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De otter dit jaar in de
hele gemeente

Gewonden bij
woningbrand

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Warmtepompen
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

SINDS 1

De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

Wilnis - Zaterdagavond is
in een bovenwoning boven
een stoffenwinkel brand uitgebroken, waarbij enkele
gewonden zijn gevallen. De
brand werd rond 22.00 uur
gemeld en al snel sloegen
de vlammen uit het pand.
Meerdere brandweereenheden kwamen ter plaatse
om te helpen bij het bestrijden van het vuur. Aangezien
er onduidelijkheid was over
hoeveel personen er in het
pand aanwezig waren, werden er meerden ambulances
opgeroepen. Enkele mensen
liepen lichte brandwonden
op. Zij zijn behandeld door
medewerkers van de ambulance. De schade in de bovenwoning lijkt groot en de
Stoffenzaak heeft veel rook
en waterschade opgelopen.
Via facebook lieten de eigenaren Marijke en Jeroen van
Soest weten dat zij tijdelijk
niet open zijn.
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De Ronde Venen - Zoals deze
krant eerder schreef zijn het afgelopen najaar sporen van de otter
gevonden op het grondgebied
van de gemeente De Ronde Venen. D66 ziet de komst van de otter als een welkome versterking
van de natuur en van de biodiversiteit in onze gemeente. Fractievoorzitter Meindert Brunia zegt:
“ik hoop dat de otter zich dit nieuwe jaar verder verspreidt in de
gemeente, bijvoorbeeld hier in
het Abcouder Meer. De mevrouw
die toevallig passeerde toen de-

Aankoop nieuwe Veerpont
Nessersluis vertraagd

De Ronde Venen – Via de wekelijkse informatiebrief heeft het col- noodzakelijk documenten, zolege de raad laten weten dat de voortgang van het project ‘ bouw als het bestek, als voor de begeleiding van het aanbestedingsveerpont Nessersluis’ niet verloopt zoals gehoopt.
traject. Mede hierdoor heeft dit
In de brief staat: ‘Gezien de com- Complex
onderdeel meer tijd en inzet geplexiteit van de inkoop, geven wij Door de complexiteit van de op- kost. Deze combinatie van factou alvast mee dat de eerder ge- dracht is inzet van een specia- ren maakt dat de oorspronkelijmelde prognose van de opleve- listische inkoper bij het inkoop- ke planning niet wordt gehaald.
ring van de veerpont in decem- bureau noodzakelijk gebleken. De aanbestedingsprocedure is op
ber 2020 niet meer haalbaar is. De Vanwege de vele aanbestedin- 17 december 2019 daadwerkelijk
gemeenteraad heeft op 21 febru- gen die bij de deelnemende ge- gestart. De bandbreedte van het
ari 2019 het besluit genomen het meenten lopen, was de gespeci- benodigde aanvullend budget is
proces te starten om uitvoering aliseerde inkoper niet onmiddel- nu nog te ruim om u een voorstel
te geven aan de bouw van een lijk beschikbaar. Dit heeft geleid voor te leggen. Met behulp van
nieuwe veerpont. Vanwege de ri- tot een vertraging bij de opstart de uitkomst van de aanbesteding
sico’s en de complexiteit van de- van deze aanbesteding. De ge- ontvangt u in april 2020 een conze aanbesteding, is er op dat mo- meente heeft vervolgens samen creet raadsvoorstel.
ment door de raad geen aanvul- met de inkoper van stichting RIJK
lend budget beschikbaar gesteld, en met een scheepsbouwkun- Consequenties
maar besloten dat de raad op ba- dig bureau een bestek opgesteld Door het verrichten van tussensis van de uitkomst van de aanbe- dat geschikt is voor de bouw van tijdse reparaties kan de veerpont
steding te zijner tijd een besluit een complete veerpont. De bouw in bedrijf blijven. De bereikbaargaat nemen over deze aanbeste- van de veerpont is een uniek pro- heid is hierdoor gewaarborgd.
ding. Het begeleiden van onze ject. Voor de aankoop van een De inwoners van omgeving Nesgemeentelijke aanbestedingspro- veerpont is specialistische ken- sersluis zullen wij eveneens op
cessen hebben wij ondergebracht nis nodig, zowel voor het opstel- de hoogte brengen van deze ontbij de Inkoopsamenwerking RIJK. len van de voor de aanbesteding wikkelingen.

BVVL “Het is hoog tijd om
knopen door te hakken!”
De Ronde Venen – Alle 634 leden van Belangen Vereniging
Vinkeveense :Legakkers en hun
bestuur maken zich zorgen. In
een open brief stellen zij: “ Al járen zijn vele eigenaren, huurders
en gebruikers van de Vinkeveense legakkers verenigd in de BVVL. De vereniging startte toen in
2011 voor het eerst sprake was
van een nieuw bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, waar-

in nieuwe voorwaarden gesteld
gingen worden aan wat er wel
en wat er niet mag op de legakkers. 90% van de legakkers in de
Vinkeveense Plassen is in particuliere handen en in de loop der jaren gingen de eigenaren hun kleine kist van 1x1x2 meter, uitbouwen naar een wat comfortabeler blokhut, wel zo fijn om hierin
te recreëren! Weliswaar illegaal,
maar er werd niet gehandhaafd

en zo kon het gebeuren dat in
korte tijd er steeds meer blokhutten verrezen. Leden vragen ons:
“Hoelang duurt het nog voor het
nieuwe bestemmingplan er is?”
Al vele malen verschoven naar
2017,2018, 2019, 2020, nu 2021!
Er zijn legakkereigenaren die hun
eigen ding doen op hun eigen legakker. Niet goed te praten, maar
wel begrijpelijk, aldus het bestuur
van de BVVL. Gelukkig is er een

ze foto werd genomen reageerde meteen enthousiast: een otter hier? Wat leuk! D66 heeft de
afgelopen raadsvergadering dan
ook een motie ingediend om het
leefgebied van de otter te vergroten door versterking van de natuur en door betere verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden. Brunia: Deze motie kreeg steun van PvdA/GL en
de Seniorenpartij, maar jammer
genoeg niet van de andere fracties. Er blijft dus genoeg om aan
te werken in 2020.”

Raadslid Meindert Brunia aan het Abcouder Meer.

veel grotere groep die zich wél
netjes aan de regels wil houden
maar die -begrijpelijk- wel steeds
ongeduldiger begint te worden.
Er moet voorkomen worden dat
zij het geloof in het democratische proces verliezen.

gemeenteraad ging akkoord met
die notitie. In september 2019
werden de bouwcriteria behandeld, een onderdeel van het nieuwe bestemmingsplan en belangrijk voor alle legakkereigenaren.
Wát schetst onze verbazing tijdens de inspraakrondes en bij de
Bewezen
discussie van de politieke partijDe geschiedenis heeft bewe- en: er worden oude argumenten
zen dat het toestaan van recrea- opnieuw gebracht, stations waartie de beste garantie is voor een van wij dachten dat ze al lang gegoed onderhoud aan de legak- passeerd waren worden door inkers. De stukken die (vóór de vei- sprekers weer eens aangehaald.
ling) in handen van de overheid Veel aandacht voor (gecreëerwaren, hadden een zeer slech- de) natuur, weinig aandacht voor
te staat door gebrek aan onder- de inhoudelijke bouwcriteria; de
houd en meerdere legakkers zijn commissievergadering Ruimtelijgeheel onder water verdwenen. ke Zaken van 11 september 2019
De legakkers zijn dus niet uit luxe vindt dat ze eerst weer wat ongeveild maar uit noodzaak om- derzoeken moeten afwachten
dat de overheid er zelf niet goed en schorten voorliggend voorvoor zorgde. Particuliere eigena- stel op.
ren zorgen er wel goed voor maar
dan willen ze natuurlijk wel kun- Blijven onderzoeken
nen recreëren. Zij hebben al de Maar we kunnen toch niet aan de
zorg om een dure beschoeiing te gang blíjven om wéér onderzoemaken, die essentieel is om de le- ken af te wachten, zo komen we
gakker boven water te houden.
nooit tot besluiten. Een democratisch proces moet er zijn, maar we
Toekomst
willen ook heel graag dat het beIn de “Toekomstvisie 2012” is be- stuur van deze gemeente en de
schreven hoe dit unieke recrea- gemeenteraad besluiten neemt,
tiegebied beter benut kan wor- en wel zo snel mogelijk.
den en hoe dat zou moeten ge- Want intussen lijken er toch
beuren, met oog voor de recre- steeds weer een paar blokhutten
ant én met oog voor de natuur. bij te komen. En, wees eerlijk, na
Een balans hierin is belangrijk én zoveel jaren is er écht geen weg
daar wordt rekening mee gehou- meer terug. De BVVL-leden zijn
den door álle partijen. Inmiddels niet op zoek naar een verdienmozijn we negen jaar en ruim een del, maar naar een recreatieplek
half miljoen euro verder en nóg waar we op een legale manier
ligt er geen concept-ontwerpbe- een beschoeiing mogen maken
stemmingsplan. Wat is er loos? die hard nodig is om de cultuurJa, het is een complex proces, ja, historische legakkers te behouallerlei tegenstrijdige belangen den. Kom op, college, gun ons die
spelen, maar zoals de vm. wet- recreatieplek en zorg dat we vóór
houder David Moolenburgh in fe- het nieuwe zomerseizoen weten
bruari 2018 in de gemeenteraad wat de bouwcriteria worden en
zei tijdens de behandeling van de dat daarna het bestemmingsplan
“Richtinggevende keuzes”: “dit is zo snel mogelijk rondkomt. Nade weg die we opgaan, veel an- mens alle 634 leden, Het Bestuur
ders zal het niet worden!” En de van de BVVL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

Bewoners Zonnehuis Majella en Maria
Oord door Bayer in het zonnetje gezet
Mijdrecht – 10 januari 2020 : Bayer-medewerkers dragen de bewoners van Zonnehuis Majella in Mijdrecht en Maria Oord in
Vinkeveen een warm hart toe.
Ze hebben tijdens een kerstactie
geld ingezameld voor de bewoners van deze zorginstellingen.
De cheques ter waarde van euro
500 zijn vandaag in een feestelijke sfeer overhandigd.
Op 17 december jl.werd de binnentuin van Bayer in Mijdrecht
omgetoverd tot een gezellige
kerstmarkt. Op deze kerstmarkt
konden Bayer collega’s bij plaatselijke ondernemers een grote
diversiteit aan producten kopen
en zo hun kerstpakket zelf samenstellen. Tijdens de kerstmarkt
vond ook een inzamelingsactie
plaats voor de twee lokale zorginstellingen Zonnehuis Majella en
Maria Oord voor een leuke activiteit of een mooi project voor de
bewoners. Deze actie werd heel
enthousiast ontvangen. Bayer
heeft de opbrengst van zijn me-

dewerkers verdubbeld. Jacqueline Vergeest en Hélène de Kruijs
van Bayer hebben de cheques ter
waarde van euro 500 overhandigd.
Over Bayer
Bayer is een internationaal opererende onderneming met kerncompetenties op het gebied van
gezondheidszorg en voeding.
Bayer beoogt producten en diensten te ontwikkelen die ten goede te komen aan de mens, door
het ondersteunen van inspanningen die erop gericht zijn de
grootste uitdagingen van een
groeiende en vergrijzende wereldbevolking te overwinnen.
Daarnaast wil de Bayer Groep ook
zijn verdiencapaciteit vergroten
en waarde creëren door innovatie en groei.Bayer hecht veel belang aan duurzame ontwikkeling,
en het merk Bayer staat overal
ter wereld voor vertrouwen, betrouwbaarheid en kwaliteit. In
het belastingjaar 2018 telde de

Derde lustrum concert
Regiokoor DRV
Regio - Op zondagmiddag 26januari a.s. geeft het Regiokoor de
Ronde Venen een concert in de
RK-kerk Johannes de Doper. Zij
vieren met dit concert hun 15-jarig bestaan en daarom staat er
feestelijke muziek op hun programma. Degenen die dit koor
al langer kennen, weten dat hun

programmering altijd weer verrassend is. En ook nu weer worden er 2 koorwerken uitgevoerd
die niet zo bekend zijn. Het Te Deum van Michaël Haydn en het
Laudate Pueri van JB Pergolesi.
Het laatstgenoemde werk wordt
samen met de soliste Klaartje
van Veldhoven uitgevoerd. Zij zal

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Snuffelmarkt in
Kennemer Sportcenter
gezellig dagje snuffelplezier zijn
aanwezig. Het is zeer de moeite
waard om op deze eerste editie in
2020 eens te komen kijken naar
de vele verrassende en opwindende zaken die op en ook onder de kramen liggen. In de loop
der tijd is deze Van Aerle’s Vlooienmarkt in het Kennemer Sportcenter uitgegroeid tot een van de
gezelligste en populairste vlooienmarkten in Noord-Holland met
zeer veel tevreden deelnemers en
bezoekers.
Entree € 3,50. Meer informatie:
www.vlooienmarkten.nl.

Lezing Archeologie
Noord-Zuidlijn
Mijdrecht - Op donderdag 23 januari organiseert historische vereniging De Proosdijlanden een
lezing over de archeologische
vondsten rond de Noord-Zuidlijn.
De lezing wordt gegeven door
prof. dr. Jerzy Gawronski, stadsarcheoloog en hoofd van de afdeling archeologie van Amsterdam.
In het archeologisch onderzoek
bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn tussen 2005 en 2010 stond de
rivier de Amstel centraal.
De diepe bouwputten gaven toegang tot de onderste lagen van
de rivierbedding tot 12 meter on-

der NAP. Daarmee kwam nieuwe informatie voorhanden over
ontwikkelingen in het landschap
en vooral over de waterhuishouding en de vorming van de rivier
de Amstel vanaf 3.000 v. Chr. Archeologische vondsten duiden
op een doorlopende bewoning
in het Amstelgebied.
Waar?
Oudheidkamer, Croonstadtlaan
4a Mijdrecht.
Hoe laat?
20.00 uur (toegang gratis, consumpties € 1,-)

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

ook het zeer bekende Ave Maria van Caccini uitvoeren en enkele delen uit ‘Canta in Prato’ van
A.Vivaldi. Ook kunt u genieten
van het prachtige orgelspel van
Dirk Out. Hij zal enkele delen uit
Händels orgelconcert in Bes opus
4 spelen. Het Naska orkest zal het
Regiokoor begeleiden en het geheel staat onder de bezielende
leiding van Gert J.Hans. Kortom:
Het belooft een prachtige middag te worden! Entree € 17,50, incl. consumptie. (Onder de 16 jaar
gratis)
Kaartverkoop via de
koorleden en bij:
Boekhandel Mondria Mijdrecht
Drogisterij de Bree Vinkeveen
De Read shop, Vinkeveen
Boekhandel v. Kralingen
Breukelen
Of via www.vriendenmonumentjohdedoper.nl En op 26 januari in
de kerk vanaf 14.30 uur.

Zondag 19 januari in Haarlem

Regio - Haarlem - Op zondag 19
januari organiseert Van Aerle van
09.00 tot 16.30 uur een grote en
gezellige Snuffelmarkt in het
Kennemer Sportcenter bij de ijsbaan in Haarlem. Liefhebbers van
snuffelen kunnen dan urenlang
rondstruinen tussen 200 kramen,
bomvol de meest uiteenlopende tweedehands spullen, zoals
mooi curiosa uit grootmoeders
tijd, speelgoed, poppen, boeken,
strips, grammofoonplaten, aardewerk, kleding, leuke hebbedingentjes,
verzamelobjecten,
enz. Alle ingrediënten voor een

Bayer Groep ongeveer 117.000
werknemers en had de Groep
een omzet van 39,6 miljard euro.
De kapitaaluitgaven bedroegen
2,6 miljard euro, de uitgaven voor
R&D 5,2 miljard euro.

Activiteitenmiddag met als thema
vogels kijken bij De Woudreus
Wilnis - Op woensdagmiddag
22 januari staat de De Woudreus
in het teken van vogels. Zo gaan
we kijken welke vogels er rond
De Woudreus, en dus ook in je
achtertuin, voorkomen. De tellingen worden doorgegeven aan
de Tuinvogeltelling voor Scholen van de Vogelbescherming.
De kinderen kunnen de vogels
ook bekijken door een telescoop.
Verder worden er speciale ‘vogel
cupcakes’ en vogelvoederhuisjes
van lege melkpakken gemaakt.
Als je komt, wil je dan een leeg
melkpak meenemen? Tenslot-

te spelen de kinderen met elkaar
een actief vogelspel. De activiteiten zijn gratis en vinden plaats
van 14.00 tot 15:30 uur. Opgeven kan via de website. Geschikt
voor kinderen vanaf 4 jaar. Aansluitend vindt er een boekpresentatie plaats.
Boekpresenatie van het
vernieuwde 50-Dingen boek
Op 22 januari vindt ook de presenatie plaats van de tweede druk
van het boekje ’50-dingen-in-denatuur-die-je-voor-je-twaalfdegedaan-moet-hebben’. Met nieu-

we activiteiten en ook de plattegrond is aangepast. Deelnemers
van de activiteitenmiddag zijn
van harte welkom om de boekpresentatie bij te wonen. Wethouder Kiki Hagen zal rond 16.00
uur aan alle aanwezige kinderen
een nieuw 50-dingen boek uitreiken.
Elke woensdagmiddag iets
te doen bij De Woudreus
Het hele jaar door kun je (m.u.v.
de vakanties) elke woensdagmiddag van 13:30 – 16:30 uur bij
ons binnenlopen. Er is van alles te
doen zoals proefjes, knutselen en
ontdek opdrachten. Wij zorgen
dat de materialen klaar staan. Wij
richten de activiteiten zo in dat
(groot) ouders of verzorgers samen met hun kind(eren) lekker
aan de slag kunnen gaan.
Er is een medewerker van De
Woudreus aanwezig om je op
weg te helpen en vragen te beantwoorden. Kijk op onze website of op facebook om te zien wat
er te doen is.
Via www.dewoudreus.nl
kun
je je ook aanmelden voor onze
nieuwsbrief (verschijnt vier keer
per jaar).
NME-centrum De Woudreus
Adres: Pieter Joostenlaan 28a
(achter de Willisstee), 3648 XR
Wilnis

COLOFON
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Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
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Milieu
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Alkwin Kollege Uithoorn

neer e ass e aan
de Voedselbank
Regio - Na de mooie kerstpakketten die in december 2019 ingezameld werden door leerlingen van
het Alkwin, ontvingen de voedselbank afgelopen week weer
een fantastische donatie van deze school. Een donatie ter waarde
van maar liefst € 3.520! De leraren
en ouders van het Alkwin Kollege
hebben ditmaal samen geld ingezameld om deze donatie mogelijk te maken. Het geld is omgezet in cadeaubonnen van de Hema en hierdoor konden er 64 gezinnen blij gemaakt met een cadeaubon van wel € 55.
Wat wordt hier een mooi voorbeeld gegeven van bewustwording dat je kan helpen om mensen in onze samenleving die het
tijdelijk wat minder goed hebben
te helpen en een hart onder de
riem te steken. Naast de ouders, is
aan leraren een opvoedkundige

taak toebedeeld, wat niet altijd
even makkelijk is. In het geval van
het Alkwin hebben de ouders en
leraren samengewerkt en op deze manier geven zij een prachtige
boodschap aan hun leerlingen/
kinderen mee. Wat zeker ook vermeld mag worden is, dat de kinderen/leerlingen de boodschap
ontzettend goed hebben opgepakt. De Voedselbank Uithoorn
– De Kwakel prijst zich gelukkig
met een school als het Alkwin in
de gemeente Uithoorn. De Voedselbank wil dan ook iedereen bedanken die verbonden is aan het
Alkwin Kollege, “jullie zijn toppers
en hebben onze cliënten weer
enorm blij gemaakt.” We mogen
alleen maar hopen dat het Alkwin
Kollege een voorbeeld is voor andere scholen en bedrijven uit deze omgeving.
Samen ben je echt sterk!
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Regio - Na een mooie opening
van het nieuwe zangjaar met een
Nieuwjaarsborrel op 6 januari
was de aftrap voor wat er dit jaar
op het programma staat Op zaterdag 8 februari van 13:00-19:00
a.s. doen ze mee met 12 andere
lokale koren aan het Korenfestival in De Schutse. Het evenement
is afgeleid van het Korenfestival
dat jaarlijks in Paradiso Amsterdam plaatsvindt! Amicitia zingt
o.a. “Wie lieblich sind deine Wohnungen” van Brahms, “Lacrimosa”
van Mozart, “Cantique” van Fauré
en van “Agnus Dei” van Jenins.
Koorreis
De koorreis naar Paderborn staat
gepland van 8 t/m 10 mei. Op zaterdag voeren ze in Marienmünster “ Ein deutsches Requiem” van
Johannes Brahms uit en “Verleih
uns Frieden” van Felix Mendelssohn. Het concert staat in het teken van 75 jaar vrede.
200 jaar Uithoorn
Op tweede Pinksterdag 1 juni,
werkt het koor mee aan een manifestatie omtrent “200 jaar Uithoorn”. We zingen daar met begeleiding van het Harmonieorkest
“K.N.A.”: deel 1 (L’Homme armé)

e en

en deel 10 (Agnus Dei) uit “The
Armed Man” van Karl Jenkins.

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.

Een vogel met een petje
Bloemschikken, wormenhotel en raku
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Aalsmeer - Deze maand starten
de voorjaars cursussen en workshops weer bij & Bloei Aalsmeer.
Zo start op donderdagavond 30
januari het bloemschikken voor
gevorderden en beginners. In de
beginners cursus wordt in drie
gezellige avonden de beginselen van het bloemschikken geleerd. De gevorderden, ook drie
lessen, kopen zelf hun bloemen
in en werken hiermee, onder begeleiding van een ervaren bloemenarrangeur, een opdracht uit.
Ook 30 januari begint de cursus mandenvlechten. De deelnemers leren van een professionele vlechter hoe van wilgentenen
een mand gevlochten kan worden. Deze cursus is vol. De cursus pottenbakken op de draaischijf is reeds begonnen en deze
cursus is ook vol geboekt. U kunt
zich voor beide cursussen wel op
een reservelijst laten plaatsen.
& Bloei Aalsmeer organiseert dit
voorjaar ook weer verschillende
workshops. Op zaterdagochtend
14 maart kan een wormenhotel
gemaakt worden. Met dit hotel
kun je je keukenafval omzetten
in compost en wormenpercolaat.
Powervoedsel voor de planten.
Deze workshop is ook zeer geschikt om met kinderen te doen.
Donderdagavond 2 april wordt
de voorjaarsworkshop gegeven.
Krijgt u ook al zin om met voorjaarsbloeiers en bolletjes aan
de slag te gaan? ‘Bloemen met
smaak’. Roos van Unen komt op
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9 april kennis laten maken met
eetbare bloemen. De deelnemers
gaan proeven en gaan naar huis
met een start pakket om thuis
ook aan de slag te gaan. Loopt u
al het water in de mond? Dit voorjaar is er ook een losse keramiek
workshop. En wel met een bijzondere stook techniek, Raku. Zaterdagochtend 18 april gaan de
deelnemers een object kleien die
in de aankomende twee weken
gedroogd en biscuit gebakken
wordt. Op zaterdag 2 mei gaat de
groep vervolgens alle kunstwerken glazuren en op een bijzondere manier stoken in open vuur.
Hierdoor ontstaat een bijzonder
effect in de glazuur. Tot slot zijn
liefhebbers op donderdagavond
30 april welkom bij Kwekerij Zevenhoven om een hanging basket te vullen met zomerbloeiers.
Er is ruime keuze uit eenjarige zomerbloeiers van eigen kwekerij.
& Bloei is een vereniging zonder winstoogmerk. Hierdoor
kunnen alle cursussen en workshops aangeboden worden tegen scherpe prijzen. Leden van &
Bloei genieten korting op cursussen en workshops en tal van andere activiteiten. Kijk voor meer
informatie op de website: www.
.aalsmeer.nl. Voor aanmelden en
verdere informatie kan ook contact opgenomen worden met
Esther Straathof via de mail: enbloeicursus@gmail.com. Aanmelden onder vermelding van naam,
telefoonnummer en mailadres.

Concert op 2 dagen
Het najaarsconcert wordt 2 x gehouden: op 13 en 14 november
met K.N.A. in De Schutse. We voeren “The Armed Man” van Karl
Jenkins uit. De originele filmmuziek gemaakt door Hefin Owen
zal getoond worden tijdens het
concert. Dit samenspel maakt het
tot een zeer indrukwekkend geheel, wat menigeen zich blijvend
zal herinneren!

De donkere dagen aan het einde van afgelopen jaar waren
wel erg somber: qua zonneschijn kwamen we er maar erg
bekaaid van af. Gelukkig was
er vlak na de kerst weer zo’n
zeldzame dag dat onze eigen
ster de hele dag stralend aan
de hemel stond. Tijd voor een
wandeling dus, de spoordijk
af in Vinkeveen richting A2 en
dan aan het eind rechtsaf waar
even later aan je linkerhand
een smal wandelpaadje ligt dat
tussen de weilanden en de bramenstruiken door kronkelt. Een
mooie afwisseling van dichte begroeiing met de weidsheid van het veenweidelandschap. De zon doet haar best
om het landschap zo fraai mogelijk uit te lichten. Nu zij laag
aan de horizon staat, strooit ze
een prachtig warme goudgele gloed over het landschap.
Vooral de berken met hun web
van steeds fijner wordende takjes laten zich van hun mooiste
kant zien. Ieder twijgje afzonderlijk wordt voorzien van een
haarscherp gouden randje en
de bast knalt er nog witter uit
dan anders.
Het geluid van een wulp in de
verte geeft moed dat er echt
wel weer een nieuwe lente
staat aan te komen, al is het nu
nog even behelpen.
Voor een vogelliefhebber is het
natuurlijk niet echt een topseizoen maar als je weet waar
je moet zoeken, is er altijd wel
wat leuks te zien. Hardcore insecteneters hebben ons land
verlaten, dus daar moeten we
het niet van hebben. Maar als
je een plek weet waar veel zaden te vinden zijn, hoef je alleen maar rustig te wachten.
Een plek bij uitstek is een els
vol met elzenproppen. Elzen

hangen vol met mannelijke en
vrouwelijke katjes. De mannelijke katjes hangen, niet verwonderlijk, wat doelloos te
hangen maar de vrouwelijke katjes daar heb je wat aan.
Na bevruchting worden dit een
soort ovale proppen en in de
herfst ontstaat hierin het zaad
voor de voortplanting. Deze
proppen hangen stevig aan de
tak en houden het zaad goed
vast: een soort afhaalmaaltijd
voor de liefhebbers dus! Als
je rustig bij zo’n els gaat staan
komen er vanzelf pimpelmezen, putters of vinken naar je
toe. Dit keer is het een stelletje pimpelmezen dat rustig van
prop naar prop scharrelt en ondertussen de meest acrobatische toeren uithaalt om bij de
zaden te kunnen komen. Gele borst als de koolmees maar
met een veel kleiner zwart befje, een mooi blauw petje op
zijn kop en een oogstreep als
een soort masker, de vleugels
lichtgrijs maar met een zweem
blauw er doorheen. Tegen de
staalblauwe winterlucht is het
een prachtig plaatje. Bij een
beetje lenteachtig weer kun je
hem soms al weer horen zingen: twee hoge snerpen waarna er nog een stuk of vijf wat
lagere noten achteraan komen
stuiteren. Ach, er is altijd wel
wat moois te zien als je je ogen
goed openhoudt.

Sep Van de Voort,
IVN-natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN
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65-jarig bestaan Amicitia
Volgend jaar bestaat het koor 65
jaar. In dat jubileumjaar willen ze
de Hohe Messe van Johan Sebastian Bach uitvoeren op 29 november 2021 Lijkt zingen u een mooie
uitdaging? Ze hebben altijd ruimte voor tenoren en bassen om het
koor te versterken. U kunt zich
aanmelden bij secretaris@amicitia-uithoorn.nl. Informatie is te
vinden op onze website www.
amicitia-uithoorn.nl. Op maandagavond vanaf 19:45-22:15 uur
oefenen ze in de Thamenschool,
Den Uyllaan 4, Uithoorn. U bent
van harte uitgenodigd om onze Regio - De komende jaren zijn er
in de sector transport en logistiek
repetities mee te maken.
veel goed opgeleide medewerkers
nodig. SOOB, het opleidings- en
ontwikkelingsfonds voor de branche, stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige én toekomstige medewerkers
in de bedrijfstak. Dit doet SOOB
door het verstrekken van subsidies
via SOOB Subsidiepunt. (https://
www.soobsubsidiepunt.nl)
Het
VerkeersCollege voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan de voorlopige certificering. Op grond daarvan heeft STL (SOOB-subsidie) ze
het certificaat ‘Voorlopig gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt. Daarmee mogen
ze nieuwe vrachtauto chauffeurs
(doorstroom en zijinstroom) oplei-

Nieuwe Vrachtauto en
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r
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Wilnis - CSW Heren 2 heeft met
succes hun trainingsweekend afgerond. De eerste seizoenshelft is
niet helemaal wat wij ervan verwacht hadden, we hoopten hoger op de ranglijst te staan, maar
helaas kunnen we daar niet veel
meer aan veranderen, aldus aanvoerder Wouters. Het weekend in
Spanje stond met name in het teken van teambuilding maar met
2 training sessies, 1 wedstrijd en
een flinke fietstocht werd er hard

getraind! We hopen dat we hier
een goede basis hebben neergezet voor de tweede seizoenshelft, die we met vol vertrouwen
tegemoet gaan. CSW Heren 2
wilt graag daarvoor de volgende
sponsoren bedanken: De Kuiper
Elektra, Serno Stukadoors, Missler
Installaties, Westera Tuinen, Match
Online Software voor de sierteelt,
Timmerbedrijf Verhoef, Eurotrail
en BijzondereMensen B.V. Zonder
jullie was dit niet mogelijk!

een “VOLVO” automaat. Ze leren
je met de automaat ook handmatig van gang te wisselen, zodat je
geen beperking (automaat) op je
rijbewijs krijgt. Dus makkelijker

leren vrachtauto rijden en toch
een volledig rijbewijs ontvangen!
Zelf een rondje rijden in de nieuwe Volvo ? Bel voor een afspraak:
0297-250 638.

den met SOOB subsidie. Zij ondersteunen u graag bij het aanvragen
en indienen van het subsidiedossier. Geïnteresseerd? Neem contact met Romina van Het VerkeersCollege.
Nieuwe vrachtauto
De aanhoudende drukte en vraag
naar nieuw opgeleide chauffeurs
heeft ertoe geleid dat er ook een
extra vrachtauto aan het wagenpark van Het VerkeersCollege is
toegevoegd. Het betreft een Volvo FH automaat. Het VerkeersCollege heeft vanaf nu dus 2 lesvrachtauto’s om de grote vraag
naar opleidingen aan te kunnen.
Voortaan kun je dus kiezen uit
een Vrachtauto “MAN” met handschakeling (16 versnellingen) of
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Handhaving is blijkbaar een
vies woord in onze Gemeente
De Ronde Venen
Verleden jaar , op 23 September
2019 om precies te zijn vroeg ik
aan de verantwoordelijke wethouder of er misschien iets gedaan kon worden aan de gigantische puinhoop aan de her en
der neergesmeten fietsen rondom de trap die vanaf het busstation naar de erboven gelegen
weg leidt. Omdat ik slecht ter
been ben en mij met mijn wandelstok moeilijk door het woud
aan fietsen naar de trap kon bewegen vroeg ik de wethouder
om actie te ondernemen. Waarvoor diende de voor vele tienduizenden (of meer) euro’s aangeschafte dubbellaags overdekte fietsenstalling anders ? Een ludieke actie , met foto van een lachende wethouder en anderen
in de plaatselijke pers , waarbij
de eigenaren van de slordig gedeponeerde fietsen door middel
van een vriendelijk kaartje gevraagd werden om hun voertuigen voortaan op de juiste manier weg te zetten , was al vooraf gegaan aan mijn verzoek aan
de wethouder om maatregelen.
Keurig , zoals het hoort, kreeg ik
antwoord van haar via de email
, maar wel een antwoord waarmee je eigenlijk weer alle kanten
mee uit kon.
zij schreef: ..U hebt helemaal gelijk: alleen een ludieke actie is onvoldoende. We zullen ons de komende maanden moeten blijven inzetten om alle fietsen in de
rekken te krijgen. Vanaf 1 januari 2020 hebben we als gemeente de juridische middelen om
verkeerd gestalde fietsen te verwijderen. Dan is de APV daarop
aangepast. Tot die tijd is dat niet
mogelijk..... De vele niet juist gestalde fietsen zouden het gevolg
geweest zijn van de in die periode gewijzigde bus routes in onze Gemeente die weer een gevolg waren van reparaties aan

de wegen die zij bereden... Mijns
inziens had dat niets te maken
met de wijze waarop de fietsenmassa als een bijna onneembare hindernis voor de opgang van
de trap lag. Innerlijke beschaving
telt mijns inziens ook nog steeds
. Bovendien werd er geen antwoord gegeven op mijn eveneens gemaakte opmerking dat
90% van de bovenliggende fietsenstal- mogelijkheid onbenut
werd. In mijn bericht aan de wethouder van vóór 23 September
2019 , dus bijna zo’n 4 maanden
geleden , stelde ik voor om als
de busdiensten weer normaal
verliepen, maatregelen te treffen
om de wildgroei aan verkeerd
geplaatste rijwielen aan te pakken door dezen te laten verwijderen naar een verzamelplaats
en de eigenaren middels een
mededelingenbord te informeren dat ze hun vervoermiddel tegen betaling wegens de kosten
voor het afvoeren daar konden
ophalen.
De wethouder reageerde met de
mededeling zoals boven in cursief weergegeven citaat. Okay,
het jaar is nog maar net twee
weken oud maar als reminder
aan de uitspraken en beloften
van de wethouder stuur ik met
dit stukje een foto mee welke ik
op 10 Januari maakte.
Het zal mij benieuwen hoe lang
het nog gaat duren voordat de
trap naar de weg normaal te gebruiken is en wanneer de beide
( boven en onder ) stallingsfaciliteiten volledig benut zullen zijn.
Misschien kan de wethouder in
haar lunchtijd zo nu en dan eens
gaan kijken wat het effect is van
de nieuwe APV… Het is slechts
enkele minuten lopen vanaf haar
werkplek naar het busstation.
C.N.H. van Dijck.
Mijdrecht

Scouting Jan van Speyk
begint met de Boerenkoolfuif
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag
luidde Scouting Jan van Speyk
het jaar 2020 in met de traditionele Boerenkoolfuif. Een gezellige chaos met veel scouts, rookworsten, spekjes en nieuwjaarswensen!
Elk jaar komt de hele scoutinggroep samen om boerenkool met
elkaar te eten en zo het jaar te
openen. Na het eten werden er in
groepjes allerlei bijzondere spelletjes gedaan zoals groot boter,
kaas en eieren, prinsesje op de
erwt, een quiz, plastic soep vissen
en een muurschildering maken.
Ook ontvingen alle leden die al
minimaal 5 jaar lid zijn een lustruminsigne en oorkonde van Scouting Nederland. Een bijzondere
onderscheiding voor alle scouts

die samen de wereld een beetje
mooier en leuke maken!
Zo is 2020 voor Scouting Jan van
Speyk weer goed begonnen: een
jaar vol leuke activiteiten en volop scoutingavontuur!
Scouting Jan van Speyk is dit jaar
ook met een nieuwe Welpengroep (meisjes en jongens van 7
t/m 11 jaar) gestart. Zij komen op
elke zaterdag van 10.00 – 11.30
uur samen. Vind je het leuk om
ook eens bij de Welpen of een andere groep te komen kijken? Kom
dan gerust eens langs! Mail naar
info@janvanspeykgroep.nl voor
meer informatie.
Meer informatie over Scouting
en alle activiteiten is te vinden op
www.janvanspeykgroep.nl.

Mijdrecht- Het afgelopen jaar
2019 is voor de Zonnebloem afdeling Mijdrecht wel een heel
druk jaar geweest. Er was weer
veel voor de gasten georganiseerd. Ook dit jaar staat er weer
heel wat op het programma en
gaan vrijwilligers weer proberen
2020 tot een feestjaar te maken
zodat de gasten kunnen genieten
van diverse activiteiten. Dit is wat
ze het afgelopen jaar 2019 hebben georganiseerd:

JULI:
- Pannenkoeken eten in
de Strooppot.
- Zomerhartewens gesponsor
door de Rikistichitng.

JANUARI:
De jaarlijkse ontmoetingsdag
samen met de afdelingen
Wilnis/de Hoef in de Wiilestee.

OKTOBER:
- Een aantal high tea’s in
het chocoladehuisje.

MAART:
Een bezoek aan het Friendship
Sports Centre en Amsterdam.
APRIL:
- Het uitdelen van paaspakketten geschonken door
de Rikistichting.
- Een bezoek aan de Keukenhof
met gelukkig mooi weer.

AUGUSTUS:
- Een gezellige dag voor de vrijwilligers in Nieuwkoop.
SEPTEMBER:
- Een vakantieweek op
het eiland Ameland.

NOVEMBER:
- Jubileumfeest t.g.v. het
20 jarig bestaan van onze
afdeling.
- Het toneelstuk ja zuster,
nee zuster in de Hoef.
DECEMBER:
- Het uitdelen van
kerstpakketten geschonken
door de Rikistichting.

Belangrijk nieuws van
Seniorweb DRV
De Ronde Venen - Om de inwoners digitaal vaardig te houden organiseert Seniorweb DRV,
naast de al bestaande inloopdagen, een aantal informatieve bijeenkomsten over een groot aantal onderwerpen. Die vinden
plaats tussen 20 en 24 januari in
ons leslokaal in de bibliotheek
te Mijdrecht, beginnen om 14.30
uur en duren maximaal tot 16.00
uur. Iedereen is dan welkom.
Op maandag 20 januari behandelen ze Android en Apple. Wat
is dat, op welke apparaten werkt
het, hoe ziet het er uit, is het
moeilijk en wat kunnen we er
mee.

Windows 10 op een oude laptop
nog, moeten er tijdens het installeren ook meteen alle updates
meegenomen worden of kan dat
later en zijn er ook programma’s
die nadien opnieuw geïnstalleerd
moeten worden.
Woensdag
Op woensdag 22 januari praten
ze over beveiliging en hoe dat
te realiseren op de computer, de
laptop, tablet en smartphone. De
nadruk ligt daarbij op het herkennen van valse emails.

Donderdag
Op donderdag 23 januari tenslotte gaan wz in op Apple en AnDinsdag
droid. Wat zijn de verschillen?
Op dinsdag 21 januari laten ze Gaat het om snelheid, grootte, fozien hoe over te stappen van Win- to’s of om de kostprijs.
dows 7 naar Windows 10, want De donderdag 23 januari, maar
Microsoft ondersteunt Windows dan om 10.00 uur, begint ook
7 niet meer. Ze gaan dan in op de volgende Windows 10 curde nodige voorbereidingen, laten sus weer. Meer info is te vinden
delen van het proces zien en be- op www.seniorwebderondeve- De Ronde Venen - Afgelopen
zaterdag vond er een unieke saantwoorden vragen zoals: werkt nen.nl
menwerking plaats tussen Dweilorkest Dorst uit Mijdrecht en fanfare orkest Viribus Unitis uit Wilnis. VU uit Wilnis opende het muzikale jaar traditioneel met een
nieuwjaarsconcert in eigen huis.
Een ontspannen concert waarbij
zelfs de champagne bubbels niet
ontbraken. Op ongedwongen
wijze en met Ruud Pletting als diWilnis - Om ons nog beter te kun- gen in De Maricken, bijgedragen rigent /presentator bracht Viribus
nen profileren en nog beter met aan de aanleg van een brug tus- een licht programma. De ronde
de bewoners te kunnen reflecte- sen de van Damlaan en de spoor- venen mag trots zijn op een fanren heeft Wilnis Klopt ervoor ge- dijk en het initiatief genomen tot fare dat op dit niveau presteert!
kozen om een vereniging te wor- collectieve aankoop van zonne- Uniek was dat ze na de pauze het
den. Bewoners kunnen allemaal panelen in het dorp. De overheid stokje overdroegen aan Dweilorlid worden en invloed uitoefenen heeft het altijd over draagvlak: kest Dorst, ook zij zijn inmiddels
op het werk van Wilnis Klopt. Wil- ‘Hoeveel mensen staan er achter in de dweilwereld landelijk benis Klopt is er voor alle inwoners jullie?’ Met het opzetten van de kend. Het publiek bleek aangevan Wilnis, onafhankelijk, vrij van vereniging willen we met het le- naam verrast, vaak wordt er napolitieke of religieuze voorkeu- denaantal dat draagvlak vergro- melijk laatdunkend gedaan over
ren. Het gaat om algemene ver- ten.
dweilorkesten en zijn de vooroorbeteringen en wensen van de be- Ga naar wilnisklopt.nl om u aan te delen niet van de lucht.
woners in Wilnis. Wilnis Klopt is melden als lid! Het startschot van
geen protest of actie club, maar de vereniging vindt plaats op 15 Dweilorkest
altijd actief in het belang van al- februari 2020 in de Willistee met Bij VU wist men echter al lang
le Wilnissers.
het vieren van een winterfeest. wat men in huis haalde, Dorst
Zo hebben ze o.a. bijgedragen Een mooi moment om met elkaar is immers het tijdperk van “het
aan het behoud van het wan- van gedachten te wisselen, een hondje bij de bakker” al lang gedelpad langs de vaart, de aanleg mooi moment om verder te gaan passeerd en eigenlijk dekt het
van het fietspad tussen de Wilnis- met waar we mee begonnen zijn: woord “dweilorkest” al lang niet
se Zuwe en de N211, een avond een leefbaar en sterk dorp voor meer de lading. Wekelijks wordt
georganiseerd over de ontsluitin- iedereen!
er gerepeteerd onder leiding van

Dorst en Viribus uniek
het nieuwe jaar in

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

Passage Mijdrecht
Mijdrcht - Op 23 januari a.s. is notaris Marlies Akkermans van notariskantoor
Akkermans/Meuleman te Uithoorn, te gast bij de Christelijk
Maatschappelijke vrouwenbeweging de Passage in Mijdrecht.
Zij zal op deze avond ingaan op
een aantal belangrijke vragen die
bij veel mensen leven aangaande
testamenten en levenstestamen-

ten. Wat is eigenlijk een levenstestament precies?
Wie behartigt onze belangen als
we dat zelf niet meer kunnen?
Het is belangrijk om hier wat
meer van te weten te komen en
deze zaken eens rustig te bespreken met onze partner of familie”.
De bijeenkomst vindt plaats in
gebouw Irene, naast de Janskerk
te Mijdrecht. Aanvang : 20.00 uur

De dorpsraad van Wilnis

Wilnis Klopt wordt een
vereniging

een beroepsinstructeur en muzikaal speelt men net zo makkelijk nummers van André Hazes als
Frank Sinatra. Kortom een zeer
veelzijdig orkest, gespecialiseerd
in uitsluitend lichte feest en luistermuziek.
Ook het Wilnisse publiek kon het
super waarderen en uiteraard de
feestelijke nummers brachten de
sfeer erin. Klappen, juichen en
meezingen maakten dit optreden
van Dorst voor de liefhebbers van
blaasmuziek tot een ware belevenis. Voor sommige fanfare mensen ging er een wereld open, ook
zij moesten erkennen dat deze vorm van muziek maken ook
ontzettend leuk is! Veel orkesten
hebben het moeilijk en weten
de jeugd niet te bereiken, best
heel raar eigenlijk want wat is er
nu mooier dan zelf muziek maken op een verdienstelijk niveau.
Wilt u eens kijken hoe een repetitie van Dorst er uitziet? Kom dan
gerust eens langs op de Windmolen in Mijdrecht.
Ieder woensdagavond repeteren ze daar vanaf 20.00 uur in het
clubgebouw van hun moedervereniging VIOS.
Meer informatie op de site www.
dweilorkest-dorst.nl of via facebook Dorst Mijdrecht.
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De Vinken verliest
voorsprong
Vinkeveen - In een bloedstollende wedstrijd heeft De Vinken 1 de eerder bereikte virtuele koppositie alsnog verloren. Tegen het nog ongeslagen Luno uit
Linschoten was de Vinkeveense hoofdmacht driekwart van de
wedstrijd oppermachtig. Bij een
22-17 voorsprong een kwartier
voor tijd stortte het Vinkenoffensief echter hopeloos ineen. Luno
kwam erop en erover, einduitslag
23-24. Met zestien doelpunten in
de eerste helft was de thuisploeg
bezig aan de beste wedstrijd van
het zaalseizoen. Via 4-1 en 9-6
liep het Suiteteam nog voor rust
uit naar 16-10. De volgelingen
van Dirk van der Vliet schoten
met scherp: Zoë van Dasler (2x),
Jelle Mul (2x), Levi Kroon (4x), Rutger Woud (6x), Mariska Meulstee
en Jerom Stokhof lieten het huispubliek vele malen juichen.

Ook in de tweede helft leek er
geen vuiltje aan de lucht. Effectief spelend bleef De Vinken aan
de juiste kant van de score: doelpunten van Levi (3x), Mariska, Zoë
en Rutger brachten de thuisploeg
halverwege de tweede helft op
22-17. Daarna was de Vinkeveense koek op. De bezoekers kropen dichterbij en roken hun kans.
Vier minuten voor tijd was het
22-22. De koplopers gingen door
en stelden hun eerste plek in de
poule veilig. Twee minuten later
was het 22-24. In de laatste minuut mocht De Vinken nog vanaf de stip aanleggen, maar verder
dan 23-24 kwam het niet.
De Vinken zakt door dit resultaat
naar de derde plek. A.s. zaterdag
18 januari komt nummer 6, het
Rijnsburgse Madjoe, op bezoek.
Aanvang 15.30 uur in de sporthal
van het Dorpshuis te Vinkeveen.

De Springbok

Sterk bezet koppeldriebanden toernooi
De Hoef - Komende vrijdag 17
en zaterdag 18 januari vindt wederom het jaarlijkse Hans van
Eijk Koppeldriebanden toernooi
plaats in gemeenschapshuis De
Springbok te De Hoef, waar talrijke vedetten in het driebandenspel hun opwachting zullen maken. Dit toernooi is al vele jaren
zeer succesvol gebleken en is zodoende opnieuw volledig volgeboekt.
Zowel op vrijdagavond (aanvang 19.30 uur) als op zaterdag
(aanvang 10.30 uur) komen liefst
twaalf koppels aan de start, die
verdeeld over drie biljarttafels de
strijd met elkaar zullen aanbinden.
De winnaars van de zes poules
van vier koppels plaatsen zich
rechtstreeks voor de kwartfinale,
die zaterdagmiddag omstreeks
15.00 uur zal aanvangen. Vervolgens vindt dan een halve finale
plaats van de drie zegevierende
koppels, aangevuld met de beste verliezer. Dit viertal koppels
vecht voor een plaats in de fina-

le, die circa 16.00 uur zal losbranden met als inzet de felbegeerde
wisselbokaal. Aansluitend zal de
prijsuitreiking plaatsvinden.
Dit koppeldriebanden toernooi
kent een sterk regionaal karakter, waarbij vele bekende coryfeeën uit de biljartwereld voor
het voetlicht zullen treden en diverse combinaties het toernooi in
het verleden al eens op hun naam
wisten te schrijven. Er is dus sprake van een zeer hoogwaardig niveau en het belooft zowel op de
vrijdagavond als op de zaterdag
een ongemeen spannend verloop te worden, waarbij ongetwijfeld fraaie staaltjes van precisie en techniek aan de dag zullen worden gelegd. De organisatie vertrouwt derhalve op een hoge publieke belangstelling.
Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van
Dé Biljartmakers Portengensebrug, D&B-diensten Vinkeveen,
Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De
Kwakel en Dutch Handshake Recycling Amstelhoek.

Golfclub Veldzijde

Golfers/sters van het
Jaar 2019

Dubbel goud voor
Dansstudio Sietske
Mijdrecht - Afgelopen zondag
deden de demoteams van Dansstudio Sietske mee aan hun tweede wedstrijd van dit seizoen. De
‘Dss Girls’ (t/m 10 jaar) en de ‘Dss
Ladies’ (16 jaar en ouder) kwamen
aan in hun prachtige trainingspak van het Kindermodehuis uit
Mijdrecht en hadden er enorm
veel zin in.
De Dss girls kleden zich om naar
hun glitter outfit. Veel tijd om
zenuwachtig te zijn was er niet
want ze mochten al als vierde het
podium op.
Er zaten nog een paar schoonheidsfoutjes maar je zag ze stralen en genieten. Helaas hebben
ze geen prijs behaald maar de
meiden vonden het wel heel leuk
om hun dans weer op het podium te laten zien. De Dss Ladies
zaten in een erg zware categorie.
Hoewel de dans erg strak ging,
vielen zij net naast de prijzen.
Maar de teams hebben wel goede punten behaald die mee tellen
in de ranking voor de landelijk finale later dit jaar.
De teams ‘Shake it up’ (11 en 12
jaar) en ‘Jumping Stars’ (13 t/m 15
jaar) begonnen de dag al goed
want ze kwamen allemaal vriendinnen uit Mijdrecht tegen. Ondanks dat Juuds Dance Centre
hun tegenstander is, hebben de

dansers en coaches het altijd gezellig met elkaar.
Eerste
Als eerste mocht ‘Shake it up’ richting het podium. De dansers zagen al een paar concurrenten
voor zich dansen en merkten al
snel dat het een moeilijke wedstrijd zou gaan worden. Maar ze
lieten zich niet uit het veld slaan
en dansten de sterren van de hemel. Als allerlaatste mocht het
team ‘Jumping Stars’ het podium
op. Na het lange wachten waren
de zenuwen niet meer te houden.
Gelukkig zag je daar niks van op
het podium. Zij dansten een choreografie op de muziek van Bruno Mars en genoten aan het einde van een enorm applaus van
het publiek. Na lang wachten was
daar de uitslag. Het team van Judith werd 2e maar wij konden
de felicitaties niet afmaken want
daar kwam daar het verlossende
woord dat de ‘Jumping stars’ de
eerste plaats hadden behaald! En
ook ‘Shake it up’ mocht de gouden beker voor de eerste plaats
in ontvangst nemen. De meiden
zijn er trots op dat er meerdere bekers mee terug zijn gegaan
naar De Ronde Venen en kunnen niet wachten op de volgende wedstrijd.

Hockey Vereniging
Mijdrecht Pubquiz
Mijdrecht - Op zaterdag 11 januari werd bij HV Mijdrecht de
Nieuwjaarsborrel gehouden. Inmiddels weer een vertrouwde
activiteit. En…net als vorig jaar
werd daarna de PubQuiz gehouden.Eerst de Nieuwjaarsborrel :
Devoorzitter hield een korte toespraak.
2019 : naast de vele bekende activiteiten, was er ook weer een
super geslaagd jeugdfeest voor
de Jongste Jeugd; er waren veel
kampioenen en het ledental
loopt weer op.
2020 : Veld 2 gaat vervangen worden. As maandag wordt gestart
en bij de herstart van het veldseizoen kunnen we het veld feestelijk openen. Daarnaast gaan we
investeren in de clubtrainers. Zij
krijgen de mogelijkheid om de
HT1 en HT2 opleidingen bij de
KNHB te volgen. Ook komt er volgend seizoen een nieuw Clubshirt. Dit shirt wordt voor 3 jaar
uitgedeeld aan alle leden van
HVM. Echter ….1-2 shirt sponsoren zijn van harte welkom.
Hierna werd het glas geheven en

hebben we elkaar een heel gezond en gelukkig 20-20 gewenst.
Daarna de PubQuiz. Net als vorig jaar weer samengesteld, voorbereid en begeleid door Koen en
Ralph. En..net als vorig jaar zat dat
weer super leuk in elkaar.
Er waren dit jaar 14 teams van 5
spelers. Meestal een combi van
volwassenen en kinderen. Wat
was het superleuk, dat je bij de
ene vraag de volwassenen hoorden juichen en bij andere vragen
waren het de kinderen, die dachten het antwoord te weten.
Bijv. wat betekend “Bankoe”; een
tekening van de “Marsupilami”
Vraag? Bij wie hoort dit beest?
Etc. Etc. Koen en Ralph konden
soms amper boven het enthousiaste geluid uit komen. Uiteindelijk was het team “Lampje” de
winnaar. Er waren heel veel prijzen geregeld en dat werd door iedereen heel leuk gevonden. We
willen graag Marcel Bolsius, Hema Mijdrecht en Funky Flamingo ontzettend bedanken voor alle prijzen die zij ter beschikking
hebben gesteld.

Klaverjassen en bingo
De Hoef - Op vrijdag 31 januari vindt het jaarlijkse kaarten en
bingo weer plaats in de Springbok in De Hoef.
Ook dit jaar is de hoofdprijs bij
het kaarten een half varken. Bij
de bingo wordt er dit jaar gestreden voor een draagbare bluetoo-

th speaker! Daarnaast zijn er vele
andere leuke prijzen te winnen.
De opbrengst van deze avond
komt ten goede aan de kinderen in De Hoef tijdens het Hoefse
Jeugdkamp welke dit jaar plaatsvindt van 18 tot en met 25 juli.
Aanvang 19.30 uur.

Wilnis - Golfclub Veldzijde heeft
tijdens de nieuwjaarsreceptie op
5 januari jl. haar Golfers en Golfsters van het jaar 2019 bekend
gemaakt. De titel wordt bereikt
voor het hoogste totaal aantal behaalde stableford punten
over de best gespeelde wedstrijden gedurende golfseizoen 2019.
Voor de spelers van de Par 3 baan
wordt naar de 15 beste wedstrijden gekeken, voor de spelers van
de 18 holes baan naar de beste 10
wedstijden op de home course
bij Golfpark Wilnis.
De titelverdedigers van 2018 voor
de Par 3 baan hebben hun positie
verlengd: Betty Honkoop-Kok uit
Vinkeveen en Ben Schnieders uit
Mijdrecht zijn golfer en golfster
2019. Betty won met 513 punten
en Ben eindigde met 536 punten.
Bij de dames kon de score gedurende 47 qualifying wedstrijden

bepaald worden, bij de heren
over 49 wedstrijden.
Ria de Graaf
De golfster van het jaar van de 18
holes baan werd Ria de Graaf uit
Woerden. Zij eindigde met 353
punten. Bij de heren werd Chiel
Aufenacker uit Mijdrecht Golfer
van het jaar 2019 met 373 punten. Zijn gemiddelde ligt daarmee heel hoog. Voor de heren
zijn op de 18 holes baan in 2019
69 qualifying wedstrijden georganiseerd, voor de dames 37.
De namen van de golfers van het
jaar 2019 zijn vereeuwigd op vier
houten borden waar een golfstok op is bevestigd. Deze trofeeen zijn in het clubhuis aan de Bovendijk in Wilnis te bewonderen.
De bloemen gingen met de golfsters en golfers van het jaar mee
naar huis.

Betty Honkoop-Kok (Vinkeveen) – Chiel Aufenacker (Mijdrecht) – Ria de
Graaf (Woerden) - Ben Schnieders (Mijdrecht) zijn Golfers en Golfsters van
het jaar 2019 van Golfclub Veldzijde.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 6 januari is de eerste sessie van de derde ronde gespeeld. De spelers
hadden er zin in gelet op de uitslagen die werden bereikt. In de
A-lijn gingen Janny & Gerard telling sterk van start met 59,17%.
Chris van der Wilt & Carla Steenhuis scoorden 54,50%. Op geringe afstand maakten Dick Elenbaas & Ad Zijerveld 54,00%. Carla Euwe &Karla Schmidt maakten een mooi 4schoppencontract
met 3upslagen. Dick Elenbaas &
Ad Zijerveld sleepten een klein
slem schoppen binnen. Soms kan
het raar lopen. In een spel speelt
80% van de paren 3sans met 2upslagen, terwijl de andere paren
1down gingen. In de B-lijn zetten Richard van Heese & John van
Diemen de toon voor deze ronde met 67,92%. Dies Bouterse &
Ans Bruggeman haalden 69,17%
binnen. Ina & Bram van Rossum
scoorden 56,87%. In een mooi
spel speelden de meeste paren
een 4schoppencontract, maar
Nienke Hesselink & Trudy Morssink speelden met succes 3sans
met 1upslag. Bram & Ina van Rossum wisten iedereen te verbazen
met een 3sanscontract met 2upslagen, waar de overige paren
in 5harten of 5schoppen terecht
kwamen.
Dies Bouterse & Ans Bruggeman
wisten een 3sanscontract met
4upslagen te scoren.
Donderdag 9 januari is de derde

ronde gespeeld. In de A-lijn pakten Pieter Koopmans & Ton Verlaan de eerste plek met 59,72%.
Jan Bunnik & Corrie twaalfhoven
scoorden 57,81% en Wim & Trees
Versteeg volgden met 56,74%. Richard van Heese & hans leeuwerik stopten op tijd in een 3hartencontract dat werd gehaald.
Jan & Gerda Elenbaas scoorden
een mooi 4schoppencontract
met 1upslag. Dat er ook met een
1schoppencontract goed werd
gescoord beween Dick Licht &
Xandra Visee. In de B-lijn deden
Ria Matthiessen & Ruud Pfeiffer
door 64,24% te scoren, net voor
Otto Hoogendijk & ben Ockhuizen met 63,54% en Anita Berrevoets & Henk de vries met
54,42%. Simon Rijser & Marian
Verdegaal pakten een mooi 3ruitencontract. Gerda van Duren &
Tiny Swebe maakten een 4schoppencontract met 3upslagen en
waren in dat spel niet de enigen.
Ria Bon & Gerda Borburg pakten
uit met een 5schoppencontract.
In de C-lijn deden Jenny Silver &
Wies Veenstra goede zaken met
62,92%. Ook Diny de Haas & Marion van Nieuwkerk deden het
goed met 58,20%. Corrie van de
Veer & Bea Verlaan haakten aan
met 55,61%. Jenny Silver & Wies
Veenstra speelden een 2sanscontract met 2 upslagen. Cees Mulder & Ria Versteeg deden goede
zaken met een 2schoppencontract net als een ander paar.

Klaverjassen de Merel

Nieuwe trainer CSW
Wilnis – Met ingang van het seizoen 2020-2021 is de 33-jarige Michel
Strating de nieuwe trainer van CSW. Strating is nu nog werkzaam bij
s.v. Nieuwkoop en heeft een contract getekend voor 1 jaar bij de Wilnisse tweede klasser.

Regio - Vinkeveen - Op vrijdag17
januari 2020 is er prijsklaverjassen voor iedereen in Café de Merel in Vinkeveen er worden vier
ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de punten
bij elkaar opgeteld en is de winnaar of winnares bekend, afgelopen vrijdag was William Maijenburg de beste kaarter met liefst
7976 punten de totale uitslag van
deze avond was;
1. William Maijenburg 7976 pnt
2. Cock Meijer 7561 pnt
3. Sjaan Kolenberg 6970 pnt
4. Herman v.d. Waa 6687 pnt
5. Dirk v. Nieuwkerk 6616 pnt
en de poedel ging naar Frans

Bierstekers met 5520 pnt
De volgende prijsklaverjasavond
zal dus zijn op vrijdag 17 Januari
2020, aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45
uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Cafè de Merel, Arkenpark Mur 43, 3645 EH Vinkeveen,
tel. 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijsklaverjas competitie
2019/2020 Voor 2020, 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 6 en 20
maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29
mei, 12 en 26 juni en 10 juli. Alle
datums onder voorbehoud.
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Eerste voorwedstrijd voor
jongste selectie GVM’79

Té vroeg voor Atalante Vinketoppers

Vinkeveen - De jongste volleyballers van V.V. Atalante mochten zaterdag 11 januari 2020 wha weer
de wei in. Het team bestaande uit
Hannah, Roos, Lynn, Noa, Eleana en Lisa kwamen wederom uit
in de hoogste poule van niveau 2.
De eerste wedstrijd kwamen de
Vinketoppers met een felle sprint
uit de startblokken. Een start waar
Daphne Schippers nog een behoorlijk puntje aan kan zuigen.
Helaas bleef het bij een sprint en
was de duur van de wedstrijd eerder een marathon. Halverwege
de set kwam Spaarnestad Donder snel dichterbij en vervolgens
ook langszij. Met 21-27 ging deze
set verloren. De tweede set kwam
Atalante nimmer in haar spel. De
sterkte punten bleken deze wedstrijd niet de sterke punten. Het
waren vooral de eigen foutjes die
Atalante de das omdeden. Met
17-22 ging ook set 2 verloren.

Tweede
De tweede wedstrijd werd er gespeeld tegen VVO Zonnen gecompleteerd door een speelster
Atalante. Helaas deed Roos het
veel te goed bij VVO en won VVO
de eerste set nipt met 23-21. De
tweede set kwam Atalante eindelijk een beetje in haar eigen spel
en dit resulteerde dan ook in een
mooie winst (15-19).
Derde
De derde en laatste wedstrijd

stond Spaarnestad Bliksem op
het programma. De Vinketoppers
waren nog steeds niet helemaal
wakker, maar de winst in de wedstrijd ervoor gaf wel weer nieuw
elan. Gesteund door de vele ouders die aanwezig waren om aan
te moedigen, ging het lange tijd
gelijk op. Helaas vergat de teller
toen een aantal punten (naar eigen zeggen omdat hij zijn eigen
team ook geen punt had gegeven), waardoor er met één punt
verloren werd. De laatste set streden de meiden nog voor wat ze
waard waren, maar het mocht
niet baten. Ook deze set ging verloren. Gelukkig werd er toch nog
een derde plaats behaald, waardoor het team ook volgende keer
weer in de A-poule mag strijden.
Hopelijk mogen ze dan iets later
starten.

De Kanaries
De wedstrijd gaat vlot van start.
De concentratie is goed. Emma,
Jens, Niels, Froukje en Yorell laten
mooi spel zien en ze staan ruim
voor op het scorebord als Emma
op 18-10 een service op de netband legt. De bal valt bij de tegenstander in het veld. Alles lukt!
Met 19-11 is de eerste set van het
nieuwe jaar gewonnen. De 2e
set komt VCH Serve wat beter in
hun spel. Zij scoren een paar keer
met een prikbal. Maar de verdediging van de Kanaries is wakker en
daardoor zijn ze ook in staat om

pend voor de ouders aan de kant.
De opluchting bij iedereen was
groot toen het eindsignaal gegedeze set met 18-10 naar zich toe ven werd bij 12-14 winst.
en trekken. Tegen de Heemstede Kanjers start ons 5-tal vol en- De Biggetjes
thousiasme. Heemstede loopt al We beginnen de eerste set goed.
gauw uit. Maar met inzet werden Spelen vaak er over heen. En maveel ballen verdedigd. Een aan- ken weinig fouten. We winnen
tal ballen kort over het net waren met 29-16, dat is een mooi begin.
aanvankelijk lastig voor de ver- De 2e set is minder. De tegendediging. Maar de Kanaries pas- stander begint beter te spelen
ten zich aan. Met een sterke ser- en wij laten de service liggen:
vice, goed teamwork en nog een 4 keer achter elkaar uit... Als dat
mooie prikbal van Yorell en Jens maar goed gaat. Gelukkig weten
(net nog even geoefend!) konden de dames en heer op het nipperze de schade beperken tot een tje te winnen met 19-18.. oef dat
was spannend! De 2e wedstrijd
verlies van 17-15.
ging het al meer gelijk op. Beide
teams maakten mooie volleybal
Sterk
Ondanks het harde werk in de 2e rally’s, maar ook deze keer waset konden de Kanaries niet voor- ren De Biggetjes te sterk. De laatkomen dat de Kanjers uit Heem- ste wedstrijd begon na een paustede gingen uitlopen op het sco- ze van ons. De eerste set waren
rebord. Zij bleken een sterke te- we weer wakker en hebben we
genstander. Dit leidde tot mooie mooie ballen gespeeld. De serrally’s. Niels scoort nog een mooi vice was weer goed. En we wonpunt met een bovenhandse bal nen met 24-11. Maar dan de 2e
helemaal uit het achterveld. Maar set. Het werd drukker in de zaal.
helaas werd de set met 22-12 ver- En de dames waren wat meer afloren. Op naar de derde wed- geleid en was de concentratie
strijd. Kanaries vs Kanjers 0-2. De een beetje weg. Spannend nog
wedstrijden tegen SAS power zijn een minuut te gaan en het staat
altijd spannend. De teller ging in 16-16. We serveren goed... 17-16
de eerste set gelijk op. Aan beide nog 50 seconde. Tegenstander
kanten werd hard gewerkt en er serveert en helaas. We krijgen de
werden weinig foutjes gemaakt. bal niet goed terug. 17-17. Nog
Eindstand 15-15. De 2e set tegen 20 seconden. Bal komt er over
de Uithoornaars verliep net zo heen. Word onderarms aangenospannend als de eerste. Voor on- men. We rennen er na toe maar
ze Kanaries fijn dat de lange rally’s krijgen hem net niet over het net.
konden worden omgezet in pun- We verliezen de set met 17-18.
ten op het scorebord. Zenuwslo- Gelijk spel.

Verrassende biljartuitslagen
Regio - In speelronde 10 waren
er een aantal verrassende uitslagen te noteren en is de stand aardig gehusseld. Lutis Ventilatietechniek staat nog onbetwist aan
kop. Ze kregen Stieva/De Kuiper
1 op bezoek, de nummer 2 op de
ranglijst. Als er nog enige kans
was om Lutis te bedreigen dan is
die nu vervlogen. Stieva/De Kuiper kreeg de deksel behoorlijk op
de neus en vertrokken met slechts
22 punten huiswaarts. Peter Stam,
Ger Ruimschoot, Allan Knightly en
Donny Beets wonnen overtuigend
en haalde de maximale score. DIO
kwam net een puntje tekort voor
de maximale score, omdat Jan Koridon gelijkspeelde tegen Toon de
Kwant van De Kromme Mijdrecht
1. Zowel De Biljartmakers als De
Merel/Heerenlux 1 zijn met een teleurstellend seizoen bezig. In hun
onderlinge wedstrijd presteerde
De Biljartmakers beter en wonnen
ze met 42-32. Jacques de Leeuw
was op dreef en had slechts 19
beurten nodig, de kortste partij
van de week. Twee partijen tussen Bar Adelhof 1 (BA1) en De Merel/Heerenlux 3 (DMH3) waren
erg spannend. Richard van Kolck
(BA1) had de winst voor het grijpen, maar Wim Berkelaar kwam
goed terug en eindigde met een
serie van 5. Richard wist in de nabeurt alsnog gelijk te maken. Richard Schreurs (BA1) hoefde na 15
beurten nog maar 5 van zijn 100
caramboles te maken. Tegenstander Dorus van der Meer (DMH3)
stond toen nog op 37 van de 100.
Binnen 6 beurten maakte Dorus
de partij uit, terwijl Richard jammerlijk op 99 bleef steken. In de
stand is de middenmoot in elkaar
geschoven. Zes teams staan binnen 17 punten van elkaar. Springbok 1 heeft een wedstrijd minder
gespeeld en mengt zich daar met
zekerheid tussen.

Uitslagen 1e divisie
Lutis Ventilatietechniek –
Stieva / De Kuiper 1
DIO –
De Kromme Mijdrecht 1
De Biljartmakers –
De Merel/Heerenlux 1
Bar Adelhof 1 –
De Merel/Heerenlux 3

47-33

37-42

Stuivertje wisselen
In de 2e divisie waren de uitslagen iets minder verrassend.
Meest in het oog springend is het
eindresultaat tussen The Peanut
Bar 2 en Stieva/De Kuiper 2. Beide
teams scoorden namelijk boven
de 40 punten en dat komt zelden
voor. Stieva/De Kuiper 2 haalde
net 1 puntje meer (42 tegen 41).
Aria ten Cate maakte een serie
van 7, wat met 30,43% de hoogste serie van de week is.
Cens heeft de slechte start van
het seizoen, namelijk 7 keer verlies, omgebogen naar 3 keer
winst achter elkaar. Ditmaal wonnen ze met 42-35 van Bar Adelhof 2.
Het had nog iets meer kunnen
zijn, maar Sander Pater kwam net
1 carambole tekort tegen Arie Engel. De Merel/Heerenlux 2 is het
hele seizoen al goed op dreef.
Drie winstpartijen en 1 keer verlies leverde 45 punten op en ze
staan nu tweede op de ranglijst
op 5 punten achter koploper The
Peanut Bar 2. Ze wisselden van
plek met ASM die bleef steken op
36 punten tegen De Springbok 2
die net een puntje meer wist te
behalen.
Uitslagen 2e divisie
The Peanut Bar 2 –
Stieva / De Kuiper 2
Cens - Bar Adelhof 2
De Merel/Heerenlux 2 –
De Kromme Mijdrecht 2
ASM – De Springbok 2

41-42
42-35
45-37
36-37

de zilveren medaille mee naar
huis nemen! Fenna werd 12e en
Jasmijn 18e.
In de laatste ronde van de dag
kwamen er nog twee groepjes
van GVM’79 in actie. Amilie, Olivia en Bridgit hadden veel tegenstanders, maar de meiden lieten
prima oefeningen zien. Bij het
andere groepje was het ongeveer hetzelfde ook super veel tegenstanders en weer moeilijkere
oefeningen dan vorig jaar. Deze
meiden kunnen vooral nog verbeteren door netter te gaan werken. Charlize en Sanne werden
13e en 14e, Alina en Zoë 25e en
26e en Nikki 30e .

Tegeltjeswijsheid bij
Sans Rancune
Regio - De eerste ronde in het
nieuwe jaar wensen we elkaar
eerst het allerbeste toe, om vervolgens te zien hoe ieder de oliebollen doorstaan heeft. De spellen die we daarbij krijgen, doen
vooral een beroep op een scherp
inzicht in het moment dat je passen moet. Vaker dan gewoon gaat
het om biedingen in de lage kleuren, waarbij de manche een slag
meer vergt dan bij de hoge, en het
slem daar maar één slag boven
ligt. Ook de tegenstanders laten
zich niet onbetuigd, en kunnen
op veel spellen lustig meebieden.
Ook voor hen geldt het Adagium:
Pas op tijd. Voorzichtigheid loont,
zeker als de ander zelf niet verder
durft, maar doubleert.
Score
Niet zelden levert een gedoubleerd en gemaakt contract de
hoogste score op. De aanvulling
luidt daarom: maar doubleer niet
te vroeg! Omdat de grenzen door
de af en toe grillige verdeling niet
erg duidelijk zijn, is het spannend
tot het einde. Opmerkelijk genoeg
biedt slechts één paar één slem,
dat er juist op dat spel niet in zit.
De latere winnaars doubleren een
contract ten onrechte voor een
vette nul, maar gaan gedecideerd

verder onder het motto, de andere 23 spellen tellen even zwaar.
Meer paren vinden troost in die
gedachte, mompelend: Een nul
is een nul. Na de zoveelste spookredding klinkt het: Passen is ook
een bod. Met dat al is het ongemeen spannend. Na het optrekken van de rookwolken blijken
Jan en Marcel toch weer de eerste plaats te hebben, met bijna
60%, gevolgd Leny en Ria op minder dan een halve procent. In de
B-lijn is het niet minder spannend,
maar hebben de hoge kleuren de
overhand. Verder wordt er aanzienlijk minder vaak uitgenomen..
Eén paar heeft daar een goede reden voor. In de eerste ronde gaan
ze in 5 Klaveren gedoubleerd vier
down voor -1100. Ja dan laat je al
te drieste acties wel uit je hoofd.
Op een aantal spellen is er nog
een reden niet uit te nemen. Alle
spelleiders gaan down! Dan is passen wijsheid. De winnaars scoren
hoger dan in de A-lijn. Eerste zijn
Riet en Thijs met bijna 62%, gevolgd door To en Wim met bijna
een procent minder. Knap werk.
Wie dinsdagmiddag in de Schutse de ondanks de soms felle strijd
toch zeer gemoedelijke sfeer eens
wil proeven, kan terecht bij Lijnie
Timmer, (0297)561126.

Cees en Jos scoren de
hoogste dagscore bij B.V.U.

48-22

42-32

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag was het de eerste voorronde voor de jongste selectie meisjes van GVM’79. In ronde 1 waren de meiden vaak wat gehaast
in het uitvoeren van de oefeningen en daarna helaas wat lagere punten dan verwacht. Anne,
Kayleigh, Sophie en Noa eindigden allemaal in de tweede helft
van de uitslagenlijst. In ronde 2
deden Jade, Marieke en Sophie
het erg goed op de balk.
Er werd netjes gewerkt en gelukkig geen vallen. De allerjongsten
van het stel kwamen daarna in
actie, zij deden super goed hun
best en Dominique mocht zelfs

Regio - Maandag 13 januari 2020
werd met 36 paren de 1”ziiting
van de 4e ronde door Bridge vereniging Uithoorn gespeeld in de
barzaal van sporthal de Scheg. In
de A-lijn was de 1e plaats voor het
combi paar Ellen Hengeveld & Gerard v/d Meer met 62,81% op de
2e plaats eindigde Wies Gloudemans & Marcel Dekker met 59,90%
en op de 3e plaats werd beslag gelegd door Bep & John de Voijs met
55,42%. In de B-lijn hielden Tonny Godefroy & Harry Rubens hun
goede vorm vast met 60,58% op
de 2e plaats eindigde met een
nipt verschil Ludy Bonhof & AnRegio - Zaterdag 18 januari or- om buiten te zijn, te lopen, te kij- neke Buskermolen met 60,42%
ganiseert IVN De Ronde Venen ken. Tijdens de IVN-Winterwan- en op de 3e plaats eindigde Mar& Uithoorn een winterwande- delingen lopen we wel door, we jan & Ben v/d Broek met 55,33%. In
ling. Verzamelpunt: om 9:30 uur willen immers op temperatuur de C-lijn lieten Cees Harte & Jos v.
op de parkeerplaats bij de alge- blijven, maar af en toe staan we Leeuwen hun streven voor terugmene begraafplaats in Wilnis. Tij- stil bij de bijzonderheden van de keer naar de B-lijn duidelijk merdens deze eerste wandeling van omgeving. De wandeling is ongehet seizoen lopen we langs de veer 9 km lang en duurt tot onHogedijk in Zevenhoven en de geveer 12.30 uur. Draag stevige
Kromme Mijdrecht. De Hogedijk waterdichte wandelschoenen of
is een scheiding tussen hoog en laarzen en warme kleding. Neem
laaggelegen land. DEv Kromme een (warme) drank mee voor tijMijdrecht is een meanderende dens de “pauze”. Wilt u meteen bij
veenrivier die haar invloed in dit het startpunt beginnen of verdegebied al millennia doet gelden. re informatie, dan neemt u con- Regio - In het zesballen toernooi
Tijdens de wandeling zullen we u tact op met Hans Tuinenburg, 06 van biljartclub de Merel zijn er in
daar geregeld op wijzen.
18082328. https://www.ivn.nl/af- het afgelopen weekend 3 spelers
Ook in de winter is het heerlijk deling/de-ronde-venen-uithoorn in de c-poule Jeroen Berkelaar,
Paul en Jeroen van Rijn doorgedrongen tot de finale. Spelers als
Twan Stokhof, Gijs van der Neut,
Bas Kolenberg en Remco Stevens konden hun draai nog niet
vinden met al die ballen. Maar er
komen nog meer dagen. Er kunnen nog pogingen gedaan worden om zich in de finales te spe-

Winterwandelen tussen
Hogedijk en Kromme Mijdrecht

ken met de hoogste dagscore van
65,67% op de 2e plaats eindigde met 57,42% Desiree v/d Voet &
Tom Woerde op de 3e plaats werd
beslag gelegd door het combipaar Marja Baris & Rineke v Pesch
met 56,58%. Het is de BVU er veel
aan gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven
wil leren kennen, dan kunt u zich
bij de BVU opgeven om geheel
vrijblijvend een paar keer mee te
spelen op de maandagavond en
de sfeer te proeven. Voor nadere
informatie en/of lid worden van
de B.V.U. kunt u contact opnemen
met onze secretaris, Kees Visser
tel: 06-53175165 of via de e-mail
kees.visser55@kpnplanet.nl

Berkelaar en van Rijn
naar finale zesballen

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

len op de volgende dagen: zaterdag 18 januari van 14.00 uur
tot 18.00 uur, zondag 19 januari
van 14.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag 24 januari van 20.00 uur tot
23.00 uur en zaterdag 25 januari
van 14.00 uur tot 18.00 uur. Waarna om plus-minus 19.30 uur de finales zullen starten. Daarna is er
de prijsuitreiking. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark “Mur” 43,
Vinkeveen, tel. 0297-263562, email thcw@xs4all.nl
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Bridgeclub ABC

Gert Stronkhorst Keurslager sponsort
eerste Jeu de Boules Toernooi 2020
Regio - Donderdag jl. organiseerde de plaatselijke Jeu de Boulesclub ’Het Wilgenhofje De Kwakel’, weer het eerste Jeu Boules Toernooi van dit jaar. Dit keer

werd het gesponsord door keurslager Gert Stronkhorst uit Uithoorn. Hij schonk de hoofdprijs
en waardebonnen die bij zijn bedrijf ingewisseld kunnen wor-

den. Deze middag waren 16 leden om met elkaar de krachten
te meten en zoals gebruikelijk bij
deze toernooien van werd er a la
melee. Dat wil zeggen dat in elke
speelronden men met een andere maat en tegenstander speelt.
Er werden deze middag drie ronden gespeeld op tijd 50 minuten,
dit vanwege dat het om 17,00uur
donker is. De eindstand wordt
bepaald door het aantal gewonnen partijen en het saldo van gescoorde punten en tegenpunten. De verschillen waren dit keer
niet groot. Na twee ronden waren er nog drie die twee partijen
gewonnen hadden. Uiteindelijk
bleef er niet een over die drie partijen wisten te winnen. De Hoofdprijs ging deze middag naar Andre de Jong: 2+17.

Legmeervogels meidentoernooi
wederom groot succes

Regio - Zaterdag 11 januari streden op sportpark de Randhoorn
in totaal 25 meidenteams om de
Nieuw Deco Derbybokaal. Voor
de tweede keer werd dit toernooi gehouden voor meidenteams uit de regio. CSW Wilnis,
Roda 23 Amstelveen, RKDES Kudelstaart en Legmeervogels Uithoorn mochten proberen de inmiddels fel begeerde Cup mee
naar huis te nemen. FC Aalsmeer
vulde enkele lege plaatsen op.
Dat meidenvoetbal nog steeds
erg populair is bleek uit het enorme aantal aanmeldingen. Er waren poules in iedere leeftijdscategorie variërend van meisjes onder de 9, tot meiden onder de 19. In de ochtend werd er

Uithoorns Mooiste belooft weer
prachtig te worden
Regio - A.s. zondag 26 januari vindt weer Uithoorns grootste
evenement plaats. Gelet op het
grote aantal voorinschrijvingen
en het grote aantal citcuitinschrijvers, verwacht de organisatie tussen de 1500 en 1600 deelnemers
aan de start. Het uiteindelijke
aantal hangt deels altijd af van de
weersomstandigheden, de lange
termijnvoorspellingen wijzen op
redelijk zacht winterweer. Sport-

park de Randhoorn zal op deze
dag helemaal in het teken staan
van dit geweldige loopevenement. Zo zullen alle deelnemers
aan de G-run worden opgevangen in het clubhuis van AKU en
daarnaast maakt de organisatie
graag gebruik van het clubhuis
van wielerclub UWTC, daar zullen alle businessteams en de vele sponsors worden opgevangen.
Teams kunnen zich nog inschrij-

ven voor de businessloop.
Alle andere lopers schrijven zich
in in het clubhuis van Legmeervogels dat zijn deuren elk jaar weer
voor ons opent waardoor er optimale faciliteiten als voldoende
kleed- en toiletruimtes, ruimtes
om waardevolle spullen in bewaring te geven, etc. zijn. AKU mag
blij zijn met zulke goede ‘buren’.
Parcours onveranderd
Dit jaar zal het parcours van de
lange afstanden dezelfde zijn als
vorig jaar en dat betekent dat er
weer vele mooie plekjes in Uithoorn en de Kwakel worden aangedaan, zoals de Vuurlijn, het Zijdelmeer en de Amstel vanaf de
Vrouwenakker. Zoals gebruikelijk ontvangt elke 100e deelnemer van de 3 lange afstanden
een heerlijke taart van plaatselijke bakker Westerbos.
Extra brug over water
De organisatie maakt naast de
grote parkeerplaatsen van het
sportpark graag gebruik van het
aanbod van een aantal bedrijven
langs de Noorddamerweg en de
Randweg om op hun terrein auto’s neer te zetten. Om de loopafstand naar de inschrijvingen niet
te groot te maken, wordt er een
loopbrug over het water langs de
Noorddammerweg gelegd met
een directe verbinding naar het
clubhuis van Legmeervogels. Deze brug wordt beschikbaar gesteld door van Schie uit Mijdrecht
en dit bedrijf is daarmee teven afstandssponsor van de 5 kilometer.
Specials/G-run en GeZZinsloop
Voorafgaand aan de langere afstanden zal de Specials/G-run
over 1 kilometer worden gelopen en daarna is er speciaal voor
de kinderen t/m 11 jaar (en hun
ouders..) de AH Jos van den Berg
1 km GeZZinsloop. Alle kinderen ontvangen dit jaar naast een

Regio - Donderdag 9 januari was
de eerste ronde van de derde zitting in het nieuwe jaar. Na elkaar
de beste wensen voor het nieuwe
jaar toegewenst te hebben, hetgeen met veel kussen en hand
geschud gepaard ging, wenste
onze voorzitster Els ook een iedereen veel gezondheid en geluk toe in 2020 namens het bestuur. Het beloofd weer een gezellig jaar te worden. Er werd op
tien tafels gebridged, geen stilzit
deze keer.
A-lijn
Hier was de eerste plaats weer
voor het paar Ria en Joop met
59,90%, net gepromoveerd en
dan maar gelijk de stok in het
hoenderhok gooien en laten zien
wat men van je verwachten kan.
De tweede plaats was voor het
paar Aja en John met 59,38%, zij
hielden zich waarschijnlijk iets in,
waarom ook gevraagd was. De
gevoetbald door de onderbouw derde plaats was voor het paar
en de oudere meiden mochten Addie en Jeannet met 57,29%,
aantreden tijdens het middag- het blijft een ijzersterk duo deprogramma. In het ochtendpro- ze twee dames. Deze drie paren
gramma werd tussendoor te- zitten wat de uitslag betekend
vens gestreden om een penal- zeer dicht op elkaar, dat beloofd
tybokaal. Iedere speler van ieder een zeer spannende competitie
team mocht drie penalty’s ne- te worden. Of is het zo, dat ommen op zeer bekwame keepers dat Jeannet haar verjaardag vier(jongens). Uiteindelijk waren de de andere paren uit dankbaarde teams van CSW uit Wilnis de heid voor de heerlijke traktatie,
beste penaltynemers. Een voet- iets minder speelde.
baltoernooi dat eigenlijk alleen
maar winnaars kende. Kenmerkend was de sfeer, enthousiasme
en de gemoedelijkheid van meidenvoetbal. Uiteindelijk leverde alle inspanningen natuurlijk
ook een winnaar van de gehele regio op. Alle punten van alle
teams per vereniging werden bij Regio - Toer Trimclub De Merel
elkaar opgeteld en gedeeld door organiseert de 42e editie van dit
het aantal teams per vereniging. gezellige hardloopevenement op
Uit deze rekensom kwam als uit- zondag 16 februari. Over enkele
slag dat RKDES uit Kudelstaart weken is het zover, dan klinkt in
zich heel 2020 de regiokampi- Vinkeveen het startschot. Iedereen is van harte welkom bij deoen mag noemen.
ze winterse loop en kan zich nu
reeds inschrijven.
mooie medaille als herinnering
ook een goodybag met leuke Afstanden
spullen als waardebonnen, een De PK Sport Bosdijkloop heeft
fluorpen, een stuk fruit, een sleu- voor alle lopers een geschikte afstand. Voor de beginnende lotelhanger, etc.
10 kilometer en 10 Engelse Mijlen per is er de 5-kilometerloop door
Voor alle deelnemers aan de 5 de kern van Vinkeveen. De geen 10 kilometer en de 10 Engel- vorderde lopers kunnen zich inse Mijlen ligt er na afloop niet al- schrijven voor de 10-kilometerleen fruit en water klaar, maar loop of voor de halve marathon
ook een mooie handdoek van 50 (deelname vanaf 16 jaar), beiden
x 100 cm als herinnering die de- door het buitengebied van Vinze editie van de loop speciaal is keveen. Deze afstanden zijn zoontworpen in het kader van 200 wel geschikt voor wedstrijdlojaar Uithoorn. Dit is mogelijk door
met name de bijdragen van de afstandssponsors, voor de 10 kilometer is dat Takii en voor de 10
Engelse Mijlen de Vakantiemakelaar, de gemeente Uithoorn en
het SPUK.
De waardebonnen werden gewonnen door.Mien Breuren, Huibert en Jaap Bakker, Joke v.d. Wal,
Sjaak Verhaar, Ben Koeleman,
Wout Verlaan, Wil Kennis, Tineke
van Kessel, Anneke Koeleman en
Annie de Jong. Het volgende Jeu
de Boules toernooi is 13 februari.

B-lijn
De eerste plaats was voor het
paar Lenie en Tina met 58,85%, zij
dachten zeker, een goed begin is
het halve werk. De tweede plaat
was voor het paar Corry en Greet
met 57,29%, niet veel achterstand
opgelopen, dat moet goed te maken zijn in de loop van de competitie. De derde plaats was voor
het paar Madelon en Arnold met
52,60%, dit paar is nog wat te wispelturig, maar het bridge gevoel
zit er wel in. Hier zijn de onderlinge verschillen wat groter, maar
dat zegt nog niet zo veel in de
eerste ronde. In deze ronde werd
er maar liefst zes keer klein slem
geboden, vier keer in de A-Lijn en
twee keer in de B-lijn. Drie keer 6
harten, twee maal 2 schoppen en
een keer 6 ruiten. Helaas was men
in 4 gevallen wat te optimistisch,
maar 6 ruiten in spel en 6 schoppen in spel 17 werd wel gehaald.
De competitie stand
De competitie stand is natuurlijk
gelijk aan de uitslag en wordt na
de vierde ronde bekend gemaakt.
Als u interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
om kennis te maken met het zo
edele maar moeilijke spel, dan
kan u een aanmeldings- formulier
meenemen. Zij spelen elke donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, dus
wel een club voor vroege vogels.

Inschrijving PK Sport
Bosdijkloop geopend!
pers als voor recreanten. Ook is
er een Kids Run van 1-kilometer
voor kinderen tot en met 12 jaar.
Start en finish zijn vlakbij sporthal
De Boei, Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In de sporthal zijn kleedruimten, douches, foyer met horecafaciliteiten, tasseninname en
EHBO aanwezig.
Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar
www.inschrijven.nl. Voorinschrijving is mogelijk tot en met 13
februari. Op de dag zelf kun jij
ook inschrijven in De Boei, vanaf 10.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt voor de 5-kilometer 6 euro en voor de 10-kilometer en de
halve marathon 8 euro. Deelname aan de 1-kilometer Kids Run
is GRATIS! Meer informatie op:
www.ttcdemerel.nl.

Programma
10.15 uur: 1 km Specials/G-run
10.30 uur: AH Jos van den Berg 1
km GeZzinsloop voor jeugd t/m
11 jaar
11.00 uur: Van Schie 5 km Loop
11.05 uur: Takii 10 km Loop
11.05 uur: Vakantie Makelaar 10
Engelse Mijlen
Inschrijven en informatie
Tot 21 januari kan er worden ingeschreven via www.inschrijven.
nl en op de dag zelf kan er vanaf
9.00u. worden ingeschreven in de
kantine van Legmeervogels.
Informatie over de loop en de
businessloop is te vinden op
www.uithoornsmooiste.nl

Meer informatie?
Kijk voor uitgebreide informatie
op: www.uithootnsmooiste.nl

Wegafsluitingen
Het zal niemand verbazen dat
met zo’n groot loopevenement
een aantal wegen/wijken tijdeStartschot
lijk afgesloten worden voor het
Het startschot van de Specials/ verkeer, met name Legmeer-West
G-run zal worden gelost door Jos zal langere tijd afgesloten zijn. Alvan den Berg, wethouder Jan Ha- le omwonenden zijn op de hoogzen schiet de lopers over de 3 lan- te gebracht van de tijden waarop
ge afstanden weg.
straten zijn afgesloten/gehinderd
en deze week zal er een overzicht
Vrijwilligers
staan van alle afsluitingen in de
De organisatie van dit loopeve- plaatselijke krant en op de websinement is alleen maar mogelijk te van AKU. Omwonenden zullen
met de hulp van de vele (meer geen last hebben van auto’s die
dan 150) vrijwilligers die op deze een parkeerplek zoeken. Naast de
dag klaar staan voor de lopers, als grote parkeerplaats van de Randverkeersregelaar, bij de inschrij- hoorn heeft de organisatie een
vingen, de start/finish, het parke- aantal bedrijven op de Noordren, etc. AKU wil langs deze weg dammerweg en de Randweg bezijn vrijwilligers enorm bedanken reid gevonden om auto’s op hun
voor hun inzet.
terrein te laten parkeren. Er wordt

een tijdelijke brug over de sloot
gelegd die er voor zorgt dat deelnemers vanaf de Noorddammerweg direct naar de kantine van
Legmeervogels kunnen lopen.
Programma
10.15 uur: 1 km G-run
10.30 uur: Jos van der Berg AH
1 km GeZZinsloop
11.03 uur: van Schie 5 km loop
11.08 uur: Takii 10 km loop
11.08 uur: Vakantiemakelaar
10 Engelse mijlen

Bingo
Regio - Zaterdag 18 januari is er
weer een gezellige bingo met
mooie prijzen in het Buurthuis
van Amstelhoek, Engellaan 3a.
Aanvang 20.00 uur, zaal open om
19.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee is gratis.

