats
is geplaatst. Archeoloog ‘Diederik’ van de VUhbs in Amsterdam
kreeg het woord en gaf uitleg aan
wat men had ontdekt in de twee
meter afgegraven grondlaag en
de resultaten ervan. “Bij het onderzoek van de bodem zijn de
fundamenten van een woonhuis
uit de zeventiende eeuw met Vervolg elders in deze krant.
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trum is ontvreemd. Al sinds de
opening van het gezondheidscentrum verzorgt de kunstenaarsvereniging een wisselende
expositie in het gebouw. Het is
niet eerder gebeurd dat een schilderij is gestolen.
Er zal aangifte worden gedaan
en er is besloten om langs diverse kanalen ruchtbaarheid aan de
verdwijning te geven. Publicatie van de foto moet er in elk geval voor zorgen dat de eventuele dief niet met een gerust gevoel het schilderij in de woonkamer kan ophangen of ter verkoop
kan aanbieden.

Inwoners worden gecompenseerd
voor precario Vitens
De Ronde Venen - De gemeenteraad heeft besloten om inwoners te compenseren voor de door Vitens aan de inwoners inmiddels doorberekende gemeentelijke precariobelasting. Dit was
het voorstel van CDA, VVD en RVB. PvdA/GroenLinks stelde middels een motie voor om Vitens met ingang van 2018 vrij te stellen
van de heffing van de precariobelasting maar dat voorstel kreeg
geen meerderheid.
Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Het belangrijkste vinden wij dat
inwoners volledig gecompenseerd worden voor de door Vitens
aan de inwoners doorberekende precariobelasting. Toch hadden
we liever gezien dat we de precariobelasting voor Vitens hadden
afgeschaft. Dat was financieel veel voordeliger geweest. Omdat
Vitens de precariobelasting doorberekent inclusief administratiekosten en BTW, zal de gemeente de inwoners een groter bedrag moeten uitkeren dan zij aan precariobelasting van Vitens
binnenkrijgt. Het ‘rondpompen van geld’ kost dus niet alleen extra inspanning, het kost de gemeente bovendien meer dan het
haar oplevert.” Dit voorstel kreeg geen meerderheid. Ook D66
kwam nog met net weer wat ander voorstel en ook de CU/SGP
deed nog een duit in het zakje met een voorstel, maar op een
gegeven moment was er voor de ‘gewone’ luisteraar/kijker geen
touw meer aan vast te knopen. Een ding is duidelijk, de Rondeveense inwoners krijgen hoeven niets extra’s te betalen. Wat Vitens meer rekent, krijgt u voor 100% terug van de gemeente.

Inwoners zeggen “Ja”
tegen glasvezel
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Veel belangstelling voor
archeologische vondsten

 SERVICE MONTEURS
- LOODGIETERS
 CV MONTEURS
 JONGE AANKOMENDE
MONTEURS
Voor meer info:
zie advertentie elders in dit blad
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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Schilderij uit expositie
ontvreemd

KORT NIEUWS:

Mijdrecht - In februari 2018
organiseert stichting Look
Good Feel Better voor de
derde keer de succesvolle
actie ‘Geef een glimlach cadeau’. In de maand februari geven schoonheidsspecialisten in het hele land vrouwen met kanker een gratis
verwenbehandeling. Chemotherapie en andere behandelingen tegen kanker
hebben vaak ontzettend
veel invloed op het uiterlijk
van vrouwen. Uit onderzoek
blijkt dat juist deze uiterlijke veranderingen ruim 75%
van de vrouwen zo onzeker
maken dat ze hun sociale leven op een laag pitje zetten
en hun zelfvertrouwen kwijtraken. Met de actiemaand
‘Geef een glimlach cadeau’
zet stichting Look Good Feel
Better zich in om deze vrouwen hun zelfvertrouwen
weer terug te geven.
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Vlnr Ed de Valk, Marja Becker, Aad van der Wilt en Yvette Janmaat

Seniorenpartij De Ronde Venen
presenteert kandidaten
De Ronde Venen - Met trots
presenteert voorzitter Aad van
der Wilt de eerste drie verkiesbare kandidaten van de kandidatenlijst voor de Seniorenpartij De Ronde Venen. Marja Becker, is lijsttrekker. Zij heeft dertien jaar ervaring als raadslid en
was in haar werkzame leven onderzoeker, zelfstandig ondernemer en docent biologie op VO
en HBO. Yvette Janmaat, de num-

mer twee op de lijst was werkzaam als officemanager en is heel
actief binnen het vrijwilligerswerk. Ed de Valk, werkte als beleidsambtenaar en projectmanager in De Ronde Venen, Woerden en Amstelveen en is thans
actief als mantelzorger. De Seniorenpartij De Ronde Venen doet
voor de eerste keer mee met de
Gemeenteraadsverkiezingen en
wil zich gaan inzetten om de leef-

baarheid voor iedereen te verbeteren. De seniorenpartij is geen
partij voor oude mensen, maar
voor mensen die op een prettige
manier oud willen worden! Onze
verkiezingscampagne start 10 februari a.s. in de Willisstee in Wilnis
om 11.00 uur.
Voor meer informatie: www.seniorenpartijdrv.nl. Voor vragen
kunt u terecht op: info@seniorenpartijdrv.nl

De Ronde Venen - Op een bijeenkomst op het gemeentehuis
kwam 29 januari het verlossende
woord eruit. 53,9% van de inwoners van het buitengebied hebben een contract gesloten voor
de aanleg van glasvezel. Bij het
begin van de campagne “Glasvezel in het buitengebied” werd
de voorwaarde gesteld dat tenminste 50% mee moest doen. En
dat is gehaald. Wethouder Anco Goldhoorn (Ronde Venen Belang): Het was spannend, maar ik
was er van overtuigd dat we het
gingen halen. Bij de interessepeiling zaten we tegen de 70% aan.
Na die interessepeiling heeft CIF,
de organisatie die de glasvezel
aanlegt, een evaluatie van eerdere projecten ingelast. Daarop
hebben wij voortdurend aangedrongen op aanleg. We hebben
daarbij in het convenant vastgelegd dat alle adressen in het bui-

tengebied zouden worden aangelegd.”
Gestart
Eind vorig jaar is de wervingscampagne gestart met als einddatum 29 januari 2018. Duidelijk
was dat op 29 januari een go no
go moment zou worden. De campagne is ondersteund door DICO en ambassadeurs. Anco Goldhoorn: “De ambassadeurs en lokale ondernemers hebben er bijzonder hard aan getrokken. Zonder hen was het ons met z’n allen niet gelukt. Nu gelukkig wel
en kan wat mij betreft de schop
in de grond. Kan iedereen in het
buitengebied ook normaal internet gebruiken. Dat is en blijft voor
mij een eerste levensbehoefte.”
De aanleg zal na de zomervakantie gaan starten en medio 2019 is
iedereen met een contract aangesloten op glasvezel.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

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

Dienstapotheek Utrecht
DOKTERSDIENSTEN
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Alle
diensten 60,
van3582
de huisartsen
Andreaelaan
KT Utrecht,
worden
gedaan vanuit de
030-2144583
huisartsenpost
in
Woerden,
Open: 22.00-08.00 u.
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend,
feestdagen
en voor
STICHTING
THUIS STERVEN
werkdagen
17.00-08.00 u.
DE RONDEvan
VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
APOTHEEK
Zorg in de thuissituatie. 7
Apotheek
Ronde
Venen
dagen per De
week,
24 uur
per dag
Hoofdweg
Mijdrecht,
bereikbaar,6a
06-51451130.
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30
u., RECHTSWINKEL
za. 10.00-13.00 u.
STICHTING
De Ronde Mijdrecht
Venen: Hoofdweg 1,
Apotheek
Mijdrecht.
spreeku. is op de
Hofland 48Het
Mijdrecht,
di.avonden
vanOpen:
19.30-20.30
0297-286262.
ma. t/mu.vr.
8.30-12.30
u.
en
13.30-17.30
u.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart
2, 0297-230280.
Boots
apotheek
Vinkeveen,
www.tympaan-debaat.nl
Herenweg
57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educatieprojecten. Hiermee stellen we mensen in staat zelf een betere
toekomst te bouwen. Wij werken hierbij samen met lokale partners
omdat we geloven dat dit verantwoordelijkheid creëert en een betrouwbare uitvoering van onze projecten garandeert.

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt
38 Wilnis, 0297-241562
DIERENHULP
Drs.
J.M.M. Simons06-53315557
Klin.
Dierenambulance
psycholoog/psychotherapeut/BIG
DIERENARTSEN
Praktijk
voor psychologische
Dierenartsenpraktijk
hulpverlening
Mijdrecht-Wilnis,
Dubloen
36 Mijdrecht
Bozenhoven
69-71 Mijdrecht,
R.
Rap, 0297-286436
0297-293939.
Van Dijk Psychologenpraktijk
Dierenkliniek Amstel,
Vecht &
Behandelcentrum
Careyn
Venen, Herenweg
129 Vinkeveen,
Maria-Oord.
Postadres:
Heren0297-263758,
www.dkavv.nl.
weg
69 Vinkeveen.
Bezoekadres:
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
Dierenkliniek
De Ronde
Venen
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
ZORG & ZWANGERSCHAP
www.slachtofferhulp.nl
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
BRANDWEER
POLITIE
per week, 24 uur&per
dag
Brandweer
030-2404400.
mobiel bereikbaar
voor
Politie
0900-8844.
bevallingen
en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
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Buiten deze tijden kan men
terecht bij:

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
E-mail: sosderondevenen@gmail.com

Creatieve workshop
‘Ouder en Kind’
Mijdrecht - Atelier de Kromme
Mijdrecht heeft het voornemen
om, bij voldoende belangstelling, op de zaterdagen 24 februari, 10, 17, 31 maart en 7 april een
serie van vijf workshops te organiseren, die zijn gericht op een
(groot-)ouder of verzorger met
kind van 8 jaar of ouder. De lessen zullen van 10.00 tot 11.15 uur
worden gegeven door docente
Gabry de Veld.

De Hoeksteen in Mijdrecht, Eendracht 6, 3641 ML Mijdrecht.

Programma
Op het programma staan onder
meer marmeren, collages maken
en expressief portretteren. De
fantasie zal optimaal worden geprikkeld en ontwikkeld. Voor zowel de volwassen begeleider als
het kind bedragen de kosten 8,euro per les, dus voor de totale
reeks wordt per 'team' €80,- euIn de reeks lessen zullen de vol- ro in rekening gebracht. De koswassene en het kind kennisma- ten voor het benodigde materiaal
ken met vijf verschillende tech- is daarbij inbegrepen. Voor meer
nieken. De lessen zullen worden informatie over Atelier de Kromgegeven in het atelier van de kun- me Mijdrecht en voor inschrijving
stenaarsvereniging, dat is geves- kunt u terecht op www.atelierdetigd in de voormalige basisschool krommemijdrecht.nl.
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Workshop Aldfear
De Ronde Venen - Aldfaer is een
uitgebreid Nederlandstalig computerprogramma voor het vastleggen van stamboomgegevens.
Het is inmiddels al zo’n twintig
jaar geleden dat de eerste versie
werd gebouwd die op internet te
raadplegen was en draait onder
Windows. Op één overzichtelijk
scherm staan de belangrijkste gegevens van de persoon, inclusief
de ouders, huwelijken, kinderen,
broers en zusters, notities, leeftijd
bij belangrijke familie gebeurte-

nissen en is er ruimte voor foto's.
Vanaf de versie 6.0 is er een koppeling naar de data van My Heritage. Voor genealogen een mooie
gelegenheid om hier nader kennis mee te maken of het geheugen weer wat op te frissen.
U bent van harte welkom op
maandagavond 5 februari in ons
verenigingsonderkomen aan de
Croonstadtlaan 4a in Mijdrecht.
De toegang is gratis en begint om
20.00 uur.

WIK huldigt Herman Kraan
De Ronde Venen - Toneelvereniging WIK speelde 20 en 27 januari
het blijspel “Kom bij in het klooster”. Beide avonden waren druk
bezocht en er waren veel lofuitingen en lachsalvo’s. Na afloop
van de voorstelling is Herman
Kraan gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap van toneelvereniging
WIK. Hij begon als toneelknecht
en gastheer op de uitvoeringsavonden; mensen hun plaatsen

aanwijzen. Dit heeft hij van zijn
vader overgenomen. Later is hij
verder gegaan als souffleur. Eén
keer heeft hij ook meegespeeld
in een blijspel. De leden van de
WIK zijn van verschillende leeftijden. Mocht je interesse hebben
om ook toneel te spelen: kom gerust eens op een repetitieavond
kijken. We repeteren op dinsdagavond in ’t Oude Parochiehuis,
Bozenhoven 152 te Mijdrecht.

We financieren educatieprojecten waaraan mensen werken die we
kennen of waarmee mensen die wij kennen warme banden hebben.
Het is altijd fijn als de harde werkers aan door ons gefinancierde projecten Nederland bezoeken zodat we uit de eerste hand de vorderingen en resultaten kunnen horen. Nog mooier is het als de persoon in
kwestie bereid is om een lezing te geven! Dat lukt ons ieder jaar wel
een keertje en ook dit jaar is dat het geval.

Lezing van Zr. Annette Farrell
op donderdag 8 februari
Zr. Annette Farrell is lid van de
Holy Union Sisters, een Ierse
congregatie. Zij is werkzaam
in Dar es Salaam in Tanzania. Al
sinds jaar en dag ontvangt Zr.
Annette geld van onze stichting. Er is een jaarlijkse bijdrage
voor de betaling van schoolgeld voor de allerarmsten. In
het verleden is ook de bouw
van leslokalen en de inrichting
daarvoor door ons gefinancierd. Zr. Annette heeft al eerder voor onze donateurs en belangstellenden een boeiende
lezing gegeven. We zijn dan
ook blij dat we haar ook dit jaar
weer mogen verwelkomen.
De Holy Union Sisters
De Holy Union Sisters zetten
zich in voor de allerarmste en
meest kwetsbare groepen in
Tanzania. Ze zorgen voor weeskinderen en eenoudergezinnen en helpen hen op weg naar
een betere toekomst. Bijvoorbeeld door schoolgeld te betalen maar vooral ook door voor

goed onderwijs te zorgen. Ook
organiseren zij volwassenenonderwijs zodat mensen meer
kans hebben op werk. Daarin
werken de Holy Union Sisters
samen met lokale organisaties.
Komt u ook naar de boeiende
lezing van Zr. Annette Farrell?
Donderdag 8 februari, 19.30
uur, NME Centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in
Wilnis. Het is voor ons prettig
als u zich vooraf aanmeldt, dit
in verband met de organisatie.
Dat kan via sosderondevenen@
gmail.com of telefonisch bij
Margreet Kokshoorn: 06 512
76 689. We zien u graag op 8
februari!

Cursusproject
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Bij cursusproject De Ronde Venen zijn nog enkele plaatsen vrij bij een drtietal cursussen: Cursus Macramé:
2 dinsdagen, 6-13 februari. We
gaan een leuke retro macramé
plantenhanger maken van jute
touw wat prettig knoopt en zacht
is voor de handen. Er kunnen desgewenst ook kralen in verwerkt
worden. Totale lengte is 90 cm.
De hanger kan ook voor windlichten gebruikt worden en kan
ook buiten hangen. Cursus Libelle of vlinder van wilgentenen: 1
donderdag, 15 febrruari. In een

ADVERTEREN?
IN DE

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

landelijke omgeving werken we
met wilgentenen. Wilgentenen
worden gekweekt op grienden.
Het is een natuurlijk materiaal,
wat erg buigzaam is. Hierdoor is
er prettig mee te werken en kan
je er vele vormen mee maken. We
maken op een ijzeren frame een
vrolijke vlinder of libelle. De afmeting is 75 cm hoog en 30 cm
lang en breed. Je bepaalt zelf
hoeveel vleugels je maakt en welke vorm je eraan geeft. De vleugels kunnen eventueel ook opgevuld worden met gekleurde sisal. Cursus Sterrenkunde: 8 maandagen, 26 februari, 5-12-19-26
maart, 9-16-23 april. In deze cursus worden de raadselen en ontdekkingen behandeld van de relativiteitstheorie, oerknal, zwarte gaten, supernova’s, Io & Titan,
atmosferen in ons zonnestelsel,
kleine ijstijd en melkwegstelsels.
Mochten er zich aansprekende
ontwikkelingen op astronomisch
gebied voordoen, dan worden
die in het programma ingepast.
De cursus is bedoeld en geschikt
voor een ieder met belangstelling voor sterrenkunde, een speciale vooropleiding is niet nodig!
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stanties heeft de politie bepaalde
taken in haar doen en laten kunnen overdragen. Daardoor kan er
meer echt politiewerk uitgevoerd
worden.”

Gerichte aanpak en bijdragen van
inwoners werpen vruchten af

Criminaliteit in De Ronde
Venen dalende tendens
De Ronde Venen - Waar inwoners van de gemeente doorgaans
vraagtekens zetten hoe ‘veilig’ De
Ronde Venen wel is gelet op activiteiten die veelal het daglicht
niet kunnen verdragen, lijkt dit
alleszins mee te vallen. Althans
volgens de recent gepubliceerde jaarcijfers over de criminaliteit in De Ronde Venen. Waar bij
diefstallen en inbraken de cijfers
dalen, nemen geweldsdelicten
daarentegen toe. De lokale politie – om die simpelweg zo even
te noemen – gaven jongstleden
maandagmorgen samen met de
gemeente tijdens een persbijeenkomst aan, dat de totale criminaliteit vorig jaar met 10 procent is
gedaald ten opzicht van het jaar
daarvoor. Sinds 2013 zelfs met 25
procent! Burgemeester Maarten
Divendal gaf uitleg met de ondersteunende inbreng van plaatsvervangend teamchef De Ronde Venen / Stichtse Vecht, Eric van Heumen en zijn collega Martien van
Herk, operationeel leidinggevende in De Ronde Venen. Uit de toelichting kwam onder neer naar
voren dat er in 2017 in totaal 1489
misdrijven zijn geregistreerd. In
bijgaande tabel is te zien dat het
aantal woninginbraken met 36
procent fors is afgenomen.

de deur’. Voorts speelt het aantal
aangiften en aanhoudingen tijdens en na het Vogelvrij Festival
eind vorig jaar bij het Fort in Amstelhoek een rol in de cijfers,” licht
Martien van Herk toe. Samen met
burgemeester Divendal haalt hij
voorbeelden aan hoe door een
gericht aanpak en onderzoek
met succes verdachten van inbraken in Mijdrecht en Abcoude zijn
aangehouden waarna het aantal in braken sterk afnam. Zorgen
zijn er wel over de toenemende
kans op ‘mobiel banditisme’. Dat
zijn moeilijk te pakken criminelen
in snelle auto’s die hier hun slag
kunnen slaan, omdat ze De Ronde Venen vlot binnen kunnen komen en verlaten via de N201 en
de A2.

Minder aangiften?
Heeft de stelselmatige daling
van het aantal misdrijven ook te
maken met het feit dat er minder aangifte wordt gedaan omdat naar zeggen de politie er over
het algemeen toch niets mee
doet? Van Heumen: “Dat zou kunnen, want ik geloof best dat niet
iedereen aangifte doet. Behalve
door degenen die er belang bij
hebben, zoals verzekering en als
het om bedreiging gaat. Dus die
doen aangifte. In de loop van de
Pogingen
achter ons liggende jaren zal dat
Bij pogingen was dit zelfs 49 pro- ook wel zo zijn geweest. Het percent minder en bij ‘geslaagde’ in- centage wat geen aangifte doet
braken 25 procent minder. Ook is niet te meten en zijn dus ook
het aantal autokraken is met 5 niet meegenomen in de cijfers
procent afgenomen, net zoals van toen en nu. Of wij vervolgens
fietsendiefstal met minus 26 pro- wat doen met een aangifte? Dat
cent en meldingen van jongeren- willen we als politieman allemaal
overlast minus 9 procent. De ca- wel, maar in de praktijk werkt het
tegorie geweld laat een verho- zo niet omdat we onze schaarging zien van 16 procent en ver- se capaciteit moeten verdelen
nielingen (slechts) 3 procent. ”De over een fors aantal zaken. Reden
stijging in de categorie geweld waarom we prioriteiten moeten
wordt deels verklaard door een stellen, ook bij de aangiftes.
verwarde man die die zijn ouders
verschillende keren heeft be- Aangiftes
dreigd. De man is aangehouden. Aangifte van een zaak waar bijMaar er is ook veel geweld ‘achter voorbeeld doodslag mee ge-

Verband
Ook burgemeester Maarten Divendal ziet een verband tussen
dalende criminaliteitscijfers en de
betrokkenheid van inwoners bij
de veiligheid in hun woonomgeving. “Bijvoorbeeld via de buurtmoeid is, gaat vóór op degene Whatsapp kunnen inwoners elwaarbij door een inbraak in een kaar en de politie snel informeren
auto alleen maar schade is en bij verdachte situaties of persoverder niets is ontvreemd, geen nen. Hetzelfde geldt voor Waaks
sporen zijn en waar we dus ver- en Burgernet. Een groot aantal
der niets mee kunnen. Die boe- inwoners is aangesloten bij Burken we dan af. Dat is voor dege- gernet, dus als de politie een opne waarvan de auto is erg verve- roep doet om uit te kijken naar
lend maar het zei zo. Terwijl elke een persoon of situatie, worden
aangifte in onze beleving op ge- heel veel inwoners benaderd. Je
lijke manier behandeld zou moe- ziet aan de cijfers dat dit vruchten worden, laat dat duidelijk zijn. ten afwerpt.’’ Ook goed hang- en
Maar dat kan gewoon niet.” Van sluitwerk speelt een belangrijhetzelfde laken een pak voor in- ke rol, benadrukt Divendal. “Hoe
formatie naar de media, zoals minder snel een inbreker binnen
persberichten over allerlei zaken is, hoe groter de kans dat hij of zij
waar de politie bij betrokken is. gestoord wordt door oplettende
Tegenwoordig is dat niet meer burgers die de politie waarschumogelijk mede door personeels- wen en via de Whatsapp-groep
gebrek. “De focus op communi- de buurt op de hoogte brengen.
catie ligt bij de politie momenteel Op deze wijze werp je barrières
op andere terreinen en niet meer op voor een inbreker om aan de
om de media te voeden,” vult bur- slag te gaan. Bijdragen van inwogemeester Divendal aan. “Daar- ners stellen we zeer op prijs omom lijkt het zo stil maar er ge- dat het erg nuttig is en hun inbeurt wel van alles. Door samen- breng willen wij stimuleren. Dan
werking met de gemeente en an- kan de politie op haar beurt
dere sociaal-maatschappelijke in- maatwerk blijven leveren.”

Bij de behandeling van de verordening winkeltijden in 2015,
waarmee de zondagsopenstelling werd verruimd, is door het
college nadrukkelijk aangegeven laden en lossen op zondag
niet te zullen toestaan. Het staat
letterlijk in het raadsvoorstel
“Verordening winkeltijden” van
18 mei 2015: “Daarnaast wordt
laden en lossen van winkels
voorkomen. Het college neemt
zo snel mogelijk een verkeersbesluit over het laden en lossen op

re en eer
erk e ng r gra
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag presenteerde CDA-lijsttrekker Rein Kroon het verkiezingsprogramma “Lokale Kracht
voor jong én oud!” In het programma staan de speerpunten
die het CDA in de komende raadsperiode wil realiseren. “Het CDA is
in De Ronde Venen bijna een lokale partij te noemen, wij weten wat
er in de dorpen speelt en waar we
aan de slag moeten”, aldus Kroon.
“Het CDA zet in op solidariteit tussen generaties. Zorg en aandacht
voor elkaar staan centraal. Wij willen een levendige gemeente met
actieve inwoners die naar vermogen zorgen voor hun omgeving,
gezin en zichzelf. Iedereen moet
de kans hebben om persoonlijk
te kunnen groeien, daarbij kan
het helpen om verantwoordelijkheid te nemen voor een ander.
Dat geldt voor jong én oud. We
willen bijdragen aan die verbinding tussen generaties.”
Democratie uitdragen
Lijsttrekker Rein Kroon vond het
een eer om het eerste exemplaar
van het verkiezingsprogramma te
overhandigen aan Fred de Wit uit
Mijdrecht. “Stel je eens voor, hij is
vanaf het begin overtuigd lid van
het CDA en daarvoor was hij sinds
1946 actief voor de katholieke
volkspartij. Kortom, meneer De
Wit is al meer dan zeventig jaar
politiek actief”. Vroeger maakte hij deel uit van de gemeenteraad van Mijdrecht. Daarvoor was
hij ook internationaal actief, want
al snel na de oorlog was betrokken bij het leggen van contacten met Duitse jongeren, om tijdens die ontmoetingen het belang van de democratie uit te dragen. Een echte verbinder dus! Een
ander voorbeeld van verbinding
is Rianne Feddema, als medewerker van het Servicepunt, zorgt zij
voor de verbinding tussen de inwoners en de gemeente. Alexandra Oudshoorn staat symbool
voor de jongeren, samen met
haar vriend heeft ze pas geleden
een huis heeft gekocht in Marickenzijde. “Jongeren zorgen voor
leefbaarheid en dynamiek in onze dorpen. Essentieel voor scholen, winkels en het verenigingsleven”, geeft een enthousiaste
Kroon aan.
Veiligheid & Wijkagent
Rein Kroon: “Het CDA vraagt meer
aandacht voor de veiligheid van
kwetsbare verkeersdeelnemers.

’College houdt zich niet aan
a raken er n ag r
Mijdrecht - Afgelopen dinsdag
kwam ons ter ore dat het College van De Ronde Venen het
voornemen heeft om de Lidl
Supermarkt in de Adelhof in
Mijdrecht toestemming te geven om voortaan ook op zondag te laden en te lossen. Wij
zijn daarover benaderd door
omwonenden en de nabijgelegen kerk.
De ChristenUnie-SGP heeft het
college kenbaar gemaakt hier
ernstig bezwaar tegen te maken.

Betrokkenheid van inwoners
Van Heumen zegt erg tevreden
te zijn over de behaalde resultaten dankzij het politieteam dat
opereert in De Ronde Venen en
Stichtse Vecht. “Dit omdat de lokale politiekennis hierin een cruciale rol heeft gespeeld. Heel belangrijk is ook dat de inwoners
kunnen bijdragen aan verdere
vermindering van criminaliteit
en dus voor een veiliger leefomgeving kunnen zorgen door meldingen en tips door te geven via
Burgernet of buurtWhatsapp. Wie
dat niet langs deze weg wil of kan
doen is er altijd nog 112 om bij
verdachte situaties de politie te
bellen. We proberen de criminaliteit gezamenlijk een halt toe te
roepen, dus ook dankzij de bewoners,” laat Van Heumen weten.
Bel 112 of gratis 0900-8844 dan
wel 0800-7000 (Melden Misdaad
Anoniem).

geven aan een verruiming van
winkeltijden en nu zien we weer
een oprekken van de ruimte die
het college denkt te moeten nemen” Ton van Sligtenhorst vult
hierop aan “dit besluit gaat niet
alleen over de Lidl, maar zal uiteraard een precedentwerking hebzon- en feestdagen. Overigens ben, want andere supermarkten
heeft een meerderheid van de en winkeliers komen straks nasupermarktorganisaties aange- tuurlijke met een zelfde verzoek”
geven niet voornemens te zijn
om op zondag te willen gaan la- Stoort
den en lossen.”
Dit besluit van het college raakt
dus niet alleen de omwonenden
Teleurgesteld
van de Adelhof, maar omwonen“Wij zijn erg teleurgesteld dat den van alle winkelgebieden in
het college opnieuw beslui- onze gemeente. Het is de vraag
ten neemt om de zondagsrust of het college zich dat goed
verder uit te hollen.” aldus Wim heeft gerealiseerd. Wat ons daarStam. “Afgelopen kerst heeft het bij ook stoort, is dat dit besluit
college ook al medewerking ge- wordt genomen, zonder hier eni-

ge ruchtbaarheid aan te geven,
terwijl het college kan weten,
dat de zondagsrust bij een groot
deel van onze inwoners gevoelig
ligt en dat dit besluit de hele gemeente raakt.Daarom heeft de
ChristenUnie-SGP vandaag het
college schriftelijk van haar bezwaren op de hoogte gebracht
en verzocht van dit besluit af te
zien.
“Inwoners die het met ons eens
zijn, en dit ook een slecht besluit vinden, kunnen dat natuurlijk ook aan het college kenbaar
te maken door het inzenden van
een bezwaarschrift of door in te
spreken tijdens de commissie
van 5 februari a.s.” is tot slot de
suggestie van de heren Stam en
Van Sligtenhorst.

a

Bijvoorbeeld wandelaars, fietsers en mensen met een rollator. We willen knelpunten en risico’s in kaart brengen en oplossen.
Het CDA wil zich krachtig inzetten
voor veilige fietsroutes naar scholen. Wat ons betreft valt er nog
veel te verbeteren als het gaat om
de veiligheid op de zebra’s en de
rotondes waar fietsers voorrang
hebben. Het CDA wil een duidelijk zichtbaar veiligheidsbeleid.
Dat betekent effectieve maatregelen en goede handhaving. We
willen de veiligheid en het gevoel
van veiligheid vergroten en daarom zal het CDA ook streven naar
meer wijkagenten en gemeentelijke handhavers. Veiligheid
vraagt een grote inzet van iedereen. Daarom is structureel overleg met inwoners, ondernemers,
organisaties, instellingen en andere overheden noodzakelijk.
Wijken en wonen
Een goed beleid voor wonen en
woningen is belangrijk om de
gemeente vitaal te houden. De
inwoners zorgen voor leefbare dorpskernen en behoud van
voorzieningen. Daarom moeten
er goede, passende woningen
beschikbaar zijn voor ouderen en
jongeren. Wij vinden het belangrijk dat er meer goedkope koopwoningen voor starters komen en
dat het percentage sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten wordt verhoogd naar 30%,
en betaalbare woningen in het
centrum voor senioren. Het woningaanbod moet namelijk aansluiten op de behoeften van eigen inwoners en jonge gezinnen
aantrekken. Het CDA houdt van
nette buurten en een goed verzorgde omgeving met gevarieerd
groen. We vragen meer aandacht
voor het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte. Denk
aan tijdig maaien en snoeien
van groen. En het verfraaien van
de wijk met grote diversiteit aan
bloemen en goed onderhouden
speelplekken en straatmeubilair
en opruimen van zwerfvuil. Het
CDA wil egale trottoirs met keurig gesnoeid groen, waar iedereen met een wandelwagen, rollator, rolstoel of scootmobiel zich
veilig kan verplaatsen. Genoeg
ambities voor de komende raadsperiode. Het CDA gaat graag
weer voor u als inwoner aan de
slag. U kunt het hele verkiezingsprogramma vinden op www.
cdaderondevenen.nl

Wim Stam
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Veel belangstelling

dat de gehele vindplaats in kaart
was gebracht, zijn de vondsten
grotendeels overgebracht naar
het provinciale archeologisch
depot in Utrecht. Een deel blijft
in Mijdrecht, waar het in de hal
van het gemeentehuis wordt geexposeerd als een tijdelijke tentoonstelling. Mogelijk zal in het
nieuwe Molenhofcomplex, bestaande uit appartementen en
Vervolg van de voorpagina.
vondsten. Ze zijn mogelijk ge- kele andere voorwerpen, wer- winkels, een plaats worden inbruikt door de allereerste bewo- den in samenwerking met de ge- geruimd voor (een van) de geHet vermoeden bestaat dat op ners van Mijdrecht! Voorts toon- meentelijke beleidsmedewerker vonden molenstenen. Dat wordt
die plaats wellicht ooit een her- de de archeoloog een papier cultuurhistorie getoond, waar- momenteel nog onderzocht. Het
berg gestaan, gelet op al dit aar- met daarop afbeeldingen van na deze een ‘rondgang’ moch- archeologisch onderzoek heeft
dewerk, maar ook een stal waar tien oude zilveren munten die ten maken door de rijen belang- naar zeggen geen gevolgen (gepaarden in konden. Dit naar aan- gevonden zijn en dateren uit de stellenden om het van dichter- had) voor de start van de bouw
leiding van een gevonden deel jaren tachtig en negentig van de bij te bekijken. Op het terrein van het nieuwe Molenhof. Het
van een houten fundering en vijftiende eeuw. Volgens een ex- waren de opgravingen die don- opruimen van de restanten in
een paardenpoot.”
pert zijn het munten die vrij on- derdag nog in volle gang. Ver- de bodem, het bouwrijp maken
bekend zijn in Nederland; één der lag er op het terrein waar en de daarop volgende heiwerkTijdelijke tentoonstelling
ervan blijkt afkomstig te zijn uit vroeger een oude molen stond, zaamheden, kunnen volgens
De gemeente en de archeolo- Tirol… Het papier met daarop een grote molensteen, een van planning een dezer dagen norgen zijn enthousiast over deze de afbeeldingen plus nog en- een drietal dat gevonden is. Na- maal van start gaan.

Archeologische
vondsten Molenhof

Inwoners betrekken bij
het groen in de wijk
De Ronde Venen - Langs de Viergang in Mijdrecht zijn er in 2016
zo’n 240 bomen gekapt, omdat deze bij een storm om zouden kunnen vallen. Hiervoor zijn
in totaal 122 bomen in de plaats
gekomen. Veel omwonenden
zijn ontevreden over het resultaat en hebben de initiatiefgroep
‘Bomen Herplant Viergang’ opgericht. PvdA/GroenLinks heeft
naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen gesteld. Raadslid Pieter Kroon: “Een belangrijk
uitgangspunt van het gemeentelijke groenbeleid is om inwoners te betrekken bij de aanleg
van het groen. Dan niet alleen in
het voortraject, maar ook tijdens
de uitvoering en het uiteindelijke resultaat. Inwoners geven nu
aan dat het resultaat niet naar
wens is, dan moet de gemeente
met inwoners in overleg om het
gewenste resultaat wel te bereiken. De gemeente geeft nu niet
thuis en dat moet wat ons betreft niet kunnen.”
Bomenkap Viergang
Er is destijds een inloopbijeenkomst geweest over de kap en
herplant van de bomen aan de
Viergang waarbij inwoners, volgens de initiatiefgroep, is verteld
dat alle bomen herplant zouden worden. Van de 240 bomen
die er oorspronkelijk stonden is
nu ongeveer de helft terug geplant. De reden voor het terugplaatsen van minder bomen is
volgens de gemeente dat deze
de ruimte moeten hebben om te
groeien en oud te worden. Echter, aan het begin van de Viergang vanaf Bozenhoven tot aan
de Watermolen is bijna geen enkele boom teruggeplant, en ook

halverwege de Viergang zijn er
stukken waar in plaats van bomen enkel struiken terug te vinden zijn.
Schriftelijke vragen aan het
college van B&W
PvdA/GroenLinks heeft het college gevraagd of ze bekend is met
de onvrede die bij omwonenden
van de Viergang leeft en op welke wijze inwoners betrokken zijn
bij de kap, herplant en de evaluatie van het uiteindelijke resultaat aan de Viergang. Is aan alle inwoners in de wijk bijvoorbeeld een terugkoppeling gegeven over de uiteindelijke keuze voor de beplanting? Ook wil
de fractie weten waarom er aan
het begin van Viergang vrijwel
geen bomen teruggeplant zijn
en waarom op sommige plaatsen alleen struiken. Verder wil
de fractie weten wat de reden is
dat er voor alsnog geen duidelijk antwoord is gekomen op de
bezwaren van de initiatiefgroep
en of het college bereid is om samen met de initiatiefgroep tot
een oplossing te komen, bijvoorbeeld door meer bomen te planten. Als laatste wil de fractie weten hoe inwoners in de rest van
de gemeente betrokken worden
bij de uitvoering van het groenbeleid. Vindt er bijvoorbeeld periodiek overleg plaats met inwoners over de kap van bomen
en aanplant van groen? Pieter
Kroon: “Het is belangrijk dat hier
duidelijkheid over komt. Het zou
niet nodig moeten zijn dat inwoners een actiecomité oprichten om de gemeente naar hun
bezwaren te laten luisteren. Ik
hoop dan ook dat het college dit
voortvarend oppakt!”

Bent u een kritische
woonconsument??
De Ronde Venen - In de gemeente De Ronde Venen zullen tot het
jaar 2024 maar liefst 1400 woningen worden gebouwd. Dit betreft woningen in de sociale sector en ook in de vrije sector. Het
betreft grondgebonden woningen en appartementen. Woningen voor starters, doorstromers
en senioren. Bij de bouw en de
voorbereiding zijn naast de gemeente betrokken: de woningbouwvereniging, diverse projectontwikkelaars en aannemers,
maar niet de toekomstige bewoner. Om de woonconsument toch
in een vroeg stadium gelegenheid te geven tot inspraak fungeert in onze gemeente, net als
in veel andere gemeentes, een
Woonadviescommissie of WAC.
Met het grote aantal bouwplannen in het vooruitzicht en gezien het beperkte aantal commissieleden op dit moment, is de
WAC-De Ronde Venen op zoek
naar nieuwe leden welke kritische woonconsumenten zijn. De
WAC-DRV bestaat op dit moment
uit drie vrijwilligers. De WAC-DRV
is een participatieraad van de gemeente De Ronde Venen.
Doelstelling
De Woonadviescommissie zet
zich in voor verbetering van de
woonkwaliteit. De commissie
geeft gevraagd en ongevraagd
advies over bouwprojecten. De
Woonadviescommissie De Ronde Venen is een vrijwilligersorganisatie die kritisch kijkt naar,
en adviseert over plannen voor
sociale huur- en koopwoningen
en de woonomgeving van deze

woningen. Er wordt geadviseerd
over bruikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast bespreken we de
bouwtekeningen van voorgenomen projecten en stellen een advies van onze bevindingen op.
Tevens bezichtigen we geadviseerde projecten in de laatste fase van de bouw vlak voor de oplevering van de woning. De tijdsbesteding varieert, maar komt
gemiddeld uit op zo’n één à twee
dagdelen per maand.
Wat voor mensen zoeken ze?
In de eerste plaats enthousiaste vrijwilligers die belangstelling
hebben voor de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in algemene zin. Een aantal ontwikkelingen vraagt op dit moment
speciaal aandacht, zoals: Levensloopbestendig bouwen, Klimaatneutraal bouwen, Gebruik van
domotica, Afstemming op veranderde woonwensen. Kandidaten dienen bereid te zijn een landelijk gegeven cursus te volgen
waarin de voor de adviesfunctie
noodzakelijke kennis wordt behandeld. Deze cursus wordt vergoed door de WAC-De Ronde Venen.
Uw reactie
Heeft u interesse dan kunt u dat
laten weten door een e-mail te
sturen aan de WAC-De Ronde
Venen via: wac-derondevenen@
hotmail.com. Als u nog vragen
heeft kunt u deze op dit mailadres stellen. Wilt u hierbij vermelden hoe contact met u kan
worden opgenomen?

Hal gemeentehuis

De Witte Roos voor kledingen schoenreparatie
Wilnis - Al jaren is De Witte Roos
Kledingreparatie gevestigd in de
Wilnisse Dorpsstraat. Talloze inwoners hebben hun kleding er
al tot tevredenheid laten herstellen en vermaken. Van de meest
eenvoudige ingrepen zoals ritsen vernieuwen, uitleggen of inkorten tot compleet op maat laten maken. Zelfs nieuwe kleding,
bijvoorbeeld een kopie van een
niet meer verkrijgbare jurk of
blouse, is momenteel zelfs mogelijk. Dat alles op een professionele manier door kleermaker Ammar Ahmad die dat vak al
24 jaar uitoefent. Hij is de nieuwe eigenaar van De Witte Roos
en oorspronkelijk afkomstig uit
Aleppo, Syrië, waar hij vlakbij de
historische markt is geboren en
getogen. Daar was hij werkzaam
in de confectie. In 2001 kwam hij
naar Nederland en bekwaamde zich in loondienst verder in
het kleermakersvak. En met succes want Ammar heeft zich ontpopt als een vakman. Hij trouwde hier met een lieftallige dame,
eveneens afkomstig uit Aleppo
die hier ook in Nederland was.
Zij is zijn (onbezoldigde) ‘backup’
in de zaak waar het gaat om een
stukje administratie, e-mail verkeer en het beheren van afspraken. Daarnaast onderhoudt zij
de website. Ammar wilde graag
zelfstandig zijn vak uitoefenen
en kreeg de kans om De Witte Roos in Wilnis via een Turkse
kennis over te nemen. Die kende hij omdat hij een aantal jaren
in Mijdrecht heeft gewoond. Dit
inclusief de apparatuur, waaronder naaimachines en de bekende borduurmachine waarmee al
heel veel baby-, kinder- en volwassenenkleding is geborduurd
met namen en beeldmerken erop. Maar ook lakens en slopen,
tafellinnen, servetten, pluche
beesten, badjasjes en (stoffen)
cadeautjes kunnen naar wens
geborduurd worden. Zie ook de
website www.borduurcentrum.
com.

Kwaliteit hoogste prioriteit
Klanten waarderen de inzet en
het vakmanschap van Ammar,
ook al omdat hij zijn werk perfect aflevert met een mooi resultaat. Hij streeft naar het leveren van kwaliteit en hoopt ook
daarmee zijn klanten tevreden
te stellen. “Want het is de bedoeling dat mijn klanten weer terugkomen. Dat staat bovenaan mijn
lijstje, daarna pas de verdienste,”
merkt Ammad op. De tarieven
die hij daarvoor rekent zijn keurig in verhouding. De kledingwinkel Groot Gelijk, even verder
op, maakt graag gebruik van het
vakmanschap van Ammar, onder
andere voor het op maat maken
van nieuw gekochte kleding. De
Witte Roos verheugt zich niet alleen in klanten uit de eigen regio,
maar ook van die daarbuiten.
Volgens Ammar gaat het goed
met de activiteiten die hij met
De Witte Roos ten toon spreidt.
Hij is gepassioneerd van zijn vak
en wil dat vertalen in het (ver)
maken van mooie kleding voor
zijn klanten. Dat kan men zelf ervaren door er gebruik van te maken als dat een keer zo uitkomt
Stofferen van bootkussens
met herstel van kleding en/of
“Alles wat past onder de naaima- schoenen. Gerepareerde kleding
chine kan gerepareerd worden. is dan weer netjes en bruikbaar
Wij bieden niet alleen alle soor- en krijgt zo een tweede leven.
ten herstel en reparatie van kle- Dat geldt ook voor gerepareerde
ding, maar kunnen op verzoek schoenen. Kortom Ammar heet u
zelfs maatkleding maken, hoe- van harte welkom. De Witte Roos
wel dat hier in de regio niet zo- Kledingreparatie, Dorpsstraat 35,
veel voorkomt want dat is wel 3648 AE Wilnis. Tel. 0297-581499.
erg duur. Gekochte kleding op E.: info@borduurcentrum.com,
maat maken komt wel voor. Ver- Internet: www.borduurcentrum.
der kunnen mensen voor dat- com. Openingstijden: ma. 9.30gene wat naar de stomerij moet 13.30; di t/m do: 9.30-17.30; vrij:
hier eveneens terecht. Niet al- 9.30-12.00 en van 15.00-17.30;
leen kleding maar bijvoorbeeld za: 9.30-17.00 uur.
werd er aandacht gevraagd voor
het inkoop en aanbestedingsbeleid. Het is belangrijk dat er gewerkt wordt met meerdere partijen en meerdere offertes, bodaal van de VVD. Voor het CDA is ven een bepaalde grens. Het CDA
de welkomsthal, het visitekaart- zal in het vervolg bij andere verje van de gemeente en moet het bouwingen stevig toezien op
een warm welkom zijn voor on- een reëel tijdspad voor onderneze inwoners en ondernemers die mers. Ook de overige fractie ginvoor het eerst of opnieuw ken- gen met de verbouwingsplannen
nis maken met ons als Gemeente. mee. De PvdA-GL “De ambtenaOok het CDA ziet wel iets in wat ren hebben recht op een goede
de VVD zei, namelijk dat er een werkplek”. D66 vond een centraintegrale visie komt op het ge- le hal “ niet meer van deze tijd”. Zij
meentehuis, die dynamisch, toe- waren het eens met de VVD dat
komstbestendig en multifuncti- er een goed plan moest komen: “
oneel is. Hierbij gaf fractievoor- We gaan nu met dit voorstel mee,
zitter Rein Kroon aan dat het wel omdat het niet anders kan, maar
“sober en doelmatig” moet. Wel we zijn niet echt enthousiast.

Werkplek voor ambtenaren
De Ronde Venen - Afgelopen
donderdag lag het raadsvoorstel
de verbouwing van de gemeentelijke hal voor. In dit voorstel
werd aangegeven dat de verbouwing noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke arbeidsomstandigheden en om de privacy van onze burgers te kunnen
waarborgen.
Alle fractie konden zich wel in het
voorstel vinden, hoewel zeker de
VVD het eigenlijk tijd vond worden om eens een nieuw gemeentehuis te laten bouwen en dan

bijvoorbeeld op het Industrieterrein: “ Dit is niet de eerste verbouwing. De voormalige kantine
is ook al ten prooi gevallen aan
werkplekken. Het blijft broddelwerk wat er hier steeds gebeurd.
Waarom niet eens serieuze plannen maken voor een nieuw, multifunctioneel gemeentehuis en
dat hoeft dan zeker niet hier. Dit
is het hart van het centrum van
Mijdrecht. Van dit gebouw kun
je iets heel wat beters maken wat
past in een koopcentrum van
een dorp,” aldus mevrouw Rosen-

ook beddengoed,” laat Ammar
weten die uitstekend Nederlands spreekt. “Tevens hebben
we als service nu ook schoenreparatie erbij. Schoenen met versleten zolen en hakken of andere dingen aan schoenen die stuk
zijn kunnen bij ons gebracht
worden. Wij hebben een samenwerkingsverband met een
professionele schoenmaker die
dertig jaar ervaring heeft en de
schoenen weer keurig herstelt.
Als ze gemaakt zijn kan men ze
hier weer ophalen. Behalve dit
aanbod kunnen ook boot- en caravaneigenaren hier terecht voor
het laten stofferen van hun kussens. Dat geldt ook voor tuinmeubilair als daarvoor kussens
gemaakt moeten worden. We
kunnen de te gebruiken stof
zelfs met een naam of logo van
te voren borduren.”

08

31 januari 2018

Werkende 45-plussers

Kosteloos
Ontwikkeladvies
Regio - In een snel veranderende
arbeidsmarkt is het voor werkenden verstandig om regelmatig na
te denken over de toekomst van
het beroep en hun persoonlijke
ontwikkeling. Maar in de praktijk komen mensen daar niet altijd aan toe. Zeker niet als ze goed
op hun plek zitten en een druk leven leiden. Het Ontwikkeladvies
45-plussers helpt om hier tijdig
over na te denken, waarvoor Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een
subsidie heeft opengesteld. SaRegio - Vrijdag 26 januari trad de het laatste nummer vroeg het pu- men met een professionele loopformatie Moonstruck op in Café bliek om nog een nummer waar- baanadviseur kunt u als werkenKaatje in Amstelhoek. Er waren na Moonstruck The Prisoner van de 45-plusser vragen nalopen als:
aardig wat bezoekers op af ge- Iron Maiden speelde.
wat kunt u, wat wilt u, hoe ziet
komen en hebben zeer genoten
de toekomst van uw vak eruit
van het optreden. Moonstruck Het was voor Moonstruck haar en wat is er voor nodig om in de
speelde eigen werk wat bijelkaar eerste optreden in Uithoorn en toekomst gezond en met plezier
zo’n 5 kwartier muziek was. Na zeker voor herhaling vatbaar.
te blijven werken, zodat u de regie op uw loopbaan houdt. RoseMarie Lucas van Rooskleurig Coaching in Uithoorn is Noloc erkend
loopbaanadviseur en kan deze
subsidie voor u aanvragen. Informeer naar uw mogelijkheden 0653135015 en www.rooskleurig-

Optreden Moonstruck in
Café Kaatje

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

coaching.nl (zie de advertentie in
deze krant). Het Ontwikkeladvies
is kosteloos en beschikbaar voor
u als u 45 jaar of ouder bent en
minimaal 12 uur per week werkzaam bent in één van de volgende beroepsgroepen: Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten; Cateringmedewerkers;
Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de
detailhandel; Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142
van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers; Schoonmakers; Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.
Als u al werkloos bent, uw werk
wegens ziekte niet meer kunt
doen of met ontslag bedreigd
wordt en er al een ontslag/reorganisatie regeling voor u van
kracht is, kunt u niet deelnemen
aan deze subsidieregeling.

Corry en Kees stelen de show
Regio - Maandagavond 29 januari werd met 28 paren de 2e ronde van de 4e zitting van de paren competitie van Bridgevereniging Uithoorn (BVU) gespeeld in
de barzaal van sporthal De Scheg.
In deze 2e ronde pakte in de Alijn het paar Ans Breggeman &
Lia Guijt met 60,42% de 1e plaats
de 2e plaats was voor Wies Gloudemans & Rineke v Pesch met
56,60% en de 3e plaats Marijke
& Ger v. Praag met 55,56% in de
onderste regionen hadden Riki
Spook & Hans Geels een moeizame come back in de A-lijn en verkeren Huib van Geffen & Lambert
Koeter in een diepe winter dip.

In de B-lijn was de 1e plaats verrassend voor het paar Corry v. Tol
& Kees Geerlings met de hoogste
score van de avond 63,39% de
2e plaats werd opgeeist door het
paar Marjan & Ben v/d Broek met
60,58% en de 3e plaats voor het
paar Dieny Verhoeff & Mart v/d
Voort met 59,53% in de onderste
regionen hadden de paren Tini
Lotgerink & Marja Baars en Jacqueline Beukers & An Volkers hun
avond niet.
Het is de BVU er veel aan gelegen
om zoveel mogelijk instroom te
krijgen van nieuwe bridgers. Zo
geven we regelmatig bridgelessen.

Strak, frivool, een hals
buigzamer dan riet
In een mistig weiland zie ik
een blauwe reiger met een
spartelende mol in de snavel geklemd. De reiger laat de
mol even vallen, hakt met zijn
dolksnavel ongenadig op hem
in en grijpt hem weer. De mol
stribbelt minder tegen, maar
van overgave is nog geen
sprake. Opnieuw laat de reiger hem los, het pluimpje op
zijn kop wuift ongepast vrolijk mee met zijn moorddadige snavelstoten. De mol beweegt nauwelijks meer en de
reiger jongleert net zo lang tot
hij hem languit in de snavel
heeft, strekt zijn nek en begint
te slikken. Langzaam verdwijnt
de mol in de reiger, het laatste
wat ik van hem zie zijn de verontrustend menselijke graafhanden. Zijn contouren vervagen tot hij niet meer dan een
bult is in de hals van de reiger.
Die kijkt een beetje benauwd,
beent naar een sloot en buigt
stijfjes voorover om slokjes
water te nippen. Zo’n mol zal
wel een grondsmaak hebben.
Ik heb reigers vaker met grote
prooien in de weer gezien, een
snoek, een rat, een jong eendje. Altijd een wreed tafereel,
maar zo’n om hulp piepend
eendje… Los daarvan kun je
hun tafelmanieren vergelijken
met dat wij een hele kip met
poten, veren en kop zonder te
kauwen zouden doorslikken.
Probeer dat maar eens! Nu zit

hun hals anders in elkaar dan
de onze, hun slokdarm kan zowel vóór als achter de halswervels langs en als ze hun nek
strekken, ontstaat een ruime
buis waar zo’n compleet beest
doorheen kan. Bij het vliegen
krommen ze die nek in een S
zodat hun zwaartepunt niet
te ver naar voren verschuift,
maar in het voorjaar vliegt reigerman opeens met gestrekte hals om reigervrouw te imponeren. Allemaal dankzij speciale halswervels, die tevens
van pas komen om de snavel te lanceren bij het ‘mollen’
van prooien. Soepel dus, ook
in hun aanpassing aan ons. Als
op de markt viskramen worden afgebroken staan daar
dikwijls meerdere reigers geduldig te wachten, als gieren
bij een stervend dier. En hengelaars krijgen soms een reigermaatje. Star zijn ze ook.
Hebben ze eenmaal besloten
hier te overwinteren, dan verhongeren ze liever dan daarop terug te komen. Heel anders dan neef zilverreiger, die
gewoon naar warmer oorden vertrekt als de kou voedsel hier onbereikbaar maakt.
Rechtlijnig en soepel dus. En
zo zien ze er ook uit: strakke
poten en snavel, frivole franje
op kop, borst en rug, een hals
buigzamer dan riet.

Valentijnsactie in Mijdrecht
Mijdrecht - Heb je iemand waar
je veel van houdt, verliefd op
bent of weet je iemand die wel
een bemoedigend woordje kan
gebruiken? Kom dan een vrolijk,
hartverwarmend, grappig Valentijnsgedicht of wens schrijven in
de Bibliotheek Mijdrecht.
Er liggen prachtige Valentijnskaarten klaar waarop je kunt

Uhhh...
Uhhh...
Uhhh...
dze...
dze...
dze...
bluhh...
bluhh...
bluhh...

Scheve mond?

Jaap Kranenborg

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

hartstichting.nl

Regio - Op zaterdag 3 februari organiseert de vogelwerkgroep van
IVN De Ronde Venen en Uithoorn
een mooie vogelexcursie in de
Groene Jonker. Dit fraaie waterrijke natuurgebied bestaat uit plassen, natte graslanden, rietstroken en slikplaten. Tussendoor zijn
wandelpaden aangelegd. Schapen zorgen dat struiken en jonge bomen niet kunnen uitgroeien. Het is door het grote voedselaanbod en de rust een El Dorado voor water- en moerasvogels. Ook bij deze excursie zullen
we weer vele soorten watervogels zien, zoals slobeenden, wintertalingen, pijlstaarten, krakeenden, bergeenden en verschillende soorten ganzen. Verrassingen

Verwarde spraak?

Lamme arm?

zijn altijd mogelijk. Deze excursie
is gratis, aanmelden is niet nodig.
We vertrekken om 8.30 uur van
de parkeerplaats bij de Nieuwe
Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. We verwachten rond 12.00 uur weer terug te
zijn. Per auto meerijden is mogelijk. Deelnemers kunnen ook direct naar de Groene Jonker gaan.
Parkeerplaats 'De Roerdomp' Hoge Dijk 6 in Zevenhoven.
Trek waterdichte schoenen of
laarzen aan en neem een verrekijker en iets te drinken mee. Er
gaan telescopen mee waardoor
ook meegekeken kan worden.
Info en excursieleider Roy den
Dood, tel 06-23559528.

Lange kleuren blijft
lastig bieden bij ABC

Regio - Regio - Donderdagochtend 25 januari werd de 4e zitting van de 3e competitieronde
gespeeld. Helaas waren er door
ziekte slechts 14 paren actief en
moesten er een aantal bridgers
met “vreemde partners” spelen,
maar de sfeer was prima.
Dat een lange kleur hebben lastig bieden is, was vooral te merken bij de spellen vijf en zes in de
A-lijn en drie en zeven in de B-lijn.
Een lange kleur kan bij sans atout
extra slagen opleveren, zoals bij
spel 5 in de A-lijn.
Punten zijn dan soms wat minder
eindigden hier Annet Roosenbelangrijk, maar wanneer je overdaal & Rini Tromp met 57,92%.
al een dekking in hebt en een
Wat betekent dat voor de commooie lange dichte kleur (dus
petitiestand na twee gespeelniet/ of bijna niet van slag hoeft)
de rondes? In de A-lijn een topwordt er al gauw 1 sa + 4 of + 5
drie bestaande uit Elly & Jesgemaakt. Moedig is het dan om
sie, Geke & Margo en Marja van
toch 3 sa uit te bieden, hetgeen
Holst Pellekaan & Sandra RaadHenk & Greetje en Addy & Jeanschelders. In de B-lijn is de topnet hebben gedaan. Het laatste
drie samengesteld uit Ank &
paar behaalde zelfs 3 sa +3 bij dit
Sonja, Annet & Rini en op drie
spel!
Refina van Meijgaarden & CaBij spel 6 had noord/zuid een lanthy Troost. Dat zegt allemaal nage schoppenkaart.
tuurlijk nog niets want er zijn
Er zat zeker een klein slem in,
nog vier ronden te gaan en er
maar dit werd door niemand uitkan dus nog van alles gebeugeboden. Wel is er 4 schoppen +
ren.
3 en zelfs + 4 gehaald. Het paar
dat bij dit spel sans atout bood
heeft een 0 score, omdat door introevers bij een kleurencontract
meer slagen konden worden behaald. Drie sa +1 was het maxischrijven. Je kunt meerdere kaar- mum. Bij spel 23 was een lange
ten gebruiken, zonder je naam ruitenkaart niet voldoende voor
te vermelden of met je naam. Je
mag de kaarten meenemen, je
kunt een kaart achterlaten om voor verschillende doelgroepen.
tentoongesteld te laten worden Tijdens een inloop workshop
in de bibliotheek of om te laten leer je om in korte tijd een gebezorgen bij mensen die niet dicht of wens te schrijven. Maak
vaak aandacht krijgen. Dorpska- een elfje, een stapelrijm of gemer het Raakvlak doet ook mee bruik een andere stijlvorm. Ieder-

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Op dinsdagmiddag 23
januari speelden de Hartenvrouwen de tweede zitting van
de parencompetitie en ze hadden er duidelijk zin in.
In de A-lijn viel de hoogste score bij Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar: 66,96%. Tweede
werden Geke Ludwig & Margo
Zuidema met 57,44% en op drie
eindigden Guus Pielage & Renske Visser met 57,14%.
Ook in de B-lijn vielen hoge
scores: 66,67% voor Ank Reems
& Sonja Reeders gevolgd door
Matty Overwater & Loes Wijland
met 62,08%. Op de derde plaats

IVN Vogelexcursie in de
Groene Jonker

3 sa en zelfs het 2 ruitencontract
ging nog 1 down. Met andere
woorden: bieden blijft lastig!
Spel 3
Spel 3 in de B-lijn ging drie sans
atout, door een lange kleur van
de tegenpartij (meestal hebben
de tegenstanders een andere lange kleur en dus moet je denken
aan dekkingen) 5 down. Slechts
een 1-schoppencontract werd
net gehaald. Hier is de bieding
dus echt misgelopen. Ook in de
B-lijn bij spel 7 zat een lange hartenkleur. Ada en Roelie boden en
maakten hier een mooi klein slem
contract 6 harten. De andere paren boden alleen de manche uit
maar maakten +2. Controlebiedingen zijn bij lange kleuren en
het hebben van singletons of een
renonce een uitkomst. Doch het
gebruiken daarvan is erg lastig,
zeker als je niet met je vaste partner speelt. Bij spel 23 hebben Leny & Phini 3 sa + 3 behaald, een
klein slem dus. Ook hier was weer
een lange kleur beschikbaar.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Henk & Greet
2. Leny & Marthe
3. Greet & Ria
B-lijn
1. Ciny & Herman
2. Ada & Roelie
3. Grace & Lotte

61,81%
58,33%
57,64%
66,25%
55,00%
51,25%

een kan meedoen op zaterdag 3
februari of woensdag 7 februari tussen 13.00 - 15.00 uur. Locatie: de Bibliotheek Mijdrecht, Dr.
J van der Haarlaan 8. Deelname
is gratis.
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Groep 7 van De Eendracht
bezoekt archeologische
opgravingen
Mijdrecht - Zo maar een donderdagmorgen: groep 7 van OBS De
Eendracht krijgt een speciaal bezoekje van Paul Hoogers, docent
geschiedenis van het VLC én deskundig archeoloog in zijn vrije
tijd.
Hij neemt ons mee in de geschiedenis en laat ons veel zien over
opgravingen in Nederland en in
het bijzonder in Mijdrecht. Later
die morgen wandelen wij naar
het dorp, waar wij door een enthousiaste archeoloog van de

VU worden begroet. Tal van bijzondere en zeer oude voorwerpen laat hij zien en intussen graven de andere archeologen ijverig verder.
Het valt op dat ze bij een bepaalde plek wel vrij lang bezig zijn
en wat blijkt? Ze vinden nog een
mooi kleurig tegeltje en wij zijn
daar getuige van! Hoe bijzonder
is dat? De leerlingen van groep
7 hebben heel veel vragen en de
archeoloog neemt rustig de tijd
om ze allemaal te beantwoorden.

We kunnen haast niet geloven
dat op deze bijzondere plek binnenkort appartementen zullen
worden gebouwd…voor ons ligt
geen schoolboek maar ‘live’ geschiedenis uit De Ronde Venen!
Over enige tijd zullen de voorwerpen tentoongesteld worden
in het gemeentehuis en gaan wij
vast weer kijken.
Deze bijzondere morgen is een
geschiedenisles die de leerlingen
van OBS De Eendracht niet snel
zullen vergeten!
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Basisschool de Schakel

Kleuronderzoek
De Ronde Venen - Een spannende donkere tent, een Wii en kinderen in witte pakken. Tijd voor
onderzoek op basisschool de
Schakel! Groep 6 en 7 deden mee
aan het project Kleurkamer van
Kunst Centraal en onderzochten
welke invloed kleur heeft op de
waarneming.

voor iedereen anders. Kun je met
kleur dan misschien duidelijk maken wat je bedoelt? Onder leiding
van een gastdocent onderzochten de kinderen hoe kleur betekenis geeft aan vormen, waardoor
een verhaal gaat leven. De spannendste opdracht werd uitgevoerd in de speciale Kleurkamer.
Een donkere tent, waar de kindeStartpunt van het onderzoek wa- ren gekleed in witte pakken een
ren abstracte witte vormen. De eigen voorstelling maakten door
kinderen beschreven wat ze in elkaar en witte objecten met licht
de vorm zagen en waar een vorm te beschilderen. Een unieke ervahen aan deed denken. Dat was ring van kunstbeleving met licht!

Open avond

Fotoworkshop DRV druk
bezocht
De Ronde Venen - De Open
avond van Fotoworkshop De
Ronde Venen is een avond die
niet snel vergeten zal worden.
Het jubileumjaar is met deze avond bijzonder goed begonnen. De belangstelling was
groot: 120 gasten waren aanwezig in de tot sprekerszaal omgebouwde grote zaal in de Willestee. Onder de gasten de burgemeester en zijn dochter (groot
fan van het werk van Jimmy Nelson) en een wethouder, dat was
bijzonder leuk.

OBS De Eendracht

Voorleesontbijt
Mijdrecht - De kleutergroepen
van b.s. de Fontein werden afgelopen woensdag verrast met
een leuke start van de ‘Nationale
Voorleesdagen’. Zij hadden geen
prinses Laurentien en ook geen
burgemeester die kwam voorlezen, maar wel heel enthousiaste
ouders. Zij speelden voor ons het
boek ‘Sssst! De tijger slaapt’ uit op
het toneel. De kinderen hebben

genoten van deze verrassende
opening! Die dag kregen de kinderen een ‘tijger-mandarijn’ mee,
gesponsord door AH.
Natuurlijk blijft het niet bij deze
opening. Want de komende week
komen verschillende ouders,
opa’s en oma’s voorlezen voor de
kinderen. En dat is natuurlijk het
allerleukste!

De Fontein

‘Nationale Voorleesdagen’

Geslaagden bij VIOS
Mijdrecht - Op 27 januari gingen
2 jeugdleden van VIOS, Marit Kuijlenburg en Fabienne Mayenburg
in het clubgebouw van zustervereniging Prinses Irene in Huizen op voor het HaFaBra A praktijkexamen op trompet. En het
goede nieuws is dat ze na het opniet zijn afgegaan maar met vlag
en wimpel zijn geslaagd. Weer 2
trompet-babes die binnenkort de
Show- & Marchingband van VIOS
bij straatparades en taptoes komen versterken. Slagen voor je
HaFaBra examen doe je niet zomaar even. Daar gaan natuurlijk
wel de nodige lessen en veel oefenen aan vooraf. Marit was er al
vroeg bij. Niet in het minst omdat
moeder Maddy zeer muzikaal is
en al heel wat jaartjes bij VIOS het
Opleidingorkest onder haar hoede heeft. Als 4-jarige blies Marit
haar eerste nootjes al weg. Na deze eerste nootjes onder de vleugels van moeder, vervolgde Marit haar opleiding bij Hans van
Hees, voormalig dirigent van Viribus Unitis in Wilnis en recentelijk
bij Peter van Dinther, voormalig
trompettist bij de Marinierskapel.
Niet de minsten mogen we wel
stellen. Marit is nu anderhalf jaar
lid van VIOS en nu dus al met een
gemiddeld eindcijfer van 7,1 gediplomeerd trompettiste.
Trombonist
Fabiënne komt ook uit een muzikale familie. Met vader ‘tambourmaître’ John tevens voorzitter van
VIOS en meer dan verdienstelijk
trombonist en nog twee “grote”
zussen in de VIOS showband, trad
Fabiënne eerst bij de majorette afdeling, het huidige TwirlPower, in
de voetsporen van moeder Colinda. Al snel ging Fabiënne ook bij

de MusicKidz en omdat het bloed
kruipt waar het niet gaan kan, viel
ze daar voor de charmes van de
trompet. Na de MusicKidz ging
Fabiënne op les bij Dick Hesselink,
docent bij Kunst Rond De Venen.
Daar werkte ze in goed 2 jaartjes
toe naar eerst het theorie-examen
en nu dus met een gemiddeld
eindcijfer van 7,3 geslaagd voor
HaFaBra A trompet. Beide dames
zullen op 8 april in sporthal De
Phoenix tijdens de VIOS Seizoenpresentatie samen met de andere
kinderen van het Opleidingorkest
en alle andere afdelingen van VIOS te bewonderen zijn. Zet de datum vast in je agenda!
Gratis
Er zijn dus meerdere wegen die
naar VIOS leiden. Je kunt al jong
beginnen bij de gratis ShowKidz of lid worden van TwirlPower Dan zijn daar de gratis MusicKidz, maar je kunt bij en via VIOS ook direct op les bij bv. Kunst
Rond De Venen. Heb je al de nodige ervaring op slagwerk, een koperblaasinstrument of saxofoon,
dan kun je al dan niet met wat bijles, direct mee repeteren en optreden met de Show- & Marchingband en/of dweilorkest DORST en
van daaruit ook weer meedoen
met de gezellige themaorkesten Zwartepietenbende en WinterWonderBand. Mogelijkheden
genoeg dus. Kijk maar eens op
de sites vios-mijdrecht.nl, dweilorkest-dorst.nl,
zwartepietenbende.nl en winterwonderbandmijdrecht.nl. Of stuur een mailtje
met je vraag of interesse naar info@vios-mijdrecht.nl. Dan neemt
VIOS contact met je op. Makkelijker kunnen ze het niet maken,
veel leuker wel!

Mijdrecht - De kleutergroepen
van b.s. de Fontein werden afgelopen woensdag verrast met
een leuke start van de ‘Nationale
Voorleesdagen’. Zij hadden geen
prinses Laurentien en ook geen
burgemeester die kwam voorlezen, maar wel heel enthousiaste
ouders. Zij speelden voor ons het
boek ‘Sssst! De tijger slaapt’ uit op
het toneel. De kinderen hebben

genoten van deze verrassende
opening! Die dag kregen de kinderen een ‘tijger-mandarijn’ mee,
gesponsord door AH.
Natuurlijk blijft het niet bij deze
opening. Want de komende week
komen verschillende ouders,
opa’s en oma’s voorlezen voor de
kinderen. En dat is natuurlijk het
allerleukste!

Pijlstaartschool

Anne-Mar Zwart leest voor
De Ronde Venen - In het kader
van de Nationale voorleesdagen
heeft Anne-Mar Zwart op vrijdag 26 januari voorgelezen aan
de groepen 6, 7 en 8. Zij presenteert o.a. het tv-programma de
Anti-Pest Club bij de EO. Na het

voorlezen heeft zij nog met de
kinderen gepraat over pesten. Na
afloop kregen de kinderen een
handtekening en mochten met
haar op de foto. Dank je wel Anne-Mar; de kinderen hebben genoten!

volk en individu lukt het hen om
duidelijk te maken wat ze voor
ogen hebben en wat ze graag
willen vastleggen. De schoonheid van deze mensen en culturen in beeld brengen en hun wijze van leven in harmonie met de
natuur. Die culturen waar we zuinig op moeten zijn en om dat
in elk geval via foto’s en films te
kunnen behouden voor ons nageslacht. Dat is de drijfveer van
Jimmy en Stephanie.

Kritiek
Soms wordt er kritiek geuit op
Waar de avond vooral om draai- de foto’s van Jimmy zoals dat het
de was de spreekster: fotografe niet echt is wat hij fotografeert
en filmmaakster Stephanie van omdat de mensen speciaal op
der Wiel. In een korte introduc- hun mooist voor de foto’s zijn getie vertelde de 29e jarige Step- kleed en op een bepaalde fotohanie over de keuzes die ze heeft genieke plek geplaatst worden.
gemaakt om te kunnen doen wat
ze werkelijk wil en hoe ze daar- Stephanie weet deze kritiek uitbij haar hart volgt. Na een jeugd stekend te weerleggen door als
waarin fotografie en reizen een voorbeeld fotomodel Kate Moss
belangrijke rol speelden besloot te nemen. Als Kate Moss op de
zij na een afgeronde studie rech- cover van een glossy staat, is haar
ten, diverse baantjes en het op- make-up gedaan, de haren gezetten van een eigen fotobedrijf styled en de belichting perfect
om haar werkelijke droom na te geregeld in de studio. Toch is het
jagen, werken met, en leren van, dezelfde Kate Moss als degene
Jimmy Nelson.
die ’s ochtends door een paparazzi vanachter de heg wordt geGesprek
fotografeerd in haar pyjama met
Ze ontmoette Jimmy Nelson op los haar en slaaprimpeltjes. Beieen expositie in Leiden en raak- de zijn echt. Overigens fotograte met hem in gesprek. Vervol- feert Jimmy alleen met natuurgens, na heel veel telefoontjes en lijk licht en komen er geen flitsers
vasthoudendheid slaagde ze erin aan te pas.
diverse opdrachten voor Jimmy
Nelson te mogen doen. Dit pak- Jimmy en Stephanie worden op
te zo goed uit dat hij haar vroeg hun reizen vaak geholpen door
of ze met hem samen wilde wer- een lokale gids maar ook een geken aan het project waar hij al ja- degen vooronderzoek zorgt erren mee bezig is: het opzoeken voor dat het doel wordt bereikt.
en vastleggen van inheemse cul- De foto’s en het boek zijn inmidturen over de hele wereld. Het dels ook al door de diverse voleerste project ‘Before they pass keren zelf bekeken want ook dat
away’ en het gelijknamig boek vindt het team belangrijk. Ze wilis klaar maar een tweede project len de mensen zelf laten zien hoe
loopt. Dit tweede project wordt mooi ze zijn en waarom ze bij
anders uitgewerkt. Meer interac- hen, en met hen, hebben geleefd
tief. Er wordt een app ontwikkeld en gefotografeerd. Tijdens haar
en bij de foto’s en tekst komt een boeiende verhaal zien we de icoscanlogo waardoor je meegeno- nische foto’s die Jimmy Nelson
men wordt op de reizen die Jim- heeft gemaakt tijdens de reimy Nelson en Stephanie hebben zen. Er komt een diashow voorgemaakt en gefilmd. Inmiddels bij van ‘mooie mensen’. Dat zijn
is Stephanie degene die de films er veel, zoals Stephanie weet. Dat
maakt van de reizen en de men- ze gelijk heeft zien we middels
sen interviewt die door Jimmy de prachtige beelden die op het
Nelson zo prachtig worden gefo- scherm langskomen.
tografeerd.
Pauze
Liefde
Na een pauze waarin iedereen
Met groot respect en liefde voor kon genieten van een hapje en
de aarde en de mooie mensen een drankje, konden er kritische
die daarop leven spreekt Step- vragen gesteld worden aan Stephanie over haar werk. Stephanie hanie. Uit de antwoorden op
vertelt over de schoonheid van de vragen bleek de liefde voor
Afrika maar ook over de vervui- de aarde en haar bewoners. Ze
ling die daar is. Het milieu gaat spreekt de hoop uit dat ze door
haar aan het hart. Ze is een en al middel van hun werk bewustzijn
passie en straalt dat uit.
kweekt om zuinig te zijn op de
aarde en haar mooie bewoners
Ze vertelt over werken in een door deze in hun schoonheid te
‘maanpak’ bij -30 graden celsius laten zien.
in Mongolië bij de ‘Kazakh eagle
hunters’, het door de rivier wa- Mij heeft ze diep geraakt; deze
den in Papua Nieuw-Guinea met 29-jarige Stephanie die zich zo
het volk ‘Kaluli’ waar je benen vol bewust is van wat werkelijk bemet bloedzuigers zitten die er langrijk is, die niet oordeelt, resdoor de ‘Kaluli’ met een mache- pect toont voor andere mensen
te worden afgemaaid, tot aan het en de aarde waarop we leven. De
bezoek aan de Mundari in Zuid- passie straalt uit haar ogen en ze
Soedan die een heel eigen eco- weet me te boeien van de eerste
systeem hebben ontwikkeld én tot de laatste minuut. Een mooi
waar ze de eerste vreemde be- mens, die Stephanie!
zoekers waren. Dankzij hun respectvolle benadering naar ieder Foto: Paul Hoogeveen
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Vijf eerste prijzen voor
Judoschool Blaauw

Leeflang en Berkelaar
winnen zes-ballen toernooi

Wilnis – In Almere hebben 23 judoka’s van Judoschool Blaauw
meegedaan aan het 2e Fuyiamatoernooi van dit seizoen. In de
ochtende waren de jongste meisjes aan de beurt en aan het einde van de dag kwamen de senioren in actie. Ook deden er een
aantal leerlingen voor het eerst
mee aan een toernooi buiten de
club. Ook voor Wesley Daudeij
was het de eerste keer dat hij aan
een toernooi meedeed. Dit ging
harstikke goed en hij wist met
mooie O-Goshi zijn tegenstanders links te werpen. In zijn poule wist hij de eerste plaats te behalen. Bij de grotere jeugd liet Roan van der Burch zien dat hij vooruit gaat in zijn wedstrijden. Nadat
hij zich liet verrassen in zijn eerste
wedstrijd herstelde hij zich goed.
Hij paste zijn taktiek aan en wist
te winnen van een lastige tegen-

Regio - De Ronde Venen - Maar
liefst 18 spelers en speelsters
plaatsten zich voor de finales van
het zes ballen toernooi van biljartclub de Merel afgelopen zaterdag 27 januari en dat leverden
de volgende winnaars op:
In de c poule was Richard Leeflang, debutant en aanstormend
talent alle mede finalisten de
baas in de finale en die verrassend de eerste grote prijs uit
zijn biljart carrière binnen haalde, Edmar Dermijn werd keurig tweede ook al een debutant
en als goede derde kwam Ralph
Dam uit de bus die op toernooien toch altijd goed presteert met
zijn onnavolgbare spel maar deze avond zijn vizier niet op scherp
had staan dus zijn tegenstanders
mazzel hadden. In de b poule
won Wim Berkelaar uit Mijdrecht
met ruim verschil van Jeroen van
Rijn die sterk speelde maar het
toch moest afleggen tegen Wim
en dus knap tweede werd, de
derde plaats was voor Alex Drie-

stander. Na 4 wedstrijden eindigde hij als 2e in zijn poule. Aan het
eind van de wedstrijddag waren
er 5 eerste, 5 tweede prijzen behaald 13 derde prijzen behaald.
De volgende deelnemers werden
eerste: Amy Dekkers, Boyd Smit,
Sebastian van Wolferen, Sem
Hoogendoorn, Wesley Daudeij
De volgende deelnemers werden
tweede: Bas Franzen, Bjorn van
der Linden, Jens Lek, Roan van
der Burch, Thijmen Hooijman
De volgende deelnemers werden
derde: Julia Zanting, Julius Muller,
Justin Geerts, Koen Dekkers, Lars
van der Linden, Mathieu Antonis,
Mecx Burg, Nigel Enthoven, Nikita de Boer, Peter lauffer, Sam van
der Jagt, Simon Klappe, Viggo
De Lange. Wilt u meer informatie
over judo bij judoschool Blaauw
kijkt u dan eens op de site www.
judoschoolblaauw.nl.

Argon doet zich tekort
in Nootdorp

Mijdrecht - In een sportieve wedstrijd heeft Argon zich in de wedstrijd tegen Nootdorp duidelijk
tekort gedaan. Nootdorp kwam
al na zes minuten gemakkelijk
op voorsprong maar daarna ging
het in de eerste helft tamelijk gelijk op, in het vervolg kreeg Argon
heel wat mogelijkheden maar de
pechduivel was duidelijk aanwezig in Nootdorp.
Een gemakkelijk gegeven strafschop zeven minuten voor tijd
werd door Argon gemist en ook
100% kansen werden niet verzilverd.
Snel tegendoelpunt
Argon liep in deze wedstrijd al
snel achter de feiten aan, Nootdorp speler Polina Luiza kon vrij
gemakkelijk het strafschopgebied binnen wandelen en verder ongehinderd een hoek uitzoeken, het werd rechts en te
dichtbij voor Romero Antonioli
om te kunnen ingrijpen. 1-0. Argon probeerde natuurlijk om deze achterstand ongedaan te maken echter de mogelijkheden die
er waren lukten allemaal net niet.
Een verre ingooi werd door Patrick Lokken ingekopt maar door
doelman Augustinus tot hoekschop verwerkt, de hoekschop
die volgde werd ook een prooi
voor de Nootdorp sluitpost. Ook
een vrije trap van Maikel van de
Water pakte de keeper en een poging van Stefan Tichelaar ging
naast. Nootdorp kreeg een paar
vrije trappen die er gevaarlijk uitzagen maar Antonioli, al kreeg hij
bij een corner van Nick Sleeking
in tweede instantie de bal onder
controle, greep tijdig in. Argon
kreeg voor rust nog een mogelijkheid, een hoekschop van Stefan Tichelaar werd door Dennis

Filippo maar net naast geknald.
Vlak voor rust moest Patrick Lokken worden vervangen, na een
botsing met keeper Augustinus
kon hij niet meer verder spelen,
Imar kort verving hem.
Gemiste kansen
De tweede helft verving coach
Ron van Niekerk Rida die zijn
plaats moest afstaan aan Jordly Petronia. Argon speelde de
tweede helft wel beter en had
een groot veldoverwicht maar
de scherpte ontbrak. Een schot
van Ian Refos ging naast en Tichelaar had opnieuw geen geluk toen hij op aangeven van Maikel van de Water op doel knalde
maar zag dat keeper Augustinus
met de voet kon redden. Ook en
afstandsschot van Lorenzo Zorn
zoefde langs de verkeerde kant
van de paal. Nootdorp zat ook
niet stil zo werd een hoekschop
van Nick Sleeking een prooi voor
Antonioli en bij een vrije kans
voor Charlie Windhorst kon de Argon verdediging hem net op tijd
de bal ontfutselen. Dat lot onderging ook Nootdorp aanvaller Polina Luiza. Vervolgens knalde van
de Water op de keeper en schoot
de voor Coen Horb ingevallen
Younes Ouaali over. De laatste zeven minuten waren de grootste
kansen voor Argon, een gemakkelijk gegeven strafschop werd
door Tichelaar te slap ingeschoten. Maar drie minuten later kon
Tichelaar zich revancheren, op
aangeven van Kort schoot hij van
dichtbij op de keeper. Een teleurstellend resultaat voor een hard
werkend Argon.
Zaterdag kan Argon zich revancheren als RVVH op bezoek komt.
Maar eerste woensdag thuis voor
de beker tegen Velsen.

Voetbalvereniging CSW

Eerste Gerrie Spruijt
voetbaltoernooi 2018
Wilnis - Op zaterdag 20 januari is het Gerrie Spruijt voetbaltoernooi voor de meiden en jongens onder de 13 jaar bij CSW gespeeld. Dit toernooi is de opvolger van het inmiddels legendarische Gerrie Spruijt zaalvoetbal
toernooi, alleen wordt dit toernooi nu georganiseerd op het
hoofdveld van CSW in plaats van
in de zaal. Nog steeds is dit toernooi een eerbetoon aan Gerrie
Spruijt, de in 2007 overleden trainer en coördinator van de E en F
jeugd. Leuk om te vermelden is
dat de zus van Gerrie Spruijt speciaal naar CSW kwam om de aftrap te verrichten.
200
In totaal kwamen er deze dag bijna 200 voetbalfanaten naar CSW
om daar in poules tegen elkaar
de strijd aan te gaan. De nachtvorst voorafgaand aan het toernooi dreigde nog bijna roet in het
eten te gooien voor de allerkleinste spelers en speelsters van CSW
die al om half 9 op het veld stonden. Maar de vorst was net op tijd
vertrokken. Met veel enthousiasme en passie werden er in de ochtend 57 wedstrijden gespeeld.
Naast de punten op het veld waren er voor de teams ook punten
te verdienen bij een heuse CSW
voetbal pub quiz met leuke voetbalvragen. Uiteindelijk werd de finale bij de jeugd onder de 9 jaar
gewonnen door Bayern München
en bij de jeugd onder de 11 jaar
door Galatasaray.

men. Na het zetten van vele handtekeningen op de shirts, voetbalschoenen en ballen mochten beide kampioenen op het bordes
van de CSW kantine de medaille
van Anouk in ontvangst nemen.
Het was heel mooi dat Anouk alle
tijd nam voor het uitdelen van de
handtekeningen en natuurlijk de
vele fotoshoots.
Ondanks al haar succes is Anouk
ontzettend aardig en gewoon
gebleven. Daar mogen de heren
voetballers een voorbeeld aan
nemen. Natuurlijk willen we namens de organisatie ook graag
Nant Hartel bedanken voor het
beschikbaar stellen van de medailles.

Spanning
In de middag was het tijd voor de
jongens en meiden onder de 13
jaar. Zij speelden in twee poules
van elk vijf teams en ook hier wederom spanning op het veld en in
de kantine met de CSW pub quiz.
Het in grote getalen gekomen publiek werd warm gehouden met
warme chocomel en glühwein.
De muzikale omlijsting van het
toernooi was wederom in goede
handen bij Rene van Dijk en Bas
Vis. Nadat Marcel van der Schaaf,
de voorzitter van CSW, de 1e prijs
in deze categorie had overhandigd was het tijd voor een live optreden van zanger Thomas Oudshoorn. Hij trakteerde het aanwezige publiek in de CSW kantine
op een paar lekker meezing nummers en daarmee kwam een einde een zeer geslaagde 1e editie
Anouk Hoogendijk
van het Gerrie Spruijt VoetbalSpeciaal voor de prijsuitreiking toernooi. Er mag worden terugwas Anouk Hoogendijk op deze gekeken op een zeer geslaagd
dag naar haar oude club geko- voetbaltoernooi.

huis die zich toch iet wat vergiste
in het spelletje met zes ballen en
het te gemakkelijk opnam maar
toch nog derde werd.

Stroomstoring treft
biljarters
Mijdrecht - Afgelopen woensdagavond is de wedstrijd tussen
Bar Adelhof 2 en The Peanutbar
1 om de beker gestaakt door een
flinke stroomstoring. De kaarsjes
moesten in Bar Adelhof op tafel
maar omdat het nogal lang duurde wordt de wedstrijd op een ander tijdstip uitgespeeld. Dio, De
Biljartmakers en Lutis/De Springbok benutte deze bekerweek het
best want deze teams behaal-

de 45 van de 48 te behalen wedstrijdpunten. Bar Adelhof 3 kwam
bij De Merel/Heerenlux 2 tot 44
wedstrijdpunten.
De hoogste serie en kortste partij vonden in De Merel plaats. Caty Jansen kwam tot een serie van
16 (36.36% van haar te maken caramboles).Pieter Langelaan van
De Springbok 2 wist in slechts 18
beurten van Dorus van der Meer
te winnen.

Winst voor De Vinken
Vinkeveen - Voor de korfballers
van Vinkeveen vielen de doelpunten afgelopen zaterdag weer
eens in de juiste korf. Na drie verloren partijen in het nieuwe jaar
moest het onderaan staande DTS
eraan geloven: de thuisploeg zegevierde met 21-12.Aangemoedigd door het team van de week,
de F1, dat zelf met 20-7 succesvol
was die morgen, kwam het Suiteteam sterk uit de startblokken.
Binnen zes seconden was het 1-0
na een doorloopbal van Aanvoerster Annick Stokhof. Vijf minuten later mochten de bezoekers
uit Enkhuizen nivelleren vanaf de
stip: 1-1. Direct hierna evenwel
bracht beoogd preses van De Vinken, Kelvin Hoogeboom de stand
op 2-1 en zijn eigen totaal boven
de magische 400 treffers in officiële competitiewedstrijden van
het vlaggenschip. Vakmaatje Jerom Stokhof liet vervolgens 3-1
noteren. Daarna ging De Vinken
even los. Gideon Leeflang scoorde van afstand en na twee afgekeurde Vinkentreffers konden
Annick en Jerom de stand naar
6-1 tillen. De in de vijftiende minuut door Lieke Melchers meegekregen strafworp werd door
Hoogeboom verzilverd: 7-1. “En
nu doordrukken!”, was de opdracht van Vinken’s coach Dirk
van der Vliet. Daar kwam het echter niet van.

Strafworp
DTS scoorde tegen en na een benutte strafworp (Annick Stokhof )
mocht ook Enkhuizen tweemaal
op tweeëneenhalve meter aanleggen: 8-4.
Tot de rust bleef het initiatief duidelijk bij de thuisploeg. Rutger
Woud poeierde tweemaal van afstand raak.
Dorien Verbruggen was eveneens trefzeker en Jerom Stokhof
liet via een doorloopbal zijn derde noteren.
Op slag van rust zorgde Rutger
Woud voor 13-5, waarop DTS nog
eenmaal antwoordde: 13-6 ruststand. De tweede helft was ondanks regelmatig scoren toch
minder aantrekkelijk. DTS was
niet bij machte om echt aan te
haken en De Vinken liet het scoringspercentage naar een bedenkelijk niveau zakken. Doelpunten van Kelvin Hoogeboom, Annick Stokhof, Dorien Verbruggen,
Roosmarijn Mooij, Rutger Woud
en Jerom Stokhof tilden de thuisploeg naar een 19-9 tussenstand.
Het meeste applaus oogstte de in
het veld gekomen Romy Bras, die
haar debuut extra glans gaf met
een mooie afstandstreffer: 2010. In de laatste minuut zou ook
Enkhuizen nog tweemaal scoren,
maar het slotakkoord was voor
Gideon Leeflang: eindstand 2112.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 2 februari 2018 om fraaie
prijzen in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen. Er
worden vier ronden van zestien
giffies gespeeld en dan worden
de punten bij elkaar opgeteld en
is de winnaar of winnares is bekend, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving
19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Telefoon is 0297263562. E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijsklaverjas competi-

tie voor 2018: 2 en 16 februari, 2,
16 en 30 maart, 13 april, 11 en 25
mei, 8 en 22 juni en 6 juli. Alle datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1 Greet v. scheppingen 6880 pnt
2 Henk Ruijzenaars
6634 pnt
3 Gerda Borburg
6633 pnt
4 Greet Koot
6626 pnt
5 Brenda Hoksbergen 6523 pnt
6 Wilma Nelis
6505 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Martien de Kuijer met 4917.

De Vinkenselectie met in hun midden de meiden van de F1, v.l.n.r. Sophie
Tabor, Benthe Werkendam, Anoek Kroon en Amber Kooijman.
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bijna 400 lopers stonden aan de
start om deze afstand te volbrengen. Met name het tempo bij de
heren lag erg hoog en dat resulteerde dan ook in een parcoursrecord. Bij de dames was het enorm
spannend, het verschil tussen de
nrs 1 en 3 was maar 2 seconden.

De weergoden waren de organisatoren en de vele lopers afgelopen zondag gunstig gezind. Voor de maand januari was de temperatuur zelfs hoog en af en toe brak er zelfs een waterig zonnetje
door. De wind was voor de lopers onderweg de enige spelbreker.
Met name in de open delen van het parcours was het hard werken
om de wind te trotseren.
Regio - Het parcours was noodgedwongen deels aangepast,
maar de mensen van AKU waren
er desondanks goed in geslaagd
om voor de langere afstanden en
aantrekkelijk en veilig parcours
door Uithoorn en de Kwakel te
maken.
De eerste lopers kwamen rond
9.00u. al de kantine van de Legmeervogels binnen om zich in te
schrijven voor een van de afstanden.
De vele vrijwilligers van AKU waren goed voorbereid om het inschrijven snel en goed te laten
verlopen. De 60 verkeersregelaars kregen de laatste instructies om er voor te zorgen dat de
lopers en het verkeer geen hinder
van elkaar zouden ondervinden.
De vele businessteams die zich
hadden aangemeld voor hun
wedstrijd over 10 kilometer, werden opgevangen in het nieuwe
clubhuis van wielervereniging
UWTC op sportpark de Randhoorn.Hoewel de afronding van
de bouwwerkzaamheden nog
moeten plaatsvinden, was goed
te zien dat het sportpark een
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prachtige nieuwe accomodatie
rijker is.
G-run en GeZZinsloop
Om 10.30u. stonden er 30 cliënten van OTT met hun begeleiders
te trappelen aan de start om hun
1 kilometer te volbrengen. Een
prachtig lint van oranje lopers liepen door Legmeer-West en het
was goed te zien dat veel deelnemers het afgelopen jaar regelmatih op dinsdag bij AKU hadden
getraind. Bij de finish ontving iedereen een mooie medaille.
Een kwartier later had zich voor
de start een enorme rij kinderen met ouder, opa of oma verzameld, een echte geZZinsloop dus.
Meer dan 140 kinderen stonden
met hun startnummer klaar. Een
prachtig gezicht om al die verhitte en blozende gezichten te zien.
Aan de finish kreeg elk kind een
medaille en een krentenbol.

Uitslag 5 kilometer
Mannen
• Lesley van Almkerk
• Farid L’Jahaoui
• Zeb Beelen
Vrouwen
• Jasmijn Bloemenheuvel
• Jolijn Swager
• Erica Belondi

15.26
15.58
16.16
19.10
19.11
19.12

De deelnemers aan de 10 km en
10 Engelse mijlen startten tegelijkertijd om 11.08u. en het enorme aantal van rond 1000 lopers
had zich aangemeld en dat zorgde na de start voor een prachtig
lint bont gekleurde atleten.
De eerste 5 kilometer liepen beide groepen met elkaar op en bij
de splitsing van de Poelweg en
Iepenlaan ging de 10 kilometer
linksaf de Iepenlaan op en de 10
Engelse mijlen ging rechtdoor
richting Hoofdweg, via de Vrouwenakker langs de Amstel naar
Meerwijk.

Bij de 10 kilometer stonden een
aantal snelle lopers aan de start
en dat resulteerde dan ook in een
aantal goede tijden.
Uitslag 10 kilometer
Mannen
• Bas Stigter
• Lorenz Sinteur
• Jeroen Kramer

32.39
32.53
33.20

Vrouwen
• Fanos Tekle Asmelab
• Nina Mathijssen
• Nathalie Klaassen

38.10
38.44
40.42

De 10 Engelse mijlen waren bij de
mannen minder spannend, de latere winnaar had snel een gat geslagen en was al snel niet meer
bereikbaar. De eerste vrouwen lagen dichter bij elkaar maar uiteindelijk kon de winnaar het verschil
maken.
Uitslag 10 Engelse Mijl
Mannen
• Wilfred Verhagen
56.15
• Jay Sauer
58.09
• Joost Veldkamp
59.53
Vrouwen
• Juliette ten Have
1.08.10
• Saskia Heijnen
1.08.32
• Leone de Voogd
1.08.49
AKU kan weer terug kijken op een
prachtig loopevenement en mag
trots zijn op de meer dan 1550
deelnemers en de als vanouds
weer geweldige organisatie.
Met daarbij vooral dank aan de
vele vrijwilligers en de groep
sponsors die het slagen van deze dag weer mogelijk hebben gemaakt.

Regio - Mijdrecht - Ronde vier
van de wintercompetitie, 22 januari 2018, was weer erg opwindend in alle lijnen. Na vorige week werden de kaarten opnieuw geschud met nieuwe problemen voor alle teams. Breinbrekers waren het met de volgende
uitslag als gevolg:
A-lijn: 1. Wim Slijkoord & Nico van
der Zwaard 64,06%, 2. Dick Elen-

Langere afstanden
Inmiddels was de kantine van de
Legmeervogels
volgestroomd
met de grote groep lopers die aan
de 5 en 10 kilometer en de 10 Engelse mijlen wilden meedoen.
De 5 km startte om 11.03u. en

waar uit geconcludeerd mag worden dat de paren in deze lijn behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn.
In de hoogste afdeling smaakten Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister weer eens het genoegen als eerste te finishen, nu met
een toch vrij bescheiden 57,44%,
maar toch! Jan de Jong , nu even
met Gijs de Ruiter, werd tweede met 56,85% en Tonny & Otto Steegstra deden het keurig als
derde met 56,25%, dat scheelde
dus ook niet veel. Cora de Vroom
& André van Herel werden vierde met 55,06% en Renske & Kees
Visser sloten hier de top af met
een percentage van 53,27. Met
nog twee avonden te gaan in deze ronde neemt de spanning omtrent promotie en degradatie inmiddels weer behoorlijk toe. Wilt
u deze twee zinderende avonden niet missen, kom dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het
secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl of telefoon 0683371540.

ra er en Be naar k ar nale
Vinkeveen - Het driebanden
toernooi van D.I.O en Café de Merel in Vinkeveen is zondag 28 januari van start gegaan.
De eerste kwartfinalisten zijn
al bekend nl. Ray Kramer, Piet
Best, Ton Driehuis en Carlos van
Oostrom.
Carlos van Oostrom produceerde in zijn partij een serie van 6 ca-

romboles en Ray Kramer speelde een partij uit in 1.125 moyenne! Voor dit toernooi kunnen we
nog enkele spelers of speelsters
plaatsen op de volgende datums
zaterdag 10 februari, zondag 25
februari zaterdag 3 maart en zondag 4 maart opgeven kan bij cafe de Merel, Arkenpark 43 Vinkeveen. Tel: 0297-264159
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die helaas niet werd benut. Vlak
voor rust zette Bas met een doorloopbal de stand op 4-7 en met
4-8 ging het team de rust in.
Moed
In de rust praatten de coaches
Petra en Gita hun pupillen nog
wat moed in en met de nodige
aanwijzingen gingen ze het veld
weer in om de achterstand te verkleinen. Er waren twee wissels:
Jonas Kraaikamp kwam erin voor
Bas en Fabiënne Mayenburg voor
Suzan. Het liep helaas niet zoals
gehoopt; er werden veel plaatsingsfoutjes gemaakt, het was
lastig om de bal vanuit de verdediging naar het andere vak te
krijgen. Ze konden daardoor ook
minder kansen creëren en SDO
liep uit van 4–8 naar 4–14. De
C3 had nog een kleine opleving
in de slotfase van de wedstrijd,
waardoor ze er nog twee puntjes
bij snoepten, onder andere een
mooi afstandsschot van Lieke P.
Het was niet hun beste wedstrijd
maar ze zijn moedig strijdend ten
onder gegaan met een eindstand
van 6–15.
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Regio - In de hervatting van
de parencompetitie richtte de
blik zich op de C-lijn, waar deze avond de hoogste scores vielen te bewonderen. Atie de Jong
& Ria Verkerk waren hier met hun
63,19% het beste paar , niet alleen in de C, maar ook van de in
totaal vijf en veertig paren deze
avond. Op twee eindigden Riet &
Wim Beijer met ook een zestiger
van 60,76% en Maria Baas & Klaas
Verrips tekenden voor plaats drie
met 58,76%. Adrie & Ko Bijlsma
bleven met hun 54,58% als vierde Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij net voor, die op 54,51% uitkwamen. De B-lijn werd een prooi
voor Cora de Vor & Bep de Jong,
die met hun 61,81% de anderen ver voor bleven, knap gedaan dames. Op gepaste afstand
dus volgden Heleen & Mees van
der Roest met 57,64% en Stenny
& Herman Limburg met 56,60%.
De vierde en vijfde plek vielen toe
aan Sonja & Hans Selman en Marja van Holst Pellekaan & Sandra
Raadschelders, die respectievelijk
op 53,82 en 53,47% uitkwamen.
Daarna kwamen er nog drie paren boven de vijftig procent door,

lan

Mijdrecht - Op zaterdag 27 januari trad de door Petra’s Praktijk gesponsorde C3 van Atlantis
vol goede moed aan tegen SDO
uit Kamerik. Het was een thuiswedstrijd dus ze wilden de eer
graag hoog houden. In de aanval startten Timo Dominicus, Jeffrey Valentijn, Merel Koek en Lieke Geusebroek. In de verdediging stonden Suzan Taal, Lieke
Post, Bas Geusebroek en David
den Boer.
In lengte was het een ongelijke strijd, de dames en heren van
SDO waren vrijwel allemaal een
halve kop groter, dus dat was een
extra moeilijkheidsfactor. Atlantis kwam helaas snel op een 0-4
achterstand, met name de heren
van SDO waren snel en behendig en hadden een goed schot.
De C3 wist de spelhervatting echter goed te benutten en zo maakte Merel die goed vrij stond de
1-4. De doelpunten volgden elkaar snel op, SDO scoorde makkelijk maar Susan en Timo wisten de
achterstand beperkt te houden,
3–7. Vervolgens kreeg de moedig
strijdende C3 een strafworp mee
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baas & Ad Zijerveld 61,98% en
3. Daniel Aartse Tuijn & Carla Euwe 56,25%. B-Lijn: 1. Ben Ockhuizen & Jaap Schutte 65,52 %, 2.
Ans Bruggeman & Elly Degenaars
55,21% en 3. Riet Fronik & Madelon van der Stap 55,21%. C-lijn: 1.
Richard van Heese & Carla Navest
60,52%, 2. Ans de Ruiteer & Rietje
Tijssen 58,96% en 3.Jan van den
Brand & Nico Martens 55,94%.
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Regio - De beer is los verzuchtte de teamleider van het 1e team
van damclub Kunst en Genoegen. Dat deed hij maandagavond
in Haarlem na de beslissende remise van Wim Konst. Wim stelde
daarmee een 3-5 zege veilig voor
zijn team, hard nodig na de eerste twee wedstrijden dik verloren
te hebben. De laatste plaats in de
hoofdklasse is nog niet verlaten,
maar de moed zit er weer in.
HDC was nog ongeslagen, de
club had al haar drie wedstrijden gelijkgespeeld en ging zonder vrees de strijd aan tegen de
Kwakelaars. Op het kopbord waren er snel verwikkelingen, Wim
Keessen ging het gevecht niet uit
de weg. Op bord twee koos Adrie
Voorn voor wat behoudender
spel, wat al redelijk snel tot een
puntendeling resulteerde. Vervolgens wist Wim Keessen beslissend voordeel te halen, een overmacht eindspel liet zijn tegenstander zich niet bewijzen, hij gaf
snel op, 1-3 tussenstand. Rene de

Jong had al een gelijkwaardige
stand maar leek voordeel te halen uit een ‘Bertus Zethof-zet’. Bij
deze zet geef je je tegenstander
eerst een dam om deze vervolgens weer af te pakken voor een
eigen dam. De dam van Rene kon
niet voorkomen dat zijn opponent naar de damlijn glipte, resultaat remise, 2-4 tussenstand. Al
de ogen werden toen gericht op
de partij van Wim Konst die goed
op moest letten. Iedereen achter
het bord dacht dat Wim met een
plakker remise kon maken, behalve Wim En hij had het bij het goede eind, de plakker was verloren
geweest! Ten koste van een schijf
kon Wim naar dam en moest zijn
tegenstander nog opletten om
niet te verliezen. Het werd uiteindelijk remise en een 3-5 zege een
feit. Een goed gevoel overheerste deze avond. Over drie weken
hopen de K&G-ers hun opmars
voort te zetten, dan thuis tegen
koploper Purmerend dat tegen
de beer moet vechten.

Mijdrecht - Op 20 januari was
het een derbyzaterdag voor de
korfballend inwoner van Gemeente De Ronde Venen. Wedstrijden waarvan het publiek zeker is van mooie wedstrijden met
veel spanning en strijd. Atlantis 1,
2 en ook Atlantis 3 speelden tegen de Vinken. De punten gingen
naar Atlantis 1, Vinken 2 en Atlantis 3. Het door van Walraven gesponsorde Atlantis 1 won met 1723 de uitwedstrijd tegen de Vinkeveners en kon trots de punten
mee naar huis nemen. Hierdoor
blijft Atlantis de koploper van de
poule!
Een flitsende start, met mooie
goals, van alle vier de heren
bracht de stand naar 0-4. De Vinken leken even van slag, maar
herpakte zich knap. De Vinkeveners konden eindelijk mee gaan
scoren. Met goals van Berry en
Jelmer werd de stand gelijk gebracht naar 6-6. Gelukkig voor
de Mijdrechtenaren konden de
Vinken absoluut geen grip krijgen op onze snelle Jelmer, hij legde de 6-7 en 6-8 er in. Voor rust
werd er nog even gas gegeven en
waren het weer alle vier Atlantis
heren die de ruststand naar 8-12

brachten. De 12e goal vlak voor
rust van Atlantis zorgde ervoor
dat het publiek met hun derrière van hun banken af kon komen,
door een heerlijke combinatie
tussen Sander en Jeroen.
Na rust werden er een tijdje stuivertje gewisseld met een vrije bal
van Vinken, een strafworp van
Jelmer, schot van de Vinken, goal
van Janneke, schot van de Vinken,
schot van Maarten naar de 11-15.
Maarten? MAARTEN? Eindelijk
kon deze vedette, zoals hij zichzelf noemt, weer zijn rentree maken binnen de lijnen. Dat deed hij
met twee mooie schoten. Helaas
werden de Vinken hierdoor ook
even op scherp gezet en maakten
zij wat doelpunten achter elkaar
waardoor de stand gelijk werd,
16-16. Was het nu tijd voor paniek? Nee, Atlantis bleef relaxed
korfballen. Sharon Moen werd in
de ploeg gebracht en haar eerste balcontact toverde zij meteen
om in een goal. Dit was de genade klap voor de Vinken, want hierna kwamen zij niet meer aan spelen toe. Door goals van Jelmer
(2x), Sander (2x), Joyce en Janneke werd de eindstand 17-23 in het
voordeel van Atlantis.
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Open avond op het
VeenLanden College

De open avonden van het VeenLanden
College waren op dinsdag 23 januari
in Vinkeveen en op donderdag 25 januari 2018 in Mijdrecht. De leerlingen
uit groep 8 en hun ouders/verzorgers
kwamen op deze avonden meer te weten over het VeenLanden College. In
Vinkeveen in het bijzonder over het
gepersonaliseerde onderwijs GO-VLC,
waar leerlingen dankzij de techniek,
op hun eigen niveau, tempo en manier

kunnen leren. Aan elke talent wordt
gedacht op het VeenLanden College:
Goethe (nieuw), Anglia, Delf, de sportklas, het Entreprenasium, de musicalgroep en Science & Maker Education.
De brugklassen in Mijdrecht gaan ook
met een laptop werken naast de boeken.
Dit is een belangrijke toevoeging aan
het onderwijs. ICT geeft veel mogelijkheden om het onderwijs gevarieerd en

gepersonaliseerd aan te kunnen bieden. Het VeenLanden College kijkt terug op geslaagde open avonden in
goede sfeer.
Voor de leerlingen die vergeten hebben zich in te schrijven voor de lesmiddag op locatie Mijdrecht op woensdag
14 februari en/of de lesmiddag op locatie Vinkeveen op woensdag 7 februari kunnen dit alsnog doen via de website www.veenlandencollege.nl.

