ieuwe
eerbode
N M
Bellopad blijft wandelpad

Gemeente besluit tot beperkte
herinrichting voormalige spoorbaan
Geen draagvlak
Het college was aanvankelijk van
plan een visietraject te starten
voor inrichtingsmogelijkheden
van de gehele voormalige spoorbaan. Vooral met betrekking tot
het traject tussen de N212 en de
Demmeriksekade stuitte dit op
weerstand. De angst bestond dat
het traject zou worden geasfalteerd tot een fietspad voor groepen wielrenners. Ook Staatsbosbeheer bleek geen voorstander
Gecombineerd wandelen
herinrichting voormalige spoor- van het toelaten van fietsers. Weten fietsen
baan. Uitgangspunt is om het ge- houder Alberta Schuurs: “Wij zijn
De gemeenteraad heeft eind vo- schikt te maken voor wandelaars ons zeer bewust van de huidige
rig jaar besloten geld beschikbaar en fietsers, waarbij de cultuurhis- kwaliteiten van de voormalige
te stellen voor de herinrichting torische waarde behouden moet spoorbaan. Het behoud van deze
van de voormalige spoorbaan blijven. De gemeente wil hiermee kwaliteiten zou ook uitgangspunt
tussen de Rondweg in Mijdrecht het fietsgebruik stimuleren. Deze zijn bij het opstellen van een visie.
en N212. Op korte termijn wordt route is een aantrekkelijk en veilig Maar we hebben gemerkt dat er
gestart met het opstellen van een alternatief voor de route langs de grote onrust over dit onderwerp
ontwerp voor dit gedeelte van de Industrieweg. Deze route loopt is ontstaan. Wij hebben kennis
voormalige spoorbaan. Inwoners door tot De Maricken. De woon- genomen van deze signalen en
worden uitgenodigd om hun wijk wordt in de loop van 2019 als college besloten om geen viideeen hiervoor in te brengen. via diverse fiets- en voetgangers- sie op te stellen voor de gehele
Gemeente besluit tot beperkte bruggen verbonden met Wilnis.
voormalige spoorbaan.”

De Ronde Venen - December jl. ontstond de nodige onrust in gemeente De Ronde Venen over de aanleg van een geasfalteerd
fietspad over de voormalige spoorbaan. Deze spoorbaan is nu
grotendeels in gebruik als wandelpad, onder andere als onderdeel van het Bellopad. De aanleg van zo’n fietspad leidde tot ongeruste reacties van inwoners die grote waarde hechten aan de
huidige inrichting van bepaalde delen van de spoorbaan. Dit was
voor het college aanleiding te besluiten uitsluitend verder onderzoek te doen naar de inrichting van het gedeelte van de spoorbaan tussen N212 en de Rondweg in Mijdrecht. Er zal geen onderzoek worden gedaan naar aanpassingen van de andere delen van
de voormalige spoorbaan.

www.vderwilt.nl
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GEEN KRANT?
0251-674433

De Ronde Venen – In een helaas wat moeilijk te volgen commissievergadering van donderdag jl. was in ieder geval wel duidelijk dat, evenals het college,
ook de raad in meerderheid voor
de aanschaf van een nieuwe pont
in Nessersluis is en dan direct een
elektrische. Door de uitloop van
een vergadering van de avond
ervoor, was de raadzaal niet beschikbaar voor deze bijeenkomt
en werd het in een vrij klein vergaderkamertje gehouden, zonder
microfoons. Het zaaltje zat nok
vol. Het leek wel of heel Nessersluis was gekomen en dan in zo’n
kleine zaal vergaderen zonder geluidsopnamen... Het inspreken
van de woordvoerder van Nessersluis was nog een beetje te verstaan (hij zat dicht bij het perstafeltje). Zij konden niet wachten. Iedereen was voor. Hoe eerder hoe liever. De woordvoerders
van de raadsfracties konden deze
avond ‘technische’ vragen stellen.
Is een nieuw vergadersysteem

De intentieovereenkomst wordt getekend. V.l.n.r. N. Omari (Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.), H. Janssen (BPD Ontwikkeling BV), wethouder Schuurs, E. Bouwman (Blauwhoed Participaties B.V.), B. Bax (Zondag
Ontwikkeling B.V.) en J. Karel (KlokGroep Wonen B.V.)

College geeft startsein voor ontwikkeling
tweede fase woonwijk De Maricken
Wilnis - Het college van B en W in gemeente De Ronde Venen
heeft ingestemd met de ontwikkeling van fase 2 van woonwijk
De Maricken in Wilnis. Hiertoe ondertekenden wethouder Alberta Schuurs en marktpartijen Blauwhoed, BPD Ontwikkeling, Zondag Ontwikkeling, KlokGroep en Syntrus Achmea Real Estate & Finance op 1 februari de intentieovereenkomst. Dit is het startsein
voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek.
Samen werken aan een
breed gedragen gebiedsvisie
voor De Maricken fase 2
Om tot een breed gedragen gebiedsvisie te komen voor fase 2 is
in de intentieovereenkomst vastgelegd dat marktpartijen, de gemeenteraad en de omgeving samen onderzoeken wat het ge-

wenste woningbouwprogramma
en de stedenbouwkundige opzet
is. Zo wordt het een wijk voor en
door inwoners van Wilnis en omgeving. De partijen leggen alle afspraken vast in een zogenoemde Anterieure Overeenkomst. Deze dient als uitgangspunt voor de
verdere uitwerking van de bouw-

plannen. Het haalbaarheidsonderzoek voor fase 2 moet eind
2019 zijn afgerond.
De Maricken is een belangrijke
aanvulling op het huidige woonaanbod in Wilnis en De Ronde Venen. Het wordt een groene wijk
met een ruime variatie in woningen. In totaal staan in De Maricken straks maximaal 978 woningen, evenredig verdeeld over fase
1 en 2. Ongeveer de helft van de
woningen uit fase 1 is reeds bewoond of in aanbouw. De laatste
woningen van deze 1e fase worden naar verwachting in 2021 opgeleverd.
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(een proef ). Morgenavond wordt
dit agendapunt nogmaals behandeld en dan mogen en kunnen
er politieke debatten worden gevoerd over dit onderwerp. Hopelijk is het dan in de raadzaal, met
opnamen. Als je dan iets mist kun
je via internet nog even terugluisteren. Maar goed, uit de fragmenten die onze redactie kon verstaan
was elke raadsfractie wel voor. Alleen de VVD had wat angst over
het feit dat er nog zo weinig bekend was over een eclectisch aangedreven pont. Ook vragen over:
‘wordt het overzetten duurder en
wanneer gaat hij in de vaart” konden nog niet beantwoord worden. Wel vertelde de wethouder
dat de pont die nu nog voer, in
2023 toch wel op was, dus voor
die tijd hopen we de nieuwe in de
vaart te kunnen zetten. Hangt allemaal een beetje af van wie gaat
hem bouwen en hoeveel tijd is er
nodig’. Dit moet de stap worden
naar serieus offerte aanvragen.
Wordt morgenavond vervolgd.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 8 februari is er
weer de maandelijkse bingo van
de Lijnkijkers, de bingo vindt
plaats in de kantine van sport vereniging Argon. De hoofdprijs deze maand is een diner voor 4 personen bij: Het Rechthuis, Kokido
of de Strooppot. Zaal open 19.15

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPMIJDRECHT@
MEERBODE.NL
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Gezocht: Tia
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Raad is voor aanschaf
nieuwe elektrische pont

Vinkeveen – In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie drie verdachten aangehouden. De politie werd rond half
twee getipt dat drie personen
zich verdacht ophielden onder
het viaduct van de Herenweg
bij Vinkeveen. Daar waren twee
mannen en een vrouw aan het
rommelen aan een, wat later
bleek, gestolen scooter. De politie was snel ter plekke en hield
de drie aan. Het waren drie Vinkeveners, een vrouw van 27 en
twee mannen van respectievelijk 25 en 27 jaar oud.

ADVERTEREN?

888

Het duurt nog even maar hij komt

Scooterdiefstal

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

SINDS 1

De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Wie heeft onze lieve Tia gezien, vermist sinds 9-1218! Omgeving Dorpsstraat/Raadhuislaan Mijdrecht. Creme noorse boskat/ragdoll met grijsbruine snoet, oren, pootjes en staart.
Ze heeft halflang pluimig haar,
volle staart, fel blauwe ogen en
is schuw. Heeft u haar gezien?
Graag contact: 0652078111
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AR PAKT!
JA

uur aanvang bingo 20.00 uur. Het
eerste kopje koffie of thee is gratis.
Met meedoen steunt u de jeugd
van Argon, dit kunt u natuurlijk
ook doen door uw oud papier
neer te zetten bij de container op
het Argon parkeer terrein.

Nieuwe Meerbode

Ook 50+
van harte
welkom!

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

bezorgers/Sters
Mijdrecht: Schoutenstraat, Hertogenstraat (185 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Open avond op het VeenLanden
College druk bezocht
Regio - De open avonden van
het VeenLanden College in Vinkeveen en in Mijdrecht, zijn weer
druk bezocht. De leerlingen uit
groep 8 en hun ouders/verzorgers kwamen op deze avonden
meer te weten over het VeenLanden College. Aan elke talent
wordt gedacht op het VeenLanden College: de sportklas, het ondernemende onderwijs, talentenjacht, de musicalgroep, de taalprogramma’s: Goethe, Anglia en
Delf en de Science & Maker Education met hun NLT club op de
vrijdagmiddag. In Vinkeveen was
veel belangstelling voor het gepersonaliseerde onderwijs GOVLC. Een persoonlijke coach en
leren op je eigen manier, op je
eigen niveau en in je eigen tempo: het is vanzelfsprekend op deze locatie. Dat leerlingen er redzaam van worden, blijkt wel uit
de rondleidingen die zij geven.
Het is moeilijk om niet heel enthousiast te worden over deze
vorm van onderwijs wanneer je
naar de leerlingen luistert.

de informatietechnologie binnen
de vestigingen zorgt ervoor dat
het onderwijs gevarieerd en gepersonaliseerd aangeboden kan
worden. Het VeenLanden College kijkt terug op geslaagde open
avonden in goede sfeer.
Via de website www.veenlandencollege.nl kun je je nog inschrijven voor de lesmiddag op locatie
Mijdrecht op woensdag 20 febru-

ari 2019. Leerlingen uit NoordHolland voor wie deze datum in
hun voorjaarsvakantie valt, kunnen telefonisch contact opnemen met de administratie van
het VeenLanden College. De fotowedstrijd van de open avonden is
gewonnen door Annebritt en Olivia op locatie Vinkeveen en door
Lisa op locatie Mijdrecht. Zij ontvangen een mooie prijs thuis.

Winnares van locatie Mijdrecht: Deze aankomende brugklasser is overduidelijk de nieuwe Mona Lisa: (groep 8 van het Kompas).

Winnaressen van locatie Vinkeveen: De sportklas heeft vast interesse in deze lenige aankomende
brugklassers. (groep 8 van de Graaf
Florisschool).

COLOFON

Nieuwe Meerbode

Laptop
Alle leerlingen op beide locaties hebben een eigen laptop op
school; de school heeft daartoe
een samenwerking met The Rent
Company. In Mijdrecht wordt de
laptop gebruikt naast de boeken
en in Vinkeveen is het onderwijs
hoofdzakelijk digitaal door het
vergaande
gepersonaliseerde
karakter van het onderwijs: GOVLC. De alsmaar voortschrijden-

Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Peter en de wolf in muziekgebouw
Regio - Zondag 10 februari
brengt het KnA Orkest i.s.m. De
Theaterrepubliek het muzikale sprookje Peter, de Wolf en vele anderen. De originele titel van
dit stuk van Sergej Prokofjev is Peter en de Wolf. Maar de arrangeur
van De Theaterrepubliek heeft
het stuk nog aantrekkelijker gemaakt door ook verschillende an-

dere sprookjesfiguren toe te voegen aan het verhaal. Vandaar Peter, de Wolf en vele anderen. Het
verhaal is goed te volgen omdat
er een verteller is. Hij vertelt het
sprookje en het orkest begeleidt.
De verschillende dieren en personages worden vertegenwoordigd door de verschillende instrumenten; het vogeltje door de

dwarsfluit, de poes door de klarinet, de wolf door de hoorns, opa
wordt met zijn zware stem vertegenwoordigd door de baritonsaxofoon en Peter door de overige saxen. Het is een superleuk
stuk met vele herkenbare melodieën. Kaarten zijn verkrijgbaar
via www.kna-uithoorn.nl. Kinderen €7,50 en volwassenen €12,50.
Kaarten ook aan de deur. De eerste voostelling om 13.00 uur en
de tweede om 15.00 uur.

Super Saturday bij Ardea Auto!

Regio - Op 9 februari gaat het
weer los in de 15 Ford showrooms
van Ardea Auto. De enorme voorraaduitverkoop is de afgelopen
jaren uitgegroeid tot een evenement dat voor Nederlandse beSchansJamOpenPodium@gmail. grippen zijn weerga niet kent.
com . Vertel daarbij kort iets over Maar liefst 350 nieuwe Fordmojezelf en wat je wilt gaan doen. dellen én zo’n 750 jonge gebruikVermeld in ieder geval het num- te auto’s worden op deze zatermer wat je wil spelen en of je dag voorzien van een bijzonder
zingt of welk instrument je speelt. scherp prijskaartje. Een uitgelezen kans dus voor iedereen die
Ieder niveau is welkom.
We kunnen niet garanderen dat op zoek is naar een nieuwe(re)
we alles muzikaal kunnen on- auto voor een prijs die eigenlijk
dersteunen, maar heel veel num- niet kan…
mers zijn mogelijk. Kijk op onze
facebook pagina voor de lijst met Dikke auto’s met
mogelijkheden. Maar je kunt na- vette kortingen
tuurlijk ook je eigen wens aange- “Alle voorbereidingen zijn getroffen om er komende zaterdag
ven.
Wil je niet zelf zingen of meespe- weer een doorslaand succes van
len maar gewoon gezellig kijken te maken”, aldus Gerrit Klock van
en luisteren naar de anderen dat Ardea Auto.
kan natuurlijk ook, iedereen is ”Super Saturday bij Ardea Auto
is te vergelijken met Black Friday
welkom. Schans 21 in Uithoorn.
in de Verenigde Staten. Het is dè
dag om te profiteren van enorme kortingen, extra hoge inruilprijzen en vervolgens binnen een
week weg te rijden in een nieude kerkmusicus van de PKN ge- we Ford.
meente in Mijdrecht en Cou- Alleen op deze zaterdag loopt de
zijn van Leeuwen was leerkracht extra inruilpremie op tot maar
op de basisschool de Fonteijn in liefst €800,-.Wij hebben met onMijdrecht en heeft menig leerling ze 15 vestigingen een voorraad
aldaar de liefde voor muziek bij- van zo’n kleine 400 nieuwe augebracht. Dit concert biedt aan to’s en ruim 700 streng geselec(oud)leerlingen en hun ouders
van deze basisschool de gelegenheid om opnieuw kennis te maken met Couzijn van Leeuwen en
zijn muzikale veelzijdigheid. Het
concert begint om 20.00 uur. De
kerk is open om19.30 uur.
De toegang is €10,-, met inbegrip van koffie of thee in de pauze. Kinderen tot 12 jaar betalen
slechts €5,- incl. limonade in de
pauze.

Open podium bij de Schans
Regio - Wegens groot succes is
er zondag 10 februari weer een
open podium in het proeflokaal
van De Schans. Dus ook deze zondag kan jij van 15 tot 18 uur weer
meedoen!! Wanneer jij je kunsten wil vertonen op gitaar, bas,
drums, piano of een willekeurig
ander instrument of wil je een
mooi lied zingen en dat graag
eens voor publiek doen samen
met een bandje… dan ben je van
harte welkom. In het proeflokaal
is een samengestelde band onder leiding van Ronald van Hove
aanwezig die je ondersteunt en
op weg helpt.
Wat moet je doen?
Geef jezelf op per email via

Verrassingsconcert
Regio - Op zaterdag 9 februari
vindt in de Janskerk een verrassingsconcert plaats door twee in
Mijdrecht bekende musici. De heren Wim de Penning uit Tricht en
Couzijn van Leeuwen uit Harmelen verzorgen dan een muzikaal
spektakel. Er vinden orgelbespelingen plaats en het geheel wordt
omlijst door verrassende andere
instrumenten, die bespeeld worden door Couzijn.
Speciaal voor de kinderen wordt
er een apart onderdeel verzorgd.
Hierbij kan het publiek een inbreng leveren aan het programma. Beide heren zijn, zoals al
gezegd, geen onbekenden in
Mijdrecht. Wim de Penning is

teerde occasions, dus de keuze is
enorm en zeer divers. Alle bestsellers zijn in diverse uitvoeringen
vertegenwoordigd, van de populaire Fiesta en Focus tot de trendy Ecosport en de robuuste Kuga. De hoogste kortingen zitten
op nieuwe auto’s waarvan wij het
kenteken in 2018 geregistreerd
hebben. Bij een sportief uitgeruste Ford Fiesta ST-Line of de avontuurlijke Fiesta Active loopt de
korting op tot ruim € 4.000,- .
Een robuuste Ford Kuga SUV in
Trend Ultimate uitvoering? Deze
zaterdag minus €5.600,-! Eigenlijk kan dit helemaal niet. Daarom
doen we het
- met steun van Ford - ook maar
twee keer per jaar”.

worden bijbetaald zitten bij Ford
standaard in de auto of worden
verpakt in schappelijk geprijsde
optiepakketten. Ook de huidige
voorraad zit vol met luxe of sportieve extra’s. En met de rijdynamiek zit het ook wel goed. Ik kan
me niet herinneren dat een klant
terugkwam van een tegenvallende proefrit.
Ik raad dan ook iedereen aan om
lekker te komen proefrijden op
Super Saturday of de dagen net
ervoor. De deal sluiten we dan
gewoon op zaterdag. Ik ben ook
zeer benieuwd hoeveel Super Saturday auto’s we komende zaterdag gaan inruilen. We doen dit al
sinds 2008.
Er rijden een paar duizend Fords
rond die in het verleden op een
Rijdynamiek en
Super Saturday gekocht zijn. Het
Value for Money
is frappant om te zien hoeveel
De tests en commentaren in de van deze klanten hun Ford ook
populaire autobladen zijn al ja- weer op Super Saturday inruilen
renlang eensluidend. Ford blinkt voor een nieuwe”.
uit in rijdynamiek en value for
money. De fijne, zuinige moto- Voor elke beurs!
ren en de geavanceerde chassis- Met een voorraad van ruim 700
platformen maken alle Ford mo- gebruikte auto’s, uiteraard voordellen tot geweldige rijdersauto’s. namelijk Fords, heeft Ardea AuDaarnaast staat het merk bekend to ook zeer interessante aanbieom zijn rijke standaarduitrustin- dingen voor klanten die een Ford
gen en scherp geprijsde optie- met ervaring zoeken. “Alle occasipakketten.” Het zijn inderdaad be- ons bij Ardea Auto worden streng
langrijke succesfactoren”, aldus geselecteerd en gecontroleerd
Klock. Opties en features waar bij voordat ze een plekje in onze colandere merken flink voor moet lectie krijgen”, aldus Jacco Poldervaart, occasioncoordinator bij Ardea Auto. “Als official Ford dealer
willen en kunnen wij ons niet veroorloven om verkeerde auto’s aan
te bieden.
Ook hebben wij uitgebreide garantiemogelijkheden en zekerheidspakketten die jarenlang rijplezier garanderen. Ook voor een
gebruikte Ford is Super Saturday
de ideale dag om zaken te komen
doen”.

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang
Oplage: 16.400
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
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Hoogste punt bij bouw 38
woningen in de Maricken
Mijdrecht – Donderdag jl. is samen met wethouder A. SchuursJensema het hoogste punt van
de bouw van 18 appartementen

en 20 maisonnettes gevierd. Op
deze middag waren alle kopers
aanwezig en heeft de wethouder samen met de aanwezigen

de vlag van het project naar het
hoogste punt van het project gehesen. In mei 2018 is Bouwmaatschappij Verwelius gestart met de

bouw van deze woningen. Doelgroepen voor deze woningen
zijn met name starters en senioren. De begane grond woningen
met tuin zijn bijvoorbeeld ideaal
voor mensen die gelijkvloers willen wonen.
De woningen namen dan ook
gretig aftrek begin vorig jaar.
In de nieuwe wijk de Maricken
zijn sinds 2016 inmiddels 212 woningen gerealiseerd en bewoond.
Met het bereiken van het hoogste punt van deze 38 woningen
in aanbouw, nadert de voltooiing
van de helft van de in totaal ca.
500 woningen in deze wijk. Maart
a.s. start de verkoop van de volgende fase met een mix van starterswoningen, eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen.
Binnenkort worden ook de fietsen voetgangersbruggen aangelegd richting Wilnis. Zo wordt de
Maricken verbonden met Wilnis
en omgeving. Bewoners van de
Maricken kunnen dan gemakkelijk gebruik maken van de voorzieningen in Wilnis zoals scholen,
sportverenigingen en winkels.

Bereikbaarheid van centrum
Mijdrecht verbeterd
Mijdrecht - De bereikbaarheid en de leefbaarheid van het
Mijdrechtse centrum wordt verbeterd. Het college van B&W
heeft daarvoor een aantal maatregelen genomen en een aantal
in voorbereiding. Er komen extra
parkeerplekken, de parkeerplekken voor fietsen worden aangepakt en de bewegwijzering verbeterd. In de eerste helft van februari (afhankelijk van de weersomstandigheden) worden de
vier camperplaatsen op het parkeerterrein aan de Rondweg verplaatst naar het parkeerterrein
bij het Veenweidebad. Hierdoor
ontstaat ruimte aan de Rondweg voor het parkeren van zes
extra personenauto’s. Onlangs is
ook de bewegwijzering naar de
grootste parkeerterreinen in het
centrum van Mijdrecht aangepakt zodat bezoekers sneller naar
de parkeerplaatsen worden geleid.

werkzaamheden om het aantal
parkeerplaatsen voor fietsen uit
te breiden van 140 naar 240. Tenslotte is de gemeente vorig jaar
gestart met het handhaven in de
blauwe zone zodat parkeerplekken beschikbaar blijven voor bezoekers van het centrum. Wethouder Alberta Schuurs: ,,Ik ben
erg blij dat deze maatregelen nu
uitgevoerd gaan worden, weer
een paar mooie stappen die de
verkeerssituatie in het centrum
verbeteren.’’

Onderzoek naar
verdere verbetering
Daarnaast wordt op dit moment
onderzocht of de fietsparkeervoorziening in het centrum van
Mijdrecht kan worden verbeterd
door een aantal oude klemmen
te vervangen door fietsleunhekken.
Ook wordt nagegaan op welke
wijze het aantal parkeerplaatsen
aan de Rondweg verder uitgeMeer ruimte voor fiets
breid kan worden. De gemeenBij de halte Mijdrecht-Centrum teraad neemt hierover in de loop
is inmiddels begonnen met de van dit voorjaar een besluit

Groot feest met de
Zonnebloem
De Ronde Venen – Vorige week
Afgelopen kwamen ruim honderd zonnebloemgasten van de
afdelingen Wilnis / De hoef en
Mijdrecht bijeen in het dorpshuis
de Willisstee in Wilnis om elkaar
te ontmoeten op de jaarlijkse
“ontmoetingsdag”. Na het bekende kopje koffie met gebak werden de gasten getrakteerd op het
koor De Dekselse Meiden, tevens

Flinke groei in zonnepanelen op daken

het visserskoor “Boter bij de Vis”
waardoor de sfeer er goed in zat.
Voorzien van een borreltje kon
een ieder ook een prijsje verdienen bij de bingo, waarna het koor
wederom optrad voor de gasten.
Na een heerlijke warme maaltijd
vertrokken de gasten weer voldaan richting huis. Het was een
geslaagde dag.

ging tegenover. De verhoging is
lager dan het bedrag dat de zonnepanelen per maand opleveren.

Nog geen zonnepanelen?
Dit jaar wordt voor inwoners opnieuw een actie georganiseerd
om tegen een aantrekkelijke prijs
en op eenvoudige wijze zonDe Ronde Venen - Het aantal het Regionaal Energieloket heeft Ook woningcorporatie Groen- nepanelen te kopen en te laten
zonnepanelen op daken van wo- de gemeente vorig jaar een ac- West heeft een actie gehouden plaatsen. In mei en juni worden
ningen in De Ronde Venen is vo- tie georganiseerd om inwoners te onder haar huurders. Dit heeft hiervoor in de drie grote kernen
rig jaar flink toegenomen. In to- stimuleren zonnepanelen aan te geleid tot de plaatsing van onge- bijeenkomsten gehouden. Als u
taal zijn een kleine 5000 panelen schaffen. Deelnemers konden te- veer 3000 panelen. Alle huurders zich via de website www.duurgeplaatst. Op de daken van een gen een aantrekkelijk tarief zon- die dit willen, kunnen zonnepa- zaamderondevenen.nl aanmeldt
aantal bedrijven in de gemeente nepanelen kopen en laten plaat- nelen aanvragen bij GroenWest. voor de nieuwsbrief, wordt u op
worden dit jaar duizenden zon- sen. Deze actie heeft geleid tot de GroenWest plaatst de panelen, de hoogte gehouden van de acnepanelen geplaatst. Samen met aanschaf van ruim 2000 panelen. daar staat een kleine huurverho- tie.

Column van het Inwonerscollectief DRV

Wij durven te dromen
en groot te denken

Kent u het Amerikaans spreekwoord ‘Go big or go home’ Vrij
vertaald ‘denk groot of ga naar
huis’. Niet echt iets voor Nederlandse begrippen. Hier moet je
vooral je hoofd niet boven het
maaiveld uitsteken, want dan
loop je het risico dat je kop eraf
wordt gehakt. Echter een belangrijke eigenschap van succesvolle mensen is om dingen
te ondernemen die anderen
niet doen. Om anders te handelen dan de massa. Ze bedenken een plan en brengen dit
ten uitvoer. Ze doen dat vanuit hun passie. Iets waar hun
hart sneller van gaat kloppen.
Hiermee helpen ze vaak anderen om het pad te effenen wat
straks door iedereen bewandeld kan worden. Natuurlijk
halen zij er zelf ook iets uit. Het
levert hen voldoening, waardering, vreugde en/of plezier
op. Andere beloningen volgen vaak pas later, zonder dat
daar direct op wordt ingezet. U
vraagt zich misschien af waarom wij dit schrijven? Omdat wij
onze nek ook hebben uitgestoken. Wij gaan een inwonersbeweging in De Ronde Venen in
gang zetten die zich verbonden voelt met alles wat er zich
afspeelt in De Ronde Venen. Inwoners bewust maken van een
kanteling die er in de samenleving gaande is. Een kanteling
die ook gewenst is in De Ronde Venen. De lokale overheid
wil dat de inwoners veel meer
betrokken raken en de regie
nemen als het gaat om inwonersinitiatieven. Dus niet alleen maar roepen wat je wilt
en achterover gaan leunen en
wachten tot het voor je geregeld wordt, maar zelf plannen
bedenken, uitwerken en liefst
uitvoeren. De lokale overheid
is dan zeker bereid om daar
aan mee te werken als het binnen de afgesproken kaders
blijft. De gemeente zal dan
ook steeds meer in een faciliterende rol komen. Ambtenaren moeten natuurlijk blijven
werken vanuit het systeem en
zullen volgens de wet en regelgeving zo af en toe op de rem
moeten trappen. Maar de lokale politiek, in de hoedanigheid
van de gemeenteraad, is zeker
bereid om naar de inwoners te
luisteren. Zij willen meedenken als het gaat om goede initiatieven en hebben bovendien de mogelijkheid om daar
waar nodig zaken te regelen
die nodig zijn voor een verandering. Dat is pas echt samenwerken. Dat noemen we de
kanteling. De inwoner komt
centraal te staan en het initiatief moet ook veel meer van de
inwoner komen. Dan moet je
je als inwoners wel met elkaar

verbinden en je niet als individuele burger opstellen die alleen maar gaan roepen als je
iets voor elkaar wil krijgen voor
louter eigen gewin. Samen optrekken, met elkaar over praten
en plannen bedenken hoe het
beter kan.
Wij gaan de inwoners dat podium geven en een bij die participatie doelstelling een handje helpen. Zo zal er een website komen waar alles voor inwoners op te vinden is. Vervolgens willen we een Magazine uitgeven met mooie verhalen van inwoners. Er zijn al
heel mooie verhalen waar inwoners samen mooie resultaten hebben geboekt als het
gaat om samenwerking en
waar inwonersparticipatie zijn
vruchten heeft afgeworpen.
Denk aan het sporthuis Abcoude en recent het Bellopad.
Zomaar twee zaken waar inwoners de regie hebben genomen en de lokale overheid
mee gaat in de wensen van
de inwoners. De initiatiefnemers van Actiegroep ‘De Oude Spoordijk Blijft! Natuurlijk’
hebben samen het podium gezocht en gevonden met als resultaat dat er naar hen geluisterd is en de eerdere plannen
nu van tafel zijn. Compliment
voor de inwoners maar ook zeker voor de lokale overheid die
naar haar inwoners heeft geluisterd. Mooi ook dat de budgetverruiming voor Het Sporthuis Abcoude er door is en
men verder kan met dit prachtige inwonersinitiatief. De lokale overheid heeft dus het vertrouwen uitgesproken en dat
geeft de burger moed. Goed
ook om te lezen dat de inwoners vervolgens gezamenlijk
gaan optrekken voor een geschikte oplossing voor de parkeeroverlast rond het stationsgebied nabij het sporthuis.
Het neerzetten van een inwonersbeweging die allerlei van
dit soort zaken gaat oppakken doe je niet zomaar even.
Het vergt tijd, inspanning en
energie om zo’n beweging in
gang te zetten die uiteindelijk
tot doel heeft om een duurzame inwonersbeweging neer te
zetten die samen werkt met de
lokale overheid. Dat vergt lef
om groot te denken. Wij hebben dat lef en durven groot
te dromen. Natuurlijk hebben
we daar de steun van de lokale
overheid bij nodig maar zeker
ook de steun van de inwoners.
Dus als u ook lef heeft en met
ons mee wilt dromen, denken
en/of doen dan horen we dat
graag! Laat ons weten wat u
hier van vindt? Mail naar: drv@
inwonerscollectief.nl

Afscheid van meester Bert
Vinkeveen - Donderdag 31 januari, de laatste dag van januari, is
de laatste werkdag van meester

Bert. Er werden deze dag dan ook feestelijk
verrassingsprogramgeen lessen gegeven op de Pijl- ma klaar. Om kwart voor negen
staartschool, maar er stond een werden meester Bert, zijn vrouw
Yvonne en zijn dochter Lisa verwelkomd op het schoolplein
door alle 369 kinderen, de ouders
en juffen. De dag begon met een
lied dat speciaal geschreven is
voor meester Bert.
Ook kreeg meester Bert een mooi
cadeau aangeboden van alle kinderen en ouders.
Daarna wandelden de hele
school in een lange stoet door
het dorp naar het Veenlanden
College. Daar keek meester Bert
met zijn familie en alle kinderen
naar het toneelstuk:
“Heksen zijn niet te vertrouwen!
En kabouters...?” Een wel heel bijzonder stuk, want alle toneelspelers waren namelijk juffen! Zij ‘s Middags mochten de kinde- king theatre’. Aan het einde van Dag meester Bert!
hadden al maandenlang in het ren het podium op voor hun act, de schooldag zwaaide de hele Geniet van een welverdiend
geheim geoefend.
volgens het principe van ‘wal- school meester Bert uit.
pensioen!
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LEZERSPOST

goed en degelijk opslag systeem
wat ook het opgewekte aantal
terajouls moet opslaan voor als er
b.v. een paar dagen geen wind is,
of te veel (bij storm staan ze stil),
en de zon niet voldoende schijnt
door bewolking. Het antwoord
wat je krijgt als je deze vraag stelt
is, “wordt aan gewerkt” maar door
Teveel
Onder het mom van een teveel wie dan, lokaal, landelijk, wereldaan Co2 uitstoot, met gekop- wijd? Kortom het lukt technisch
peld daar aan global-warming, gezien (nog) niet met alleen zongaat er een hoop in onze omge- nen- en wind energie om de heving veranderen, en het jamme- le Ronde Venen in 2040 energie
re hiervan is dat de gewone bur- neutraal te laten functioneren.
ger daar wederom voor op draait, We kunnen dus nog niet zonder
de burger die nu al moeite heb- een “energie centrale die draait
ben om hun energierekening te op fossiele brandstof” zoals deze
betalen kunnen zomaar met een nu draait, en je kan zo’n centrapaar jaar €100,- per maand meer le ook niet even aan of uit zetten
betalen aan belasting op gas en om de hiaten van te veel of te weistroom, om de voorgenomen Pa- nig opgewekte energie op te vanrijs plannen te kunnen uitvoe- gen, dus zullen deze 2 systemen
ren. En als deze plannen nou nog tot die tijd parallel moeten blijven
nut zouden hebben, en het ook draaien, wat financieel, en voor
technisch mogelijk zou zijn kan het milieu gezien niets oplevert,
je het aan de burger nog verko- maar wel extra kosten.
pen, maar op beide vlakken gaat
Dom
het mank.
Los van het feit of Co2 daadwer- Ik vind het dom, of blijkt het toch
kelijk de oorzaak is van de tem- een vergissing, om als gemeenperatuur stijging (lees periodie- te, deze datum (2040) te blijven
ke temperatuur wisselingen), of nastreven met de huidige techCO2 stijgt door stijging van de nische tekortkomingen die er nu
temperatuur, (die inmiddels we- nog zijn. Ik zou zeggen zet de dareldwijd al iets daalt), blijven de tum op het jaar 2060, lijkt mij rewindmolens overeind staan door alistischer, dan zijn we misschien
de subsidies. Deze subsidies die technisch gezien wel ver genoeg
dus al betaald worden uit de por- om deze problemen op te lossen.
temonnee van de burger, en door Wellicht zijn “ze” dan ver genoeg
onze vrienden in Den Haag be- om grote aantallen aan waterstofschikbaar gesteld worden. Zon- gas te produceren, wellicht niet
der deze subsidies is het niet ren- in Nederland maar b.v. de Sahara
dabel om de zwaaipalen neer te (door zon) of op zee (door wind),
zetten. Als je geïnteresseerd bent die ze via een buizensysteem naar
in een bevestiging, kijk het filmpje en over het huidige gasnet (gele
op Youtube “Wind Waan in Water- gas buizennetwerk in heel Nederland”, dit interview laat de manke- land in de grond) kunnen transmenten zien waar tegenaan ge- porteren om een deel van het
lopen wordt met de windmolens energieprobleem dan schoon op
en grote zonnen parken. Los van te lossen.
het feit dat het huidige netwerk
van Stedin het op te wekken aan- Kortom;
tal terajouls niet kan verwerken, is Waarom moeten wij als heel klein
het grootste probleem dat “vraag postzegeltje op de aardbol, als
en aanbod” niet op elkaar af te gemeente de Ronde venen (of
stemmen zijn met wind en zon- zelfs NL) perse het beste jongenen energie, niet zonder een tje van de klas zijn, en andere lan-

De Ronde Venen energie neutraal in 2040,
een vergissing of een dom idee?
Beste mede bewoners van de gemeente De Ronde venen,
Ik heb de kop van dit stukje nogal
scherp neer gezet, dit komt omdat ik mij zorgen maak over de
gemeentelijke, landelijke, en Europese politiek. En met name het
papegaai gedrag wat zich op alle lagen terug laat zien. Het lijkt
erop dat als er in Brussel of Parijs paniekvoetbal wordt ingezet, dit tot in de lokale gemeentelijke politiek aan toe na gepapagaait wordt, en ze zelfs nog beter
dan het beste jongetje (papegaaitje) in de klas willen zijn (2040 ipv
2050). Daarbij komt dat als er kritisch nagekeken wordt, en objectief research gedaan zou worden,
maar vooral nuchter nadenkt er
een andere mening erop na gehouden kan worden, met een geheel ander beleid.
Scepsis
Als eerst, waren de organisators
zeer verheugt over de hoge opkomst van de informatie avond
dinsdag 29 januari j.l. in de Boei
te Vinkeveen, al proefde ik gedurende de avond meer scepsis van deze mensen (opkomst)
die de moeite hadden genomen
om hierbij aanwezig te zijn, i.p.v.
op de bank naar het acht uur fabeltjeskrantjournaal te kijken. De
vragen die gesteld werden, en
de opmerkingen van deze mensen werden kritischer en scherper naar het adres van de organisators van deze avond.
Eerst had ik het idee naar een generale van toneelvereniging Altovi te kijken (wel cynisch, niet denigrerend). Het was namelijk zoals verwacht een mooie papegaai
presentatie met een hoog verdienmodel gehalte, wat inhoudelijk behoorlijk op de oppervlak-

te bleef, vooral als het om milieu,
natuur, en over de “vraag en aanbod” ging, dat bij deze laatste cruciale vragen geen antwoord gegeven kon worden, en het antwoord “Wordt aan gewerkt” gebruikt werd. Door wie dan, komt
er bij mij dan naar boven? Of een
antwoord, dat wettelijke waardes
gehanteerd gaan worden voor
eventuele schade aan milieu en
dier. Dat er wat vleermuizen of
ander vogels sterven geeft niet,
hoort erbij......
Verantwoording
Ik ben er zeker voor om op een
goede manier om te gaan met
energie vanuit fossielenbrandstof,
en dat wij van deze generatie de
verantwoording moeten nemen
om daar goed over na te denken
en te handelen, en niet als makke schapen achter elkaar aan te
rennen.
We moeten iets doen aan vermindering van de fijnstof uitstoot, het
produceren van giftige gassen en
producten die de gelijknamige
afvalstoffen ook produceren. Dit
vraagt bewustwording bij iedereen hier op de aardbol, en enigszins “wakker worden” uit de sleur,
en opgezette papegaai-cultuur
waar wij met ze allen in leven.
Als je blij bent met je omgeving waar je nu in woont, of helemaal niet blij bent met de omgeving waar je nu in woont, is het
zo langzamerhand tijd om op te
staan en om je heen te kijken of
het wel de goede kant op gaat
waar we met zijn alle naartoe geleid worden.
Of komen we pas van de bank als
de Jumbo/Albert Hein leeg is, en
er geen voetbal meer op tv is, en
het te duur wordt om de verwarming aan te zetten, en we misschien in het donker zitten?

den er letterlijk schijt aan hebben,
en een land als India of China gewoon nog kolencentrales mogen
bouwen?
Waarom gaan wij onze burgercentjes, aan zoiets als “niet werkende plannen” besteden, en niet
aan zorg, scholing, huisvesting,
lastenverlaging enz.?
Waarom gaan we hiermee dan
ook lokaal de burgers meer financieel mee belasten, wat ze ook al
in Den Haag van plan zijn en al
doen?
Waarom holt de lokale politiek als
makke schapen achter de grote
Haagse en Brusselse jongens aan,
durven ze niet anders te denken en te handelen?
Waarom moeten deze problemen
die we technisch nog niet, en
niet lokaal op kunnen lossen toch
door onze strot geduwd worden
(mooi verpakt in voorlichting en
inspraak avonden)?
Waarom geeft de gemeente of
betreffende wethouder(s) niet gewoon toe dat ze het gewoon niet
wisten/weten?
Waarom zegt een van de organisators die ver binnen, of buiten de
grenzen van de gemeente woont
dat de windmolens goed langs
de A2 gebouwd kunnen worden?
Met als antwoord op de vraag,
heeft u wel eens in “het groene hart”, op de Vinkeveense plassen gevaren, nee, dus dit zegt genoeg.......
Stemmen
Weet dat het anders stemmen

voor de provincie en landelijk tot
op heden weinig veranderingen
heeft gegeven, ze beloven je dit,
maar doen vaak anders, dat waar
ze zelf vaak (later) beter van worden.
Voorbeelden genoeg waar de
oud
Haagse
(graai)bestuurders de functies in grote bedrijven of financiële instellingen zijn
gaan vervullen. Alhoewel je nu 20
maart bij anders stemmen deze
klimaatplannen niet door kan laten gaan, dan wel via de 1e kamer.
Ik zie mijzelf ook niet 1,2,3, met
een geel hesje op de dam staan,
maar laten wij burgers dit zomaar
gebeuren?
De gemeente de Ronde Venen,
“het groene hart” genoemd, zal
als het aan bepaalde gemeentelijke bestuurders ligt voor altijd veranderen, en niet ten gunste voor die genen die er wonen
of recreëren, buiten de Dom (kerk
in Utrecht) hoge windmolens en
zonneweiden, de Telefonie GSM
masten 4G en straks 5G, de vervuiling van een A2 waar we 130 op
mogen rijden, de groei van Schiphol, verbreden van de N201 nog
niet mee gerekend.
Noem het negatief, noem het realistisch?
P.s. 5 februari kan je nog een informatie bijeenkomst bijwonen in Abcoude, en de 14e in Mijdrecht
Van Beest

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.

Sneeuwpret
bij Marionette
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag genoten de kinderen van kinderdagverblijf Marionette aan de
Gijsbert van Stoutenborchstraat volop van de
sneeuw. Terwijl de groteren een sneeuwpop
maakten en met sneeuwballen gooiden, werd
voor de allerjongsten de sneeuw naar binnen ge-

haald. Een mooie kans om samen eens te voelen
en te ontdekken hoe koud sneeuw is.
Marionette is een kleinschalige opvang met veel
persoonlijke aandacht, rust op de groepen en bovendien biedt het een veilige plek om heerlijk
buiten te spelen.
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Périne geeft verwenmoment
aan vrouwen met kanker
Mijdrecht – Dit is een onderdeel van landelijke actie ‘Geef een
glimlach cadeau’ van stichting
Look Good Feel Better Goede verzorging van jezelf maakt dat je je
beter voelt.’ Dit geldt zeker ook als
je ziek bent. Daarom organiseert
stichting Look Good Feel Better samen met ruim 400 schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke actie ‘Geef
een glimlach cadeau’. Vanaf Wereldkankerdag, 4 februari, geven
schoonheidsspecialisten
door
het hele land gratis verwenmomenten aan vrouwen met kanker.
Deze actie duurt de hele maand

februari. “Uiterlijke verzorging bij
kanker is veel belangrijker dan
de meeste mensen denken.” Jasja
Sikking vertelt over haar ervaring
met het verwenmoment. “Toen ik
borstkanker had, ging ik door een
intensieve periode met behandelingen. Tegelijkertijd wilde je het
normale gezinsleven zoveel mogelijk laten doorlopen. Dat kost
best veel energie. Het verwenmoment was echt een moment voor
mijzelf. Even niet ziek zijn, maar
gewoon genieten en ontspannen. Het gaf mij een boost in mijn
zelfvertrouwen en dat gun ik iedereen.”

Geef een glimlach
De specialistes van instituut Périne uit Mijdrecht doen graag mee
met de actie van Look Good Feel
Better: “Vrouwen met kanker verliezen vaak hun zelfvertrouwen
door de uiterlijke veranderingen
als gevolg van de behandelingen.
Het mooie van dit verwenmoment is dat je tijdens de behandeling het zelfvertrouwen ziet
groeien.
Soms zijn een paar tips al genoeg
om ze weer te laten stralen. Dat is
precies waarom wij graag meedoen met ‘Geef een glimlach cadeau’.”

Zonnebloem 70-jarig jubileum
De Ronde Venen - Op donderdag 17 januari bestaat Nationale Vereniging de Zonnebloem 70
jaar. Daarom roept de vrijwilligersorganisatie de Week van het
Bezoekwerk in het leven.
In een normale week leggen we
landelijk iets meer dan 20.000
huisbezoeken af, maar in de
week van het bezoekwerk komt
dat boven de 45.000. Ook Zonnebloemafdelingen in de Ronde
Venen hebben in deze week extra aandacht aan het bezoekwerk
besteed en hebben tijdens onze bezoeken als attentie, speciaal
voor dit doel gemaakte, chocolaatjes en persoonlijke wenskaarten uit mogen delen. In de Ronde
Venen zijn we met meer dan 100

vrijwilligers actief om onze, ruim
400, deelnemers onvergetelijke
momenten te bezorgen.
Het hele jaar zal in het teken van
onze verjaardag staan. Zo zullen we in de maanden april, mei
en juni de 70 zorgeloze Zonnebloemdagen vieren! Meer informatie hieromtrent volgt.
Dagjes uit
De Zonnebloem is vooral bekend
van de vele dagjes uit en aangepaste vakanties voor mensen met
een lichamelijke beperking. Maar
veruit het belangrijkste werk zijn
de 1,2 miljoen bezoeken aan huis
bij mensen. Veel mensen met een
lichamelijke beperking zijn namelijk vaker alleen thuis dan hen

The Big Event bij
Janssen Van Kouwen
Regio - Een nieuwe Opel was nog
nooit zo bereikbaar! Kenny en Lara zijn nu al enthousiast over de
spectaculaire inruilsensatie bij
Janssen Van Kouwen. Tijdens The
Big Event kan iedereen profiteren
van ongekend veel voordeel. Men
krijgt bij aankoop van een nieuwe
Opel een tankpas met €500 gratis
brandstof, €250 aan gratis Opel
accessoires én €2.000 éxtra inruilwaarde voor zijn/haar huidige
auto! Iedereen kan t/m 16 februari profiteren bij Opel dealer Janssen Van Kouwen van deze fantastische aanbiedingen.
“The Big Event vindt in februari
al voor de twaalfde keer plaats in
Nederland”, zegt Kenny Regelink
van Janssen Van Kouwen. “Ook
wij doen mee aan deze ongekende voordeelshow. Onze klanten
weten inmiddels dat ze enorm
kunnen profiteren.” Via www.janssenvankouwen.nl/tbe
kunnen
klanten een inruilwaardecheque

aanvragen. Die kunnen ze tijdens de actieperiode t/m 16 februari verzilveren als zij hun auto bij Janssen Van Kouwen inruilen voor een nieuwe Opel. In onze
vestiging in Amsterdam Zuidoost
kan dit ook nog op koopzondag
17 februari. Vrijwel alle modellen
van Opel doen mee, ook de bedrijfsauto’s.
Verdubbel de extra inruilwaarde
Lara Pieroelie: “Ook dit jaar maakt
iedereen t/m 14 februari kans
op de Verdubbelaar! Meedoen
is eenvoudig. Bij het aanvragen
van de inruilwaardecheque kan
men ook aangeven kans te willen
maken op de Verdubbelaar. Wie
weet wordt de extra inruilwaarde dan verdubbeld naar €4.000!”.
Tijdens The Big Event ontvangt
iedere koper een gratis tankpas t.w.v. €500! En met €250 aan
gratis accessoires kan elke koper
zijn/haar nieuwe Opel zeer voordelig personaliseren.

Verwenmomenten cadeau
In de maand februari geeft instituut Périne vrouwen met kanker een gratis verwenmoment.
Er kan gekozen worden uit twee
verschillende soorten verwenmomenten, of gratis make-up touchup door de huisvisagiste of een
heerlijke voet/ onderbeen massage bij de bodyspecialiaste. De
bodyspecialiste is door de erkende opleiding van ‘Helder& Kadira’
voor deze vorm van massage opgeleid. Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl. Ken jij iemand met
kanker? Attendeer haar dan op
deze actie en geef haar een glimlach cad. Instituut Périne is gevestigd aan de Genieweg 8 in
Mijdrecht.
Meer informatie en aanmelden
kunt u doen via www.geefeenglimlachcadeau.nl.

De Ronde Venen - Midden in de
periode van de nationale voorleesdagen, kwamen wethouder Rein Kroon en raadslid Simone Borghstede voorlezen op OBS
Twister.
Bij aanvang van de voorleesdagen hadden de leerkrachten met
elkaar het prentenboekje Een
huis voor Harry voorgelezen. Op
een later moment lazen de kinderen van de bovenbouw voor
aan de onderbouw en hebben
de leerkrachten in elkaars groep

voorgelezen. Lezen en voorlezen
zijn op OBS Twister, ook zonder
voorleesdagen een dagelijks terugkerend gebruik. Dat nu ook
de wethouder en het raadslid
kwamen voorlezen, laat zien dat
ook zij het plezier en belang van
lezen inzien.
De kinderen hebben met veel
aandacht geluisterd en genoten
van de verhalen. De voorleesdagen zijn afgesloten door Senna, de voorleeskampioen van de
school.

lief is. Door het gebrek aan persoonlijke hulp en door medische
zorg kunnen zij moeilijk de deur
uit. Daarom doen tienduizenden
Zonnebloemvrijwilligers bezoekwerk. Dat varieert van gezellig
een kopje koffie drinken tot een
wandeling maken. Ook komt het
voor dat vrijwilligers en de persoon die zij bezoeken samen een
hobby oppakken, naar de film
gaan of winkelen. Er ontstonden in de voorbije 70 jaar al vele
vriendschappen.
Sluit bij ons aan! Wij zijn altijd op
zoek naar mensen die iemand (in
een rolstoel) willen begeleiden,
bezoekjes willen brengen, voor
vervoer willen zorgen, helpen in
de catering of een bestuursfunctie willen bekleden.Interesse?
Ga naar www.zonnebloem.nl en
neem een kijkje bij de afdelingen
De Ronde Venen - Recent heeft
in onze buurt.
de provincie vergaderd over de
voorkeursvariant voor het verbeteren van de doorstroming
van de N201. VVD De Ronde Venen is blij met het voorstel om de
bocht bij Hofland aan te pakken
en te strekken. Hiermee gaat een
grote wens van de VVD, die zich
hier al jarenlang wordt heeft ingezet, eindelijk in vervulling. Dit
gaat tijdwinst opleveren voor de
automobilist, is veiliger en zal de
overlast voor Hofland oplossen.
Over het voorstel voor een tunnel bij Vinkeveen was men het
in de provincie nog niet eens. Er
wordt aangehikt tegen de kosten, want beide tunnels (bij Vinkeveen en bij Vreeland) gaan ongeveer een miljard euro kosten.
Mogelijk wordt er bij het Rijk aan-

geklopt voor een bijdrage. VVD
De Ronde Venen zet zich ervoor
in om zowel bij provincie als rijk
aan te dringen op het realiseren
van de tunnel bij Vinkeveen. Dat
is veilig en verantwoord. Veilig
voor Vinkeveen en de gebruikers
van de N201, verantwoord voor
de leefbaarheid van onze dorpen en verantwoord voor de economische positie van de ondernemers in De Ronde Venen. Rob
Evers, raadslid VVD: “ik ben heel
blij dat er nu eindelijk verbeteringen komen in de doorstroming
van de N201, voor een tunnel bij
Vinkeveen zullen we ons sterk
maken in de volgende fase van
het project waarin de verdere uitwerking zal plaatsvinden”. Start
van de eerste verbeteringen zullen plaatsvinden vanaf 2020.

VVD De Ronde Venen:

N201 bocht weg, maar ook
viaduct Vinkeveen weg

Kees Plat& Friends in De Boei
Vinkeveen - Op 16 februari zijn
Kees Plat & Friends te gast in
De Boei in Vinkeveen met een
avondvullend programma. Kom
ook genieten, meezingen en dansen op de hits van The Cats en de
jaren’60 door Kees Plat. Eric Baghuis gaat “Back in Time” met echte Rock en Roll. Laat je verrassen
door de set van Sonja Onderstal.
Met Mark van Veen gaan we mee-

zingen met Hazes en veel andere
Nederlandse knallers. Hou je van
de palingsound laat je dan verrassen door Mark en Sonja met hun
BZN set. In de final set maakt Sonja er samen met Kees en Mark in
de ” vreselijke foute liedjes set”
een geweldig feest van.Kaarten
zijn verkrijgbaar in De Boei. In
de voorverkoop € 10,00 . Aan de
deur €12,50. Aanvang 21.00 uur.

verdediging samen met Dorien
Verbruggen, Jelle Mul en Jerom
Stokhof. In de aanval liet coach
Dirk van der Vliet Annick Stokhof,
Roosmarijn Mooij, Gideon Leeflang en Rutger Woud beginnen.
De eerste Vinkeveense doelpoging trof direct de korf: Annick
scoorde binnen zes seconden 1-0.
In het vervolg vielen de doelpunten iets minder snel. Tot aan de
rust hielden beide teams elkaar in
evenwicht. Een strafworp bracht
HKC weer gelijk. Jelle Mul kon na
een interceptie van Annick 2-1
maken en Dorien verzilverde een
door Eva Hemelaar meegekregen
strafworp: 3-1. Ondanks een tegentreffer begonnen de Utrechtse gasten volop te praten tegen
de scheidsrechter. Op aandringen van de onlangs bijtekenende
Vinkeveen - In de thuiswedstrijd een marge van vijf punten opge- Van der Vliet bleef de thuisploeg
tegen HKC heeft de Vinkeveen- bouwd.
meer beheerst dan de foeterende
se korfbalhoofdmacht de volle
bezoekers.
winst weten te behalen. Met 17- Blessures
De 4-2 van Rutger Woud en 5-3
13 werd de vooral verbaal, maar Het Vinkeveense Suiteteam trad door Dorien Verbruggen konden
ook fysiek sterke nummer 7 van zaterdag aan met Eva Heme- niet voorkomen dat HKC weer
de ranglijst verslagen. Hierdoor laar voor de geblesseerde Fenne gelijk kwam. Maar die gelijkmaheeft De Vinken als nummer 6 Claassen. Eva completeerde de ker werd direct weer door Dorien

tenietgedaan: 6-5. Zeven minuten voor rust verstapte Eva zich
bijzonder ongelukkig. Luid kermend zeeg zij neer op de sporthalvloer, om enkele minuten later naar de kant gedragen te worden. Emese Kroon kwam in haar
plaats. Vlak voor rust zorgde Annick Stokhof vanaf de stip voor de
7-6 tussenstand.

Cruciale winst voor
De Vinken

Wethouder en raadslid
lezen voor op Twister

Meer afstand
In de tweede helft kon de thuisploeg steeds makkelijker afstand
nemen. In de tweede minuut was
Annick opnieuw trefzeker, gevolgd door broer Jerom, die 9-6
liet noteren. Annick en Rutger
tilden de stand binnen tien minuten naar 11-7. Nog even stribbelde HKC tegen. Maar op 11-9
scoorde Gideon Leeflang uit de
rebound, gevolgd door Rutger
en Jerom: 14-9 met nog 12 minuten op de klok. De Vinken kwam
niet meer in gevaar. Om en om
scorend brachten beide teams de
eindstand op 17-13 (voor De Vinken scoorden nog Rutger, Jerom
en Annick).

CSW blij met nieuwe
sponsor Jumbo
Wilnis - CSW kan met trots een
nieuwe sponsor aankondigen:
Jumbo Wilnis Molmlaan sponsort
voetbalclub CSW vanaf dit jaar.
Jumbo Wilnis Molmlaan ligt nog
geen 100 meter van het sportpark
van CSW vandaan. Dit zorgt natuurlijk voor een binding, vooral
in het weekend. Op de zaterdagen
gaat veel jeugd, na de voetbalwedstrijd, zichzelf belonen door wat
lekkers te halen bij de supermarkt.
De komende weken zal CSW overigens elke dag aanwezig zijn in

Klaverjassen

de Jumbo, maar dan op een iets
andere manier: vanaf 11 februari
spaar je namelijk voor echte CSWvoetbalplaatjes. Wij gaan voor een
vol voetbalboekje! De sponsoring geeft weer eens aan dat Jumbo sport & beweging hoog in het
vaandel heeft staan. CSW kan door
de gulle sponsoring weer investeren in goede materialen voor de
jeugd, die hierdoor op een betere
manier aan hun sportieve prestaties kunnen werken, met als doel:
plezier én gezondheid.

oen van het seizoen is degene die
over 5 van de avonden de meesDe Hoef - Aanstaande zaterdag te punten verzameld. Het kaarten
9 februari is er weer klaverjas- begint om 20.00 uur. Zaal is open
sen van de Biljartclub “De Hoef”. om 19.30 uur. Wij zien u graag
De kaartavonden worden dit sei- voor een gezellige kaartavond in
zoen nog georganiseerd op 9 fe- de Springbok.aan de) Oostzijde
bruari, 9 maart en 13 april. Kampi- 61a in De Hoef.
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Twee titelkandidaten
halen maximale score

Weer een zeer spannende
pot van Atlantis 3

De Ronde Venen - In de eerste
divisie werden drie partijen gespeeld, omdat The Peanut Bar 2
had afgezegd en later hun wedstrijd tegen De Merel/Heerenlux
3 zal inhalen. Twee teams haalden
de maximale score van 48 punten binnen, namelijk Bar Adelhof
1 en Lutis Ventilatietechniek. Die
teams hebben samen met Stieva/
De Kuiper 1, die afgelopen week
vrij was, de meeste kans op de titel. Bar Adelhof 1 gaf De Biljartmakers een lesje. Eric Verlaan liet
na 18 beurten (de kortste deze
week) Nick van de Veerdonk achter met 5 punten en Anne Beeker
excelleerde tegen Bert Loogman;
toen Anne zijn 56 caramboles
op het scorebord had gezet was
Bert nog maar bij 61, wat maar 6
punten opleverde. Edwin van der
Schaft en Petra Slimmer hadden
meer beurten nodig, maar wonnen ook overtuigend. Zeker zo
overtuigend was de winst van Lutis Ventilatietechniek tegen De
Merel/Heerenlux 1. Allan Knightly redde het net aan tegen Walter van Kouwen, de overwinningen van Henk Doornekamp, Ger
Ruimschoot en Peter Stam waren ruim. Goede middenmoter
De Springbok 1 ging op bezoek
bij het kwakkelende DIO, wat een
aantal spannende partijen opleverde. Niet die van Robert Daalhuizen tegen Jan Koridon, omdat het bij Jan maar niet lukte die
avond. Nico de Boer en Michel
Bak wonnen beide echter net aan
van respectievelijk Cees de Jong
en Koos Zwerver. Ray Kramer redde de eer namens DIO door kopman Jim van Zwieten te verslaan.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
2 februari speelde Atlantis 3, gesponsord door de Rabobank, tegen Hebbes 2 uit in Utrecht. Deze return wedstrijd tegen de
Utrechtse studentenvereniging
bleef tot het einde spannend. In
de trainingen voor deze wedstrijd
hadden de trainers Mark Goverse en Arjan Baerveldt een duidelijke lijn uitgestippeld om iedereen scherp te krijgen. Met de coaching van de geblesseerde Jelle van Wermeskerken en Chantal
Poolman en invallers Nina Baars
en Sam Verweij heeft Atlantis 3
uiteindelijk een zeer spannende
pot neergezet, waar ze met 1920 uiteindelijk de punten naar
Mijdrecht terugbrachten.
Atlantis 3 begon scherp, maar
niet scherp genoeg, waardoor
Hebbes voor kwam en deze voorsprong niet snel weggaf. Ze zette vaak snel een aangeef neer,
waardoor er gemakkelijk uitgedeeld en tot scoren gekomen kon
worden. Atlantis moest duidelijk
wennen aan de nieuwe vak opstellingen, waardoor ze met 4-1
achter kwamen. Daarna herpakte
Atlantis zich en kwam langzaam
terug tot een 7-7 met mooie uitgespeelde kansen van verschillende spelers van Atlantis.

Uitslagen 1e divisie
Bar Adelhof 1 –
De Biljartmakers
Lutis Ventilatietechniek –
De Merel/Heerenlux 1
DIO – De Springbok 1

48-26
48-27
35-44

In de tweede divisie presteerden beide De Kromme Mijdrecht
teams erg goed. Het eerste team

speelde uit tegen De Springbok
2 en won met 11 punten verschil, 33-44. Drie partijen werden
winnend afgesloten, waarvan de
meest opvallende partij die van
Eduard Vreedenburgh tegen Jan
Felix was. Eduard had er namelijk
53 beurten (!) voor nodig, waarbij
hij meteen de ranglijst van langste partijen aanvoert. Chris Esser
kon als enige niet winnen tegen
Willem Holla. Het tweede team
van De Kromme Mijdrecht won Patrick Lokken van Argon in duel met Maikel Pauw van CSW.
zelfs met 13 punten verschil te- Foto Hans van Gelderen
gen CenS. Frans Versteeg, Eric v/d
Bosch en Ronald Gunther wonnen alledrie. Alleen David Schild
kreeg het niet voor elkaar tegen
Evert Driehuis, die in 22 beurten
de kortste partij van deze confrontatie liet noteren. Stieva/De
Kuiper 2 en De Merel/Heerenlux Mijdrecht/Wilnis - De door som- in de slotfase van de eerste helft
2 behaalden beide twee overwin- migen met enige spanning tege- voor opnieuw Cornelissen, op
ningen. De partij tussen Gerard moet gezien: de derby in de eer- links doorgebroken had hij een
Roling en Hans Mooijen bepaalde ste klas tussen CSW en Argon vrije schietkans, echter de bal
het verschil in de eindstand van liep uit op een foutenfestival. schoof hij voorlangs het doel van
34-38. Gerard gunde Hans slechts Beide ploegen deden in dit op- Romero Antonioli. Beide doel3 wedstrijdpunten door zelf zijn zicht niet voor elkaar onder. De mannen kregen geen gerichte
50 caramboles in 21 beurten uit bal naar een medespeler plaat- schoten op doel.
te spelen. Bij koploper ASM wa- sen lukte meestal niet en bij simren het de heren Hennie en Hen- pele passes gleed de bal over de Gevaarlijk
drik Versluis en Cor Ultee die de achter- of zijlijn of kwam bij de te- De tweede helft waren de doelvolle buit binnenhaalden. Ber- genstander terecht. Argon speel- mogelijkheden voor beide ploetus Oostveen had een off-day; hij de bij vlagen wel beter in de com- gen ook zeer schaars, alleen de
verloor in 32 beurten van Anton binatie maar dat hield meestal dode spelmomenten zagen er
Wibier en haalde slechts 3 pun- op bij rand strafschopgebied. De gevaarlijk uit. In het begin kreeg
ten binnen. Door de 39-32 over- thuisploeg was fysiek de boven- Argon een vrije trap, Tim Stewinning blijft ASM koploper. De liggende partij en toonde vaak ij plaatste de bal naar voren en
Kromme Mijdrecht 1 is wel 5 pun- meer passie. Het vuurwerk dat Ian Refos kopte wel raak maar in
ten dichterbij gekropen en staat werd verwacht in dit duel was al- handen van Rahim Gök. Maar na
leen te zien voor de wedstrijd dat een kwartier kreeg CSW ook een
nu tweede op 9 punten.
vanaf de dijk werd afgeschoten.
vrije trap. Aanvoerder Nick van
Asselen plaatste de bal in de verUitslagen 2e divisie
Doelpoging
re hoek en vervolgens verdween
De Springbok 2 –
De Kromme Mijdrecht 1
33-44 De eerste doelpoging was voor de bal in het doel 1-0. Een half
Argon, het was Rachad Madi die uur later bleek dit het winnende
Stieva/De Kuiper 2 –
De Merel/Heerenlux 2
34-38 na een hoekschop de bal over doelpunt. Daarna probeerde Arschoot. Halverwege werd een po- gon het met aanvallend ingestelCenS –
De Kromme Mijdrecht 2
30-43 ging van CSW middels Van der de wissels de gelijkmaker te forASM – Bar Adelhof 2
39-32 Horst geblokt en een inzet van ceren maar het bleef bij hard werDave Cornelissen, die wel erg ken en proberen. Enig lichtpunt
Eric Verlaan (Bar Adelhof 1) had lang door mocht gaan, leverde was dat Patrick Lokken voor het
de kortste partij (18 beurten), Ger een hoekschop op voor de thuis- eerst sinds 15 september weer
Ruimschoot (Lutis Ventilatietech- ploeg. De beste mogelijkheid was wat speelminuten mocht maken.
niek) maakte de hoogste serie (18
van 62 is 29,03%).

Argon in foutenfestival
onderuit tegen CSW

Bridge-uitslagen Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 28 januari speelde BVM de tweede ronde
van de voorjaarscompetitie.
In de A-lijn sprong team Marja
Hartman er uit met 66,67% met
team Greet Vermeij op een mooie
tweede plaats met 56,25% en
team Dick Elenbaas op de derde
plaats met 53,47%.
Het superbod van de avond werd
gedaan door team Johan Voskamp, dat 6schoppen bood en
maakte. De overige teams bleven
in 4schoppen met 1 up-slag steken.
In de B-lijn was team Ans de Ruiter met 59,72% te sterk voor team
Ans Bruggeman met 58,68% en
team Gerda Ruijgrok met 55,56%.
Team Jopie de Jong maakte een
heel mooi 4schppencontract met
3 up-slagen.
In de C-lijn speelde team Ria van
beregen de tegenstanders op
achterstand met 60,42%. Team
Ina van Rossum kon het met
57,29% maar net bijbenen met
54,17%. Team Ina van Rossum en
team Hermien de Jong boden en
maakten een prima 6 schoppen
contract. Donderdag 31 januari is
de zesde en voorlaatste ronde ge-

speeld met op de achtergrond de
promotie- en degradatieperikelen. In de A-lijn haalde team Jan
Bunnik geweldig uit met 67,92%
gevolgd door team Nan van den
berg 58,33% en team Theo Lambers met 57,92%. Vermeldenswaard is de 6SAdie door team
Wim Versteeg werd genaakt. Een
mooie prestatie.
In de B-lijn deed team Tiny Tijssen
goede zaken met 63,75%. Team
Greet Lodder deed goed mee met
56,67% gevolgd door team Lenny
van Diemen met 55,42%. Met een
4schoppen bod met 2 up-slagen
speelde team Corrie van de Veer
zich aardig in de kijker.
De C-lijn maakte et weer spannend. De teams bleven heel dicht
bij elkaar. Team Ger Borburg haalde 57,08% gevolgd door team
Annie van Onna met 56,67% en
team Diny de Haas met 56,25%.
Team Ria Bon maakte een zeer
mooi 3SA contract met 3 up-slagen.
Komende week gaat het er op of
er onder voor de verschillende
teams. Speel eens mee. Zie voor
informatie de website van Bridgevereniging Mijdrecht.

Bart en Maarten kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./ Café de Merel 2019 zijn er kwart finalisten bij
gekomen, in het afgelopen weekend speelden zaterdag Bart Hoffmans, Mees Brouwer, Rijk v. Heeringen en Gijs Rijneveld zich naar
de kwart finales en zondag Maarten Dulmus, Richard Schreurs Erik
Spiering, Richard van Kolck, Ray
Kramer en Cees Rietveld. We kunnen nog enkele spelers plaatsen
op de volgende datums zaterdag

16 en 23 februari en zondag 17 en
24 februari, zaterdag 2 en zondag
3 maart.
Het Open Ronde Venen Libre
Kampioenschap wordt gespeeld
op 8, 9 en 10 maart opgeven
kan vanaf nu op volgend adres,
is ook te vinden op biljartpoint
losse toernooien. Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43
te Vinkeveen, tel. 0297-263562
en 0297-264159. E-mail thcw@
xs4all.nl.

Niet vasthouden
De opgaande lijn kon Atlantis
niet meteen vasthouden en Heb-

bes bleef iedere keer weer voorkomen. In de laatste paar minuten van de 1ste helft werd het
weer gelijk tot 10-10, maar weer
scoorde Hebbes als eerste het
11de doelpunt. Timo Jongerling
probeerde hier in de laatste seconde nog 11-11 van te maken,
maar deze viel net te laat in de
korf volgens de scheidsrechter.
Na de verdiende rust en de pep
talk, kwam Atlantis goed uit de
startblokken. Er werd snel de verdiende gelijkmaker gescoord en
daarna bleef Atlantis doorgaan.
Hebbes kwam nog terug naar
de 13-13, maar Atlantis had duidelijk de winst geroken en bleef
de 2de helft 1 tot 3 punten voorstaan. Hebbes probeerde hier
nog verandering in te brengen,
door verschillende wissels toe te
passen, maar ook Atlantis bracht
in de laatste 10 minuten haar reserves in waardoor een soort status quo ontstond. De laatste paar
minuten maakte Atlantis het nog
spannend door niet meer te scoren, maar Hebbes kwam niet verder dan 19 doelpunten, waar Atlantis al 20 doelpunten had gescoord.
Volgende week 9-1-2019 zal de
hele Atlantis selectie (Atlantis
3, Atlantis 2 en Atlantis 1) weer
thuis in de Phoenixhal spelen.
Vanaf 16.20 uur kunnen de toppers van Atlantis 3 weer bewonderd worden.

HV Mijdrecht start
“Walking Hockey”

Drie podiumplaatsen
voor GVM’79
Mijdrecht - Afgelopen weekend
was in Amersfoort de eerste wedstrijd van een aantal selectie meiden van GVM’79. Bij de allerjongste meiden liet Noa een prachtige brugoefening zien, deden Mila, Lynn en Roos mooie handstandplatval, was Gwenn de beste op de balk en straalden Sophie
en Dewy op de vloer. Voor Gwenn
bleek er ook nog een mooie zilveren medaille in te zitten. Op
de andere baan waren het de
9-jarige meiden die over de toestellen gingen. Maaike en Amyjay behaalde hun beste score op
de sprong en Alina deed het zoals verwacht heel goed op vloer.
In de tweede ronde was het Jaelynn in het D2 niveau die voor
GVM uitkwam. Zij liet ook een super strakke blak oefening zien en
hield op andere 3 toestellen de
verschillen met de concurrentie
klein. Jaelynn behaalde een gouden medaille. Daarna kwamen Jade en Marieke in actie, die heel
graag een goede wedstrijd wilden doen. En dat is gelukt! De oe-

feningen zaten er goed in en werden netjes uitgevoerd.
Voor deze keer een mooie ranking in de middenmoot en prima
punten om aan te werken voor
de volgende keer. Bij de grotere
meiden deed Floun een prachte vloeroefening op muziek van
“mama mia”, wat een vrolijkheid
spatte daarvan af. En ook Janneke
haalde haar beste score op vloer,
met voor de eerste keer een oefening op muziek. Bij de prijsuitreiking bleek Floun het overall het
beste te hebben gedaan, ook een
gouden medaille voor deze GVMér. Aan het eind van de dag, was
er nog 1 ronde met 2 gymnasten
van GVM. Daphne heeft nu al
tijdje bij de recreanten geturnd,
maar sinds dit jaar bij de selectie en doet het heel goed. Ook
bij haar was vloer het beste onderdeel, met zeer mooie sprongen. Julie is alweer voor 2e jaar bij
de selectie, maar moest een leeftijdsklasse hoger. Zij gooide hoge
ogen met haar balk oefening.

Mijdrecht - Bij HVM kennen we
al heel lang de “Trimmers” en dat
is al jaren een groot succes. Maar
er is meer te doen, want bewegen is ontzettend belangrijk. In
samenwerking met de Gemeente De Ronde Venen wordt “Walking Hockey” opgezet om mannen en vrouwen vanaf 55 jaar actief te krijgen. Niemand is te oud
om mee te doen. De sport kan op
elk inspanningsniveau worden
gespeeld zodat iedereen mee
kan doen. Het is een veilige sport
en hockey ervaring is zeker niet
nodig. “Walking Hockey” is een
teamsport, een mix van mannen
en vrouwen en wordt gespeeld
op een kunstgrasveld.
Op woensdag 13 maart zal de

eerste training starten in het clubhuis van HVM (Proostdijstraat
41). Er zal uitleg gegeven wordt
wat “Walking Hockey” precies inhoudt. Sticks zijn beschikbaar op
de club, maar neem wel sportschoenen mee. Ze beginnen om
20.00 uur. Na wat lichte oefeningen voor de warming-up gaan ze
aan de slag met de bal en de stick.
De training wordt gegeven door
Lisanne de Roever. Zij is haar carrière gestart bij HVM en heeft
zelfs op de Olympische Spelen
meegedaan.
Wil je meedoen of twijfel je nog,
neem dan even contact op met
Elly van Dijk. Zij kan je meer informatie geven (walkinghockey@
hvmijdrecht.nl) of 06-22123170.

Biljartclub “De Kom”
zoekt nieuwe leden
Mijdrecht - Zou u het leuk vinden
om te leren biljarten? Of heeft u
wel eens eerder gebiljart en wilt
u het weer oppakken? Bent u beschikbaar op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur?
Bij biljartclub “De Kom“ bent u
van harte welkom om mee te
doen aan een interne competitie
waarin het meedoen belangrijker
is dan de winst.
Bij binnenkomst in dorpshuis
De Springbok in De Hoef wordt
er eerst gezellig bij gekletst onder het genot van een kop kof-

fie, die net als de overige consumpties klein van prijs zijn. Op
de drie aanwezige biljarts spelen
alle aanwezigen vervolgens elk 2
wedstrijden.
Als u niet speelt, dan assisteert u
met het tellen en schrijven. Gezelligheid staat voorop en als u
nog weinig ervaring heeft met
het maken van caramboles helpen de ervaren leden u met hints
en tips. Indien u geïnteresseerd
bent, neem dan contact op met
Hans Brozius 06-10414086 of brozius@xs4all.nl.
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Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer

Marjon van den Hoek
Run For KIKA

Regio - Dinsdagmiddag 29 januari en in Sporthal De Scheg waren weer een dikke vijftig enthousiaste bridgers neergestreken.
De tweede zitting van de parenronde stond op het programma.
Dat ging nog met enige strubbelingen gepaard want om onverklaarbare redenen liet een aantal van de bridgemates het ineens afweten, terwijl de overige
gewoon hun plicht deden: het registreren van de scores. Enfin gelukkig waren er scorebriefjes, dus
net zoals ‘vroeger’ werden op de
betreffende tafels de scores met
de hand ingevuld. Dankzij onze onvolprezen wedstrijdleider,
die al die scores achteraf met de
hand heeft ingevoerd was er een
paar uur later toch een uitslag per
mail. Petje af voor Ria!

Regio - Mijn naam is Marjon van
den Hoek, ik ben 56 jaar oud en ik
woon in De Kwakel. Mijn doel voor
dit jaar is om zoveel mogelijk geld
op te halen voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Dit doe ik
niet zomaar, want op 3 november 2019 ga ik de marathon van
New York lopen voor KiKa. Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in
Nederland kanker, waarvan ongeveer 75% van de kinderen geneest. Door de donaties kan Kika
onderzoek doen naar kinderkanker, met als doel het genezingspercentage te verhogen naar
95%. Afgelopen september 2018

Hoogste score
De hoogste score viel deze week
in de B-lijn: bij Froukje Kraaij &
Anneke van der Zeeuw stond er

59,58% op de teller. Tweede werd
gelegenheidspaar Henny Janssen & Sandra Raadschelders met
56,67%; op drie Willie Woerden
& Ellen Boeringa met 53,75% en
de vierde en vijfde plaats waren
voor respectievelijk Tina Wagenaar & Cora de Vor met 52,08% en
Atie de Jong & Hans Warmenhoven met 51,67%. In de A-lijn eindigden Refina van Meijgaarden &
Cathy Troost op één met 57,29%.
Op twee Rees & Gerard van der
Post met 55,21%, de derde plaats
was voor Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot met 54,17%, de vierde voor Inge Dyrbye & Thea Stahl
met 53,82% en de top-vijf werd
afgesloten door Ina Melkman &
Jetty Weening met 52,43%.
Er is nog plaats voor nieuwe leden van beiderlei kunne, dus wilt
u het een keer komen proberen
neem dan contact op per telefoon op 0297-569910 of per mail
naar hartenvrouw2015@gmail.
com

Atlantis 1 te groot voor
IJsselvogels
Mijdrecht - Zaterdag 2 februari speelde het door van Walraven
gesponsorde Atlantis 1 de eerste
return van het seizoen, in Moordrecht tegen de Ijsselvogels. De
thuiswedstrijd was geëindigd in
een 20-18 overwinning voor Atlantis. De wedstrijd kwam traag
op gang, in de eerste 10 minuten
van de wedstrijd moesten beide
ploegen nog even zoeken naar
de doelpunten en werd er dus
weinig gescoord. Ijsselvogels wist
de score te openen, maar na bijna
10 minuten spelen stond het nog
slechts 3-3. Hierna volgde een fase in de wedstrijd dat Atlantis
heer en meester was. De gelijke
stand werd uitgebouwd tot een
voorsprong van 8-3 in het voordeel van de uitploeg. Helaas kon
deze lijn niet in een keer doorgetrokken worden, en wist Ijsselvogels voor rust nog terug te komen tot 9-12. In de rust werden
de aandachtspunten besproken
en benadrukt wat er moest ge-

beuren om met de winst naar
huis te gaan.
Effect
Deze bespreking heeft duidelijk zijn effect gehad, want na
rust was Atlantis weer de bovenliggende partij. Het spel was beter, er werden minder fouten gemaakt en zo kon Atlantis uitlopen
tot 17-10 met nog ongeveer 10
minuten te spelen. Inmiddels was
Jelmer in het veld gekomen op de
plek van Maarten en voor de laatste 10 minuten werd Jeroen er in
de verdediging uit gehaald voor
Sander. Het slotakkoord van de
wedstrijd was wat slordiger aan
de kant van Atlantis, waardoor
Ijsselvogels aan het einde van de
wedstrijd nog maar 5 doelpunten
achter liep. De eindstand was 1520 voor Atlantis.
Volgende week is er weer een
thuiswedstrijd, om 18.40 speelt
Atlantis 1 tegen Reeuwijk in de
Phoenix.

Super score door B.V.U.-ers
Regio - Maandag jl. werd met 31
paren de 4e ronde van de 4e parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in de barzaal van sporthal De Scheg.
In deze 4e ronde ging in de A-lijn
de 1e plaats naar het combipaar
Lia Guijt & Henk v/d Schinkel met
64,58% op de 2e plaats eindigde
Huib v. Geffen & Lambert Koeter
met 63,54% en op de 3e plaats
Wies Gloudemans & Marcel Dekker met 61,46%. In de B-lijn ging
de 1e plaats naar Bep & John de
Voijs met 61,67% op de 2e plaats
eindigde Tineke v/d Sluijs & Ton
ter Linde met 59,17% en op de 3e
plaats Ans Voogel & Doina v. Ettikhoven met 51,67%. In de C-lijn
ging de 1e plaats met de hoogste
score van de dag naar Til v. Etten
& Marja Baris met 69,17% op de
2e plaats eindigde Co Beunder &
An Pronk met 54,75% en op de 3e
plaats Lisa Antonioli & Bertha de
Jong met 52,29%. In de tussen-

stand staan in de A-lijn Nel Bakker op de 1e plaats met 61,60%
om de 2e en 3e plaats is er een
strijd tussen Wies & Marcel met
55,75% Greet & Henk met 55,21%
Huib & Lambert met 55,20% om
de degradatie plaatsen strijden
de paren Theo & Rob met 42,84%
Cees & Jos met 41,55% Ludy &
Anneke met 39,81%. In de B-lijn
staan John & Bep op de 1e plaats
met 61,55% gevolgd door Jan &
Kees met 59,75% om de degradatie plaatsen strijden Dieny &
Mart met 43,40% Anja & Marja
met 43,10% Joke & Yvonne met
41,56% het lot voor Riki & Hans
lijkt bezegeld met 36,02%. In de
C-lijn strijden om de promotieplaatsen Co & An met 55,22% en
Jacqueline & An met 52.76% en
Marieke & Rineke met 52,47%.
Het is de BVU er veel aan gelegen om zoveel mogelijk instroom
te krijgen van nieuwe bridgers.
Zo geven we regelmatig bridge-

Kom jij ook Beeballen
bij Thamen?
Regio - Beeball is een stoer, flitsend en leuk spel voor kinderen
van 5 tot en met 10 jaar. Door de
kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig
bij het spel betrokken en zijn ze
volop in beweging. Bij Beebaall
staan teamgeest, sportiviteit en
spelplezier voorop.
Door het spelen van Beeball raken kinderen snel vertrouwd met
het slaan, gooien en vangen. Op
speelse wijze maken kinderen
zich snel de technische vaardigen
van honkbal en softbal eigen.

Beeball kenmerkt zich in het bijzonder doordat het spel door kinderen vanaf 5 jaar en met kleine
teams en aangepast veldformaat
gespeeld wordt.Heb jij interesse
om mee te trainen. Je bent van
harte welkom om geheel vrijblijvend vier keer gratis mee te trainen.
Voor meer informatie en het opgeven voor de training graag een
e-mail versturen naar: nieuweleden@thamen.info en dan krijg je
een uitnodiging om mee te trainen.

De Quakelse snert
bridgedrive
Regio - Als het snert weer is dan
is de redding nabij want zondag
kun je gezellig bridgen ingedeeld
op sterkte in De Quakel. En ben
je een echte liefhebber en geef
je je op onmiddellijk na het verschijnen van dit blad dan kan je
na afloop blijven en van aan snert
maaltijd genieten (met als alternatief een Uiensoep maaltijd).
Vanaf 13.30 tot 17.00 uur gaan
we bridgen en prijs uitreiken. We
spelen topintegraal ingedeeld op
sterkte. Geef bij je “1e inschrijving” zelf even aan welke letter bij
je past! A=”Gevorderde Bridger”,
B=”Club Bridger” , C=”Thuis Brid-

ger zonder club ervaring” en ook
de lidnummers van de bridgebond. NBB-paren betalen €7,- anderen ietsje meer (ook als je evne geen bridge partner weet en
toch wilt komen betaal je ietsje
meer. Het eten kost je €12,- per
persoon en is altijd een gezellige
afsluiting van een gezellige middag. Inschrijven voor bridgen +
eten tot uiterlijk donderdag 7 februari om 5 voor 12.00 uur ’s ochtends en voor het bridgen tot zaterdag 5 voor 12.00 ’s middags
bij Hans via mail leerkomgabridgen@gmail.com of telefoon 0654 108 456.

Bridgevereniging Vinkeveen
Vinkeveen - Bij de laatste bijeenkomst van de bridgevereniging Vinkeveen was weer traditioneel gezellig en spannend. Door
het winterweer waren er een beperkt aantal afzeggingen maar de
aanwezige paren hebben prachtige spellen op tafel gelegd. Herman en Bram lieten zich van hun
beste kant zien een eindigden op
de eerste plaats met ruim 65%. Zij
speelde een paar fraaie slem-contracten professioneel uit.
Bep en Clemens, als vanouds,
werden keurig tweede (56,25%)
en Tineke en Bart hadden de
smaak te pakken en legden beslag op de 3e plaats met 55,73%.
De aanwezige nieuwe leden delessen. 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

heb ik de Dam tot Dam hardgelopen voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Hierbij heb ik een
mooi bedrag kunnen leveren aan
het WKOF. Dit deed ik voor de vele
vrienden die deze ziekte niet hebben overwonnen, maar ook voor
degene die nog bij ons zijn en die
we zo lief hebben. Het was zo bijzonder! Op de site: runforkikamarathon.nl/steun staat mijn profiel.
U kunt mij steunen en uw steentje bijdragen door op ‘doneren’
te klikken. Vanaf 15 februari tot 5
april 2019 kunt u bij Albert Heijn
Jos van den Berg uw statiegeldbon doneren aan KiKa.

Eindelijk weer normaal
bij Sans Rancune
Regio - Waar we wekenlang verwend werden met bijzondere
spellen, lijkt er nu een eind aan
gekomen. Jammer, vinden velen. Maar anderen verwelkomen
de switch juist. Eén paar profiteert optimaal: van weken kwakkelen laten ze nu zien wie er de
baas is. Lijnie en Greet rijgen ieder aan hun zegekar, bieden een
uitstekend slem, en eindigen bovenaan met 65,97%. Stilletjes gevolgd door Gerda en Alice met
63,19%. Andere slems sneuvelen,
op een zes Schoppen van Ad en
Gerard na. De verdelingsbollebo-

zen komen er niet aan te pas. Ze
zijn blij dat hun percentages hier
niet genoemd worden.
De B-lijn gaat een eind in de ontwikkeling mee, maar behoudt
nog wel wat van het voorgaande, zij het in afgevlakte vorm. Hier
winnen de broers Herman en
Theo met de hoogste dagscore
van 66,67%, met Grace en Jeannette knap op de tweede plaats
met 60,42%.
Er is nog steeds ruimte voor
enkele nieuwe leden. Nadere informatie bij Lijnie Timmer,
(0297)561126.

Wies en Wouda verbazen
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Speel je voor het eerst
in de A-lijn als paar en eindig je
gelijk bovenaan. Dit presteerden Wies Gloudemans & Wouda
Roos met een score van 57,64%,
knap gedaan. En het verschil
met paar twee, Stenny & Herman Limburg die op 54,51% uitkwamen, was ook nog eens een
drie procent! Gerda Schavemaker met voor deze keer Geke Ludwig, deelde de 54,17% met Johan
Le Febre & Wim Slijkoord en Janny Streng & Francis Terra sloten
met 53,13% de top af. Daarna eindigden nog drie paren boven de
vijftig zodat de conclusie getrokken kan worden dat men in deze lijn behoorlijk aan elkaar gewaagd is. In de B-lijn staken Hannie & Hein van der Aat met een
prachtige 66,15% ver boven de
groep uit. Op twee finishten Tonny & Otto Steegstra met 57,81 en
op drie volgden Tom de Jonge &
Herman Vermunicht met een percentage van 53,65. Lijnie Timmer
& Marcel Dekker waren als vierde met 52,60% tevens het laatste
paar boven de streep van goed
en minder, zodat hier de verschillen in sterkte deze keer wat groter waren.

den het voortreffelijk een eindigden in “ het linker rijtje”. De Bridgevereniging Vinkeveen, kan nog
nieuwe leden gebruiken. Zowel
beginnende bridgers als gevorderde bridgers zijn welkom.
Dit seizoen loopt door tot eind
april. Het nieuwe seizoen begint
in september 2019. Ook als u nog
geen bridgepartner heeft kunt u
zich opgeven. WZj doen dan hun
best om een goed en plezierig
koppel te vormen. U kunt het lopende seizoen nog meedoen.
Er wordt gespeeld op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur. Voor
meer info kunt u bellen met Dorette Suppan tel 06-55707038 of
High five
mailen naar suppan@hetnet.nl.
In de C-lijn een high five tussen
Joyce Udema & Jeanet Vermeij
te proeven. Voor nadere informa- die met 62,15% ook een flink gat
tie en/of lid worden van de B.V.U. sloegen. Elly Belderink & To van
kunt u contact opnemen met on- de Meer voerden met 55,90% als
ze secretaris Mevrouw Wies Glou- tweede het peloton vijftigers aan,
demans tel. 06-20393309 of via waarvan Richard v.d. Berg & Tim
de mail gloudemanswies@gmail. Vader met 55,21% derde werden.
Froukje Kraaij & Rini Tromp deelcom.

den vier en vijf met Gerda van
Liemt & Els van Wijk met voor allen 52,78%. Hierna kwamen zelfs
nog vier paren boven de vijftig
procent en dat getuigt ook in deze lijn van een evenredige sterkte verdeling. De hoogste score
van deze avond viel in de D-lijn
behaald door Mieneke Jongsma
& Anneke Wijmans met 66,67%,
klasse dames. Joke Morren & Debora van Zantwijk werden tweede
met 58,33% en daarna kwamen
als derde paar met 56,25% Erika
Groenink & Loes Reinders door.
Greetje van den Bovenkamp &
André Langendonk werden vierde met 52,60% en de beste vijf
werden hier afgesloten door Ria
Wezenberg & Evert Wevers die op
51,56% uitkwamen. Met nog twee
avonden te gaan is het “billen
knijpen” weer begonnen. Wilt u
ook getuige zijn van de zinderende ontknoping, 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, telefoon 06-83371540.

Klaverjassen
Vinkeveen – Dinsdag 12 februari
organiseert klaverjasclub Onder
Ons een gezellige Valentijn klaverjasavond met leuke en lekkere Valentijnsprijzen. De aanvang
is 20.00 uur In Dorpshuis De Boei
Kerklaan 32 in Vinkeveen.

WAAR REN JIJ MEE?
GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

