IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

JE AL 132
IE

K R A NT D

ADVERTEREN?

E AL 1 32 J
EJ

SINDS 18

DE

KRANT D
I

132
88

R PAKT!
AA

De Ronde Venen - Op 10 februari 2020 organiseert de
Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude een open avond in Café-Restaurant De Eendracht
(Onder de Hanebalken),
Hoogstraat 37 in Abcoude,
aanvang 20 uur. Waarom lid
zijn van een Rotaryclub? We
wisselen professionele kennis uit: we vertellen over ons
vak en luisteren naar interessante en veelzijdige presentaties tijdens de bijeenkomsten. We zijn sociaal actief
door samen onze capaciteiten in te zetten voor de lokale en soms internationale gemeenschap. Op het persoonlijke vlak zijn we een waardevol klankbord voor elkaar.
Iedereen die meer wil weten over Rotary is van harte
welkom op deze informatieve avond. Aanmelden voor
de open avond kan bij Wilma
Brunia, e-mail wilma@brunia.nl, tel. 0294 28 47 94 of bij
Sary Witteveen, e-mail scwitteveen@planet.nl, tel. 0294
28 47 36. Zie ook www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.
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Nieuwe Meerbode

Zonnehuis
Majella
organiseert
Winterfair

Kennismaken
met Rotary

SINDS 1

De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Zonnehuis Majella organiseert 27 februari van 11.00-15.00 uur een
winterfair. Dit vindt plaats in
en om ons gebouw aan de
dorpsstraat 75, aan de kant
van De Kom. Dit doen wij om
extra geld in te zamelen voor
‘dineren in eigen huis’. Bewoners worden 1x per maand
in hun eigen restaurant
heerlijk in de watten gelegd.
Zij dineren dan in hun eigen
restaurant. Dit is erg gezellig
voor de bewoners en zo hebben ze toch het gevoel dat
ze even weg zijn. Op de winterfair verkopen ze allemaal
lekkernij en leuke dingen zoals; snert, poffertjes, glühwein en leuke hebbedingetjes. De organisatie hoopt
zo veel mogelijk mensen te
kunnen verwelkomen zodat
zij het ‘dineren in eigen huis’
kunnen voortzetten.
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Mijdrecht: Omg. Fazant, Fuut, Kwikstaart (345 kranten)
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL

Supermarktketen Aldi:

Mag supermarkt bouwen
op het industrieterrein
Mijdrecht – Afgelopen week heeft het college van burgemeester
en wethouders de supermarktketen Aldi Een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een supermarkt met parkeervoorzieningen op de Ondernemingsweg 7 en 9 in Mijdrecht.

Dit is te lezen in een informatienota van het college aan de
raad. Dit is op zijn zachtst gezegd ‘vreemd’ aangezien het college en de raad al velen jaren elke vorm van detailhandel weert
van hert industrieterrein. Heel
wat supermarkten hebben het
geprobeerd, maar steeds liepen
zij op tegen het bestemmingsplan waarin duidelijk stond dat
er geen detailhandel was toegestaan en aan ontheffingen, zeker voor supermarkten kende het
college en de meerderheid geen
genade. Nee….
Nu is er blijkbaar toch een maas
in het web ontdekt, waar de Aldi
is in gedoken. Het college geeft
ook een uitgebreide uitleg. De

Aldi heeft begin oktober de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw
van een Aldi supermarkt met parkeerruimte voor de percelen Ondernemingsweg 7 en 9. Op dit
adres is momenteel Roke Motors
gevestigd.
Geen detailhandel
Ook op deze percelen was in principe geen detailhandel toegestaan, onder het oude bestemmingsplan bedrijventerrein van
1972. Maar er was een uitzondering gemaakt voor o.a. garagebedrijven met bijbehorende accessoires. Met deze uitzondering
kon Roke zich hier vestigen. In
2009 kwam er een nieuw bestem-

mingsplan, waarin detailhandel
helemaal werd uitgesloten. Roke maakte bezwaar en werd voor
deze locatie toch weer een uitzondering gemaakt. “In de voorschriften zijn toen geen (verder)
specificaties of beperkingen opgenomen ten aanzien van detailhandel. De percelen zijn bestemd
als Bedrijf-1 met aanduiding Detailhandel en Bedrijf-1 zonder
aanduiding ‘Detailhandel’ met
daarbij behorende parkeervoorzieningen.
Gezien de jurisprudentie heeft
het college geconcludeerd dat
er ze deze vergunning niet kunnen weigeren. Wethouder Kroon
heeft inmiddels vertegenwoordigers van diverse supermarkten en eigenaren van vastgoed
in het centrum van Mijdrecht, VIB
en Shopping Mijdrecht geïnformeerd over deze vergunningverlening.

zoals het gebruik van lokale producten, het gezamenlijk inkopen
van goederen, het huren van materialen en afvalscheiding. Daarnaast werden in de groep inspirerende praktijkvoorbeelden gedeeld over bijvoorbeeld het gebruik van kartonnen bekers met
water tijdens hardloopwedstrijden en over de voor- en nadelen van wegwerpbekers en herbruikbare bekers tijdens evenementen. Tijdens de avond was

Lucas Koorn de nieuwe
kinderburgemeester 2020

De Ronde Venen – Donderdagavond jl. werd in de gemeenteraad afscheid genomen van de
kinderburgemeesters van 2019
en werden de twee nieuwe kinderburgemeesters voor 2020 benoemd. De twee kinderburgemeesters van het afgelopen jaar,
Dorinthe van de Kraats en Fabriz
Kalse werden allereerst bedankt
voor hun bewezen diensten. Zij
kregen buiten de bedankjes ook
een foto waarop zij te zien waren bij een van hun taken van
het afgelopen jaar. Hierna werden de twee nieuwe kinderburgemeesters benoemd. Officieel
heb je een kinderburgemeester
en een loco kinderburgemeester.
Voor dit jaar is de burgemeester
een onafhankelijk adviseur duur- geworden Lucas Koorn en de lozaamheid aanwezig die alle vra- co-burgemeester Sanne Wigt. De
gen over duurzaam eventma- raad was unaniem voor deze benagement kon beantwoorden. noeming en wenste hen veel sucOok gaf hij tips voor het struc- ces.
tureel toepassen van duurzame
keuzes binnen de organisatie van Beoogd effect
zowel grote als kleine evenemen- In het voorstel aan de raad werd
ten. Een mooie gezamenlijke con- aangegeven het waarom kinderclusie van de aanwezigen was dat burgemeesters: ‘Door het instelveel organisatoren al duurzaam- len van een kinderburgemeester
heidsmaatregelen toepassen.
wordt de zichtbaarheid van kin-

Geslaagde bijeenkomst
duurzaam eventmanagement
De Ronde Venen - Afgelopen
maandag vond in het Event Station in Mijdrecht een inspiratiesessie ‘duurzaam eventmanagement’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst wisselden organisatoren
van evenementen en de gemeente ideeën uit over het verduurzamen van evenementen.
Onder leiding van een gespreksleider spraken aanwezigen met
elkaar over diverse duurzame
mogelijkheden en onderwerpen,

Oud-burgemeester Dorinthe draagt de ambtsketten over
aan de nieuwe burgemeester, Sanne Wigt

deren in de gemeente vergroot.
Hierdoor kunnen initiatieven die
betrekking hebben op kinderen beter bij de wensen van jonge inwoners aansluiten. De kinderburgemeester draagt bij aan
burgerschapsvorming. Burgerschapsvorming brengt kinderen
de basiskennis, vaardigheden en
houding bij die ze nodig hebben
om nu en straks actief te kunnen
meedoen in de samenleving. Dat
scholen hier aandacht aan moeten besteden, is bij wet geregeld.
De gemeente draagt op deze manier haar steentje bij aan de invulling hieraan.
Sollicitatie
Beide kandidaten hebben gesolliciteerd door een filmpje/foto van zichzelf op te sturen met
een begeleidend schrijven. Zowel Lucas als Sanne kunnen goed
in het openbaar spreken. Ze vinden het leuk en kunnen goed omgaan met het in de belangstelling
staan (wat bij deze functie hoort)
en hebben ideeën en wensen die
ze graag willen bespreken. Er waren in totaal zeven sollicitaties
binnengekomen.

Duurzaamheid leeft binnen de Oud-burgemeester Fabriz draagt zijn ambtsketten over
aan de nieuwe burgemeester, Lucas Koorn
Aanwezigen wisselen ideeën uit over het verduurzamen van evenemen- gemeente
De bijeenkomst had een grote
ten in De Ronde Venen
opkomst. Vertegenwoordigers
van de evenementen Culinaire
Venen, Feestweek Abcoude, Hollandse Avond, Bosdijkloop, Vinkefest, autocross Abcoude, Najaarsmarkt Wilnis, Stichting Wilnis Doet!, Techniek Driedaagse
en Beroepenfeest Veen en Amstelland On Stage, Wilnis Festival,
Shantyfestival Vinkeveen en de
Zilveren Turfloop waren aanwezig. Wethouder Kiki Hagen (Duurzaamheid): “Onze gemeente kent
veel verschillende evenementen
georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers en ondernemers.
Ideeën uitwisselen inspireert zodat onze evenementen straks
nog duurzamer zijn!”
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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.

Gouden spelt voor
Pien Okkersen
Mijdrecht - Tijdens de onlangs
gehouden
afdelingsvergadering van de Zonnebloem afd.
Mijdrecht op 29 januari j.l. werd
Pien Okkersen in het zonnetje gezet. Zij ontving een oorkonde en
een gouden speld omdat ze al 40
jaar vrijwilliger is bij de Zonnebloem. Pien is ook al meer dan 10
keer mee geweest met de vakan-

tieweek van de Zonnebloem en
is jarenlang bestuurslid geweest.
De voorzitter van de regio en de
voorzitter van de afdeling hielden een mooie toespraak incl.
een gedicht dat heel toepasbaar
was voor Pien. Zij maakt zelf altijd
mooie gedichten.
Natuurlijk hoorde daar ook een
mooie bos bloemen bij.

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

Zing mee in het
Turfschipperscafé

De Ronde Venen - Altijd graag
mee willen zingen tijdens een optreden van de Shanty & zeemansBRANDWEER & POLITIE
koor de Turfschippers. Ook dit jaar
Brandweer 030-2404400.
is dat weer mogelijk. Alweer voor
Politie 0900-8844.
het 4e achtereenvolgend jaar organiseren de Turfschippers een
zindert meezingfeest. Op zondag
9 februari, kan jong en oud weer
volop meezingen in het tot turfschipperscafé omgebouwde zaal
in de Boei in Vinkeveen. Onder
begeleiding en ondersteuning
van het muzikale combo en de
zangers van de Turfschippers zal
Mijdrecht - Dit jaar is het 75 jaar de avonden te organiseren.
het weer tot een grote zeewaardigeleden dat Dietrich Bonhoeffer De eerstvolgende is op donder- ge volkszang komen. Op grote TV
door de nazi’s is vermoord. Bon- dag 6 februari in De Rank, Prins schermen, zullen de teksten van
hoeffer was één van de vooraan- Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. de te zingen liederen geprojecstaande figuren van de Beken- Op deze avond vertelt ds. Erick teerd worden en uitstekend door
nende Kirche, een beweging bin- Versloot over de liederen die Bon- het publiek te volgen zijn waarbij
nen de Duitse kerken die zich kri- hoeffer schreef. Een aantal van nieuwe maar zeker ook oude nostisch opstelde tegenover de na- deze liederen, waaronder ook talgische zeemansliederen aan
zi’s. Daarom werd hij gevangen nieuwe liederen die op zijn ge- bod komen. Het Turfschipperscagenomen en op 9 april 1945 door dachtegoed zijn geschreven, zul- fé is zondag 9 februari geopend
de nazi’s opgehangen. Hij heeft len worden gezongen. Vanaf half van 14.00 tot 17.00 uur, onderveel brieven en liederen nage- acht is er koffie, de aanvang is broken met 2 rustmomenten om
laten waarin hij stelling nam te- acht uur en na afloop kan ieder- de keel te smeren. Toegang is gragen de nazipraktijken en getuig- een nog even napraten onder het tis al wordt een vrijwillige bijdrade van zijn geloof in Christus. Op genot van een drankje. De toe- ge zeer op prijs gesteld.
indrukwekkende wijze schreef hij gang is vrij met een collecte aan
over zijn gevangenschap en de de uitgang ter bestrijding van de
dreiging van de dood.
onkosten. Iedereen is hartelijk om de twee jaar de Playbackshow.
De leden van de Soos schitteren
Zijn werk trekt nog steeds veel welkom!
dan in ongeveer 16 optredens in
belangstelling. Reden voor de
Protestantse gemeenten van Meer informatie over deze en een zaal zit vol met ongeveer 500
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen andere avonden is te vinden op enthousiaste toeschouwers! Soos
De Cirkel bestaat al meer dan 30
om in dit gedenkjaar verschillen- www.pgmijdrecht.nl
jaar en komt samen in het gebouw
Dagbesteding aan de Windmolen
75 in Mijdrecht. Er is weer plaats
voor nieuwe leden. Ben je ouder
dan 15 jaar dan is dit je kans en
De Ronde Venen - Iedere dins- van een tiental vrijwilligers diverse kom eens een keer geheel vrijblijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur activiteiten. Je kunt op zo’n avond vend kijken. Voor meer info: www.
wordt er een gezellige avond ge- darten, tafelvoetbalspelen, sjoelen, soosdecirkel.nl of neem dan even
organiseerd voor mensen met een kaarten, muziek maken of creatief contact op met Angela van Adriverstandelijke beperking. Onge- bezig zijn. Je kunt ook gewoon ge- chem, de coördinatrice van de
veer 60 leden van Soos De Cirkel zellig komen kletsen. Niets is ver- Soos. Tel: 06-23937815 of email:
ondernemen onder begeleiding plicht! Naast deze activiteiten is er adrichem74@kpnmail.nl

Bonhoeffer, een
markante verzetsheld

Soos de Cirkel iets voor jou?

Uitdagende lessen voor
de jeugd bij AKM
Mijdrecht - Atelier de Kromme
Mijdrecht biedt schilder- en tekenlessen aan op woensdagmiddag voor kinderen van 8-12 jaar
en op de vrijdagmiddag voor de
jeugd vanaf 12 jaar. Bij de woensdagmiddaggroep treden we in
de laatste tien lessen, die starten in de week van 2 maart a.s.,
enigszins buiten ons vertrouwde programma. In het laatste cursusblok van dit seizoen worden
de lessen door Jackie Hutter verzorgd. Zij biedt de mogelijkheid
na het tekenen van een ontwerp
dit met gemengde technieken uit
te werken en vervolgens te schilderen. In het afgelopen blok was
dit het uitwerken in klei en voor
het komende blok van tien lessen
heeft ze weer verrassende ideeen. Bij de vrijdagmiddaggroep leren de jongeren hoe ze een portret moeten opzetten en uitwer-

ken in acryl. Deze lessen worden
gegeven door Moniek van Dijk.
Wil je meer weten over deze lessen of wil je je aanmelden? Kijk
dan eens opwww.atelierdekrommemijdrecht.nl. Wil je eerst even
een lesje proefdraaien? De eerste
proefles is gratis.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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.

Wat wil de wilde eend?
Misschien is het u ontgaan,
maar we leven al ruim een
maand in het Jaar van de Wilde Eend. Voor de duidelijkheid, de wilde eend is de eend
met die krulstaart, de eend die
je gaat voeren als je ‘eendjes
gaat voeren’ en die in tegenstelling tot wat de naam suggereert de meest tamme van
de eendensoorten is. Bij de
wilde eend hebben de mannetjes de mooiste veren en maken de vrouwtjes de meeste herrie. Zij kan snateren en
kwaken, hij komt niet verder
dan wat gemurmel.

zijn de enige vogels met piemelachtige aanhangsels) om
toch hun zin te krijgen. Eigenlijk hebben die mannetjes niet
zoveel keus, willen ze een kans
hebben op nageslacht. Zodra
de eieren zijn gelegd, houdt de
uitverkoren woerd het voor gezien. Broeden en (op)voeden
van de jongen mag zij alleen
En wat wil de wilde eend?
doen. Met een beetje mazDe wilde eend wil zich voort- zel komt hij haar af en toe een
planten, maar dat lukt ze niet hapje brengen.
zo goed. Voor het komende broedseizoen hebben ze al Maar het gaat dus niet goed
paartjes gevormd, oftewel, de met hun voortplanting. Hun
vrouwtjes hebben het mooi- aantallen zijn sinds 1990 met
ste en sterkste mannetje uit- dertig procent afgenomen.
gekozen. Daar is een keiharde Ook in parkvijvers dreigt een
strijd aan voorafgegaan, waar- verkeerd soort stilte. Geen gebij de mannetjes elkaar zono- snater meer, geen gekwaak.
dig probeerden te verzuipen. Waarschijnlijk heeft de afname
Dat het vrouwtje heeft geko- te maken met de overleving
zen betekent niet dat afge- van de kuikens. Is het voedselwezen mannetjes zich daarbij gebrek? Gif? Worden ze opgeneerleggen, integendeel, des- geten? Niemand die het weet.
noods nemen ze haar groeps- Vandaar het Jaar van de Wilde
gewijs te grazen, zodat het uit- Eend. Ze krijgen dit jaar extra
verkoren mannetje machteloos aandacht, zodat misschien een
is. Zij wordt dan soms zo lang oplossing kan worden gevononder water geduwd dat ze het den. Kijkend door een menseniet overleeft. Als het mensen lijke bril denk je al gauw: als
waren zouden sommige woer- meneer zijn verantwoordelijkden voor jaren achter de tra- heid nou eens nam, dan zou
lies verdwijnen. Maar het zijn het met die kuikens misschien
eenden, door een evolutionai- ook beter gaan! Maar de menre wapenwedloop opgezadeld selijke bril heeft maar een bemet ingewikkelde geslachtsor- perkt zicht. Afgezien daarvan,
ganen. Vrouwtjes kunnen on- ga zoiets die woerden maar
gewenst zaad tegenhouden eens uitleggen...
en mannetjes gebruiken een
soort kurkentrekker (eenden Jaap Kranenborg

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

COLOFON

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

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
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 16.400
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
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
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSCMix papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Gemeenteraad stemt in met herinrichtingsplan De Maricken
De Ronde Venen - De gemeenteraad heeft ingestemd met
het inrichtingsplan De Maricken en de aanpak van het recreatieve “knelpunt De Heul”
in Vinkeveen. In totaal is daarvoor 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag is gebaseerd op oude, bestuurlijke
afspraken, zonder dat er keiharde, juridische verplichtingen liggen met de provincie.
Daarmee wordt een nieuwe invulling gegeven aan het gebied
tussen de nieuwbouwwijk De
Maricken in Wilnis en oostelijke
kant van Vinkeveen. Het gaat
om het tot stand brengen van
natuurgebied, recreatiegebied
en waterberging.
Oude plannen van tafel
De eerste, verstrekkende plannen
dateren uit 2005. In 2011 heeft
de Raad van State die bestemmingen deels vernietigd, omdat
de natuur- en recreatiegebieden
in het plangebied voor een aanzienlijk deel waren ingetekend
op gronden die particulier eigendom waren. De woningbouw in
de wijk Maricken kon wel doorgaan.
In 2013 heeft de gemeenteraad
besloten af te zien van een actieve ontwikkeling van een recreatiegebied ten noorden van de
wijk De Maricken. Wel heeft de
gemeente daarna een kavel tegenover de woonwijk De Maricken aangekocht, bestemd voor
aanleg van de recent gereedgekomen rotonde, als watercompensatie voor de wijken Vinkeveld en De Maricken en voor extra waterberging in de polder
Groot Mijdrecht. Daarnaast heeft
de gemeente een grote kavel
grond aangekocht nabij de Provincialeweg N201 /Liefkenshoek,
tegenover het Mijdrechtse bedrijventerrein. De bedoeling is om
dit stuk grond in de toekomst te
benutten voor het strekken van
de bocht in de N201.
Uitgewerkt plan Marickenland
Het huidige inrichtingsplan De
Maricken is opgedeeld in twee
deelgebieden. Dit is een gevolg
van eigendomssituaties. De gronden in het zogeheten deelgebied
1 zijn volledig eigendom van
Staatsbosbeheer en provincie
Utrecht. Het gaat om het gebied
direct ten westen van de wijken
in Vinkeveen, en ten zuiden van
de Provincialeweg N201). Deelgebied 2 omvat de gronden ten
noorden van de Provincialeweg
N201 en direct ten oosten van de
Ir. Enschedeweg. Een groot deel
daarvan is nog niet in eigendom
verkregen. Daarom kan daar op
korte termijn geen aaneengesloten gebiedsontwikkeling plaatsvinden.
Voor de voorzieningen in Marickenland is ruim één miljoen euro beschikbaar. In de zomer van
2019 is in deelgebied één in de
vorm van een pilot al gestart met
zes hectare lisdoddenteelt, nabij de algemene begraafplaats te
Wilnis. Voor Marickenland is een
uitgewerkt plan beschikbaar.
In plaats van de inmiddels achterhaalde ontwikkeling van een
grootschalig recreatiegebied in
Marickenland-West - ten westen
van de Ir. Enschedeweg - richt de
gemeente zich nu op recreatief
medegebruik van MarickenlandOost en op de verbetering van
de bereikbaarheid van de Vinkeveense Plassen, door oplossing
van het “knelpunt De Heul.”
Doorvaart ‘De Heul”
Deze nauwe doorgang vormt al
vele jaren een groot knelpunt in
de recreatieve verbinden van en
naar de Vinkeveense Plassen. Bij
de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is dit thema vooral door het CDA aanhangig gemaakt. In goed overleg met de
coalitiepartners VVD en D66 is
de aanpak van dat knelpunt opgenomen in het coalitieakkoord
“Verbindend, innovatief en ondernemend”. Door het raadsbe-

sluit kan het project “knelpunt
De Heul” nu uitgewerkt worden.
Voor het opstellen van een plan
van aanpak en de technische uitwerking daarvan met haalbaarheidsplan is een bedrag van €
50.000 beschikbaar. Als blijkt dat
het “knelpunt De Heul” kan worden opgelost, is in totaal één miljoen euro beschikbaar voor de
betering van de vaarverbinding
in Vinkeveen. Volgens de plannen zal aan de oostzijde van de
brug bij “De IJsbeer” een verbrede

vaarroute komen, zodat niet langer de nauwe route met de scherpe bocht - direct achter het eetcafé ’t Kruytvat’ - gevolgd hoeft te
worden.

dat nog geheel onduidelijk was
welke recreatieve voorzieningen
realiseerbaar zijn en vonden dat
er nog teveel onduidelijkheden
waren. Zij wilden daarom geen
‘blanco cheque’ beschikbaar stelGeen blanco cheque
len. Deze keuze was ingegeven
Wethouder Rein Kroon (CDA) be- door de opvatting dat er voor
nadrukte het belang van de re- De Heul nu nog geen uitgewerkt
creatieve voorzieningen Maric- plan beschikbaar is. Het door hen
kenland en de betere doorvaart ingediende amendement om
bij De Heul. De oppositiepartij- slechts een klein deel van het been Ronde Venen Belang (RVB) en drag beschikbaar te stellen, haalChristenUnie-SGP benadrukten de geen meerderheid.

Eindelijk integraal plan
De coalitiepartijen CDA, VVD en
D66 waren unaniem in hun steun
voor het raadsvoorstel. Nico de
Dood (CDA) typeerde het raadsvoorstel als “een goed plan”. De
Dood: “We geven mee dat in De
Maricken ook gedacht moet worden aan het planten van bomen.
We vinden het logisch dat De
Heul en De Maricken aan elkaar
gekoppeld zijn. Het idee van een
betere doorvaart komt oorspronkelijk uit Vinkeveen zelf.” Rudolf

van Olden (VVD) stipte de lange
voorgeschiedenis aan: “Na tien
jaar eindelijk een integraal plan.
Het is meer dan uitstekend.” Meindert Brunia (D66) noemde het
plan “overtuigend”. Fons Luyben
(SeniorenPartij): “Het begin van
een betere doorstroming is er.”
Ernst Scheurs (PvdA-GL): “Inzetten op De Heul heeft niets te maken met Marickenland.” Scheurs
gaf aan wel positief te staan tegenover een verantwoorde recreatie-ontwikkeling van Vinkeveen.

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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The Big E-vent bij Opel
dealer Janssen Van Kouwen

Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Koude Oorlogsjaren
De eerste zin onder een hoofdstuk van een uit 1932 daterend
weerboek luidt: “In ons wisselvallige klimaat weten wij nooit
of de komende winter zacht of
streng zal zijn”. Nu,tachtig jaar
later, zou het woord “streng
“niet meer gebezigd mogen
worden, maar “superzacht” de
plaats moeten innemen. Ook
deze winter,2019 - 2020, die
nog geen maand meer te gaan
is, brengt er niets van terecht:
een paar nachten met wat lichte vorst, zoals de -0,6 graden in
de ochtend van 21 januari. Om
van sneeuw maar te zwijgen;
sneeuwvlokken hebben we deze winter helemaal nog niet gezien. Hoe anders was dat in de
Oorlogsjaren van 1940 - 1945.
De winter van 1939 - 1940 was
evenals die van 1941 - 1942
zeer streng. Die van 19411942, was zelfs zeer streng.
De laatste drie oorlogwinters waren vrij zacht. Daaronder viel ook de Hongerwinter
van 1944 - 1945. In de winter
van 1942 zakte in de ijskoude
poolnacht van 26 op 27 januari de temperatuur in Winterswijk naar -27,4 graden, waarmee het de laagste temperatuur werd die ooitin Nederland
is waargenomen. Nog enkele minima: Warnsveld: -25,4 gr.
en De Bilt: - 24,8 gr. De uitzonderlijke kou voltrok zich onder
een rug van hoge druk na dagenlange sneeuwstormen. Nederland bevond zich destijds in
het overgangsgebied tussen
zeer koude Siberische en zachte Atlantische luchtmassa’s. De
lucht onder de rug was geheel
gevuld met de extreme kou uit
Oot-Europa. De rug bereikte
ons land achter een nieuw ontstane depressie, afkomstig van
het IJsland diep , die over Zeeland naar het zuidoosten trok
en de thermometer in Vlissingen met 13 graden in twee uur
deed zakken. Door een combinatie van regelmatig terugkerende sneeuwstormen (in
Zuid-Holland op 26 januari een
sneeuwdek van ruim 35 cm) en
extreme kou was het openbare leven vrijwel volledig tot stilstand gekomen. Een trouwe lezer van de weercolumn herinnert zich nog 1945/46, toen

in de Kerstvakantie in Landsmeer het grote meer De Breek
dicht lag. Hij vertelt dat op de
verjaardag van zijn moeder,
16 februari 1946, er enorme
sneeuwhopen lagen. Ik vermoed dat hier 1947 wordt bedoeld en niet 1946. In dit jaar
was er rond die tijd sprake van
zeer zachte lucht met temperaturen in de buurt van de 10
graden. Het jaar 1947 ligt meer
voor de hand. Dat was ook al
zo’n strenge winter met vaak
een pak sneeuw. De Noordzee
was tot 100 meter uit de kust
dichtgevroren.
In de winter kan een hoge
drukgebied, mits het een koude oorsprong heeft, wolkenloos blauw er uit zien. In dat
geval zal er in de nacht een
sterke uitstraling zijn, waardoor het flink kan vriezen. Dikwijls echter is het hoge drukgebied van subtropische oorsprong, dat bij ons ‘s zomers
mooi weer brengt, maar waarin ‘s winters door het vocht
vaak uitgestrekte wolkenvelden voorkomen. Zodra er een
opklaring zich voordoet en de
wind zich koest houdt, neemt
de kans op mist toe, alsook van
lichte vorst. Binnen het hoog
vindt dus afkoeling plaats. Als
de wind vanaf het continent
waait is dit goed te merken;
het geeft een kil gevoel. Dit gebeurt zodra de as van het hoog
ten noorden van ons land komt
te liggen. Andersom,bij een
verplaatsing van de as naar het
zuiden, betekent dat een westelijke wind, immers rond een
hoge drukgebied beweegt de
lucht zich met de wijzers van
de klok mee. In de afgelopen
maand januari heerste er veelal
hoge drukweer met regelmatig
hoge druk boven Zuid-en Midden Europa met uitbouw naar
de Atlantische Oceaan. Het
weerbeeld was uitermate saai.
Toch is er ook nog wel wat interessants te melden, want in de
ochtend van 20 januari steeg
de barometer bij ons tot record
hoogte van 1047,5 hPc. Bovendien viel er tijdelijk wat regen
en motregen - totaal: 3,5 mm
- bij barometerstanden van
meer dan 1030 hPc.

Zaterdag feestelijke
heropening bij diEMode!
Regio - De stijlvolle damesmodezaak in de Zijdstraat met alleen
zwart, wit en grijze kleding in álle maten, dus niet alleen groot
(!) gaat na twee jaar uitbreiden.
Eigenaresse Emmy greep haar
kans, nadat de Ibiza-boetiek van
haar buurvrouw Jill ging verhuizen naar het oude pand van BigL
“Dit is namelijk zo’n heerlijke stek
hier bij de molen. En zonder dat
ik veel meer kleding krijg, wordt
het wel twee keer zo groot.” Begint Emmy Huis. Haar gezin en familie hebben de verbouwing op
zich genomen en tijdens het interview zijn ze druk bezig met
de laatste loodjes. “Maar het gaat
lukken hoor, 8 februari is de grande opening!” Het wordt allemaal
wat ruimer opgezet. De kleding
komt meer tot zijn recht. Er komt
een gezellige koffiecorner en een
extra tafel met kleding. Ook komt
er een nieuwe toonbank, er zijn
extra paspoppen en de sieradenlijn wordt uitgebreid. Vooral die
van Annet Bartels, een kunstenares die van gerecycled en gebruikt rubber prachtige ringen en
kettingen maakt. “En ik krijg eindelijk mijn eigen kantoortje!”

sewhere, Black by KenM, Aimmea, Xenia Design, Crea Concept
en Qúe nog twee nieuwe merken
bij, namelijk Amma en Luukaa.
Emmy: “Dit is met name luchtige
en makkelijke damesmode. diEMode verkoopt van alle kledingstukken slechts één maat (van 36
tot en met 54) dus het blijft exclusief. Ook voor schoenen, bijzondere laarsjes, tassen, riemen en
overige accessoires kun je bij ons
terecht. ‘Dare to be different’ is en
blijft ons motto.” Emmy is trots
en blij met haar trouwe klantenkring die uit heel Nederland speciaal naar hier komt. diEMode is
inmiddels een gevestigde naam.
“Zelfs leveranciers beginnen mij
te benaderen.” Het is ook zo’n leuk
straatje. De voordeur blijft tegenover de molen, maar dat wijst bij
de heropening voor zich. Vanaf
10.00 uur aanstaande zaterdag
is iedereen van harte welkom om
de verbouwing te komen bewonderen. Dian, Janneke en Emmy
staan klaar met een hapje en een
drankje en hebben enorm zin om
te werken vanuit de nieuwe situatie. “Graag tot ziens!” Overige
openingstijden zijn maandag van
13.00 tot 17.30 uur, van dinsdag
Exclusieve kleding
tot en met vrijdag van 10.00 tot
De collectie van diEMode krijgt 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot
er naast onder andere de merken 17.00 uur en op afspraak. www.
Alembika, NÜ Denmark, NÖR, El- diemode.nl

Open podium bij de Schans
Regio - Op zondag 9 februari is er
weer Schans open podium in het
proeflokaal. Heb je een bandje, of
speel je in een bandje, kan je zingen of een instrument bespelen,
kom dan zondag 9 februari van
15 tot 18 uur naar het proeflokaal
van brouwerij de Schans. Wanneer jij je kunsten wil vertonen op
gitaar, drums, piano of willekeurig
ander instrument of een mooi lied
zingen en dat graag eens voor publiek wil doen dan ben je van har-

te welkom. Als het mogelijk is
neem je eigen instrument mee.
Geef je op via de facebook pagina en hou deze in de gate voor
verdere informatie. Wil je niet zelf
wil zingen of meespelen maar gewoon gezellig kijken en luisteren,
dat kan natuurlijk ook. De toegang is gratis. De Schans vind je
op: Schans 21 in Uithoorn. De ingang van het proeflokaal bevind
zich aan de achterzijde van het
gebouw tussen nummer 15 en 17

Speciale receptie voor
Cor Floor en Stef Veerhuis
Regio - Buurthuis Ponderosa organiseert in verband met het vertrek van Cor Floor en Stef Veerhuis een grote receptie op 8 februari a.s. Zij waren 48 jaar geleden de oprichters van het buurthuis. Per 1 januari j.l. hebben zij
hun functies neergelegd. In 48
jaar hebben zij een stempel gedrukt op de Uithoornse samenleving en buurthuis Ponderosa tot
een begrip gemaakt in Uithoorn.
Zo organiseerden ze o.a. een grote zeskamp in de Boerlagelaan

in Uithoorn, de Polenacties en
de deelname van Uithoorn aan
het NCRV programma Zeskamp.
Momenteel staan de deuren van
Ponderosa open voor de Weight
Watchers, biljarten, kaarten, surprisekienen, Yoga en vergaderingen. Tijdens de receptie op 8 februari kunt u Cor en Stef de hand
schudden, krijgt u een terugblik
op het verleden van Ponderosa
en herleven oude verhalen. Te- is tussen half 3 en 5 uur en be- belangstellenden. De lokatie is
vens kunt u kennis maken met doeld voor (oud) vrijwilligers, ge- buurthuis Ponderosa, Plesmanhet nieuwe bestuur. De receptie nodigden, kennissen en andere laan 27 in Uithoorn.

Regio - Opel dealer Janssen Van
Kouwen in Aalsmeer maakt de
aanschaf van een nieuwe Opel
wel heel aantrekkelijk. Tijdens
de spectaculaire show The Big Event, die van 3 tot en met 8 februari bij Janssen Van Kouwen
plaatsvindt, krijgt de klant tot
€ 2.000,- extra inruilwaarde bovenop de Autotelex-inruilwaarde
van zijn huidige auto (€ 500,- euro voor de Opel Corsa-e en Ampera-e). Behalve de extra inruilwaarde krijgen kopers van een nieuwe Opel personen- of bedrijfs-

auto een gratis tank- of laadpas
t.w.v. € 500.
Opel Bedrijfswagenavond op
donderdag 6 februari
Speciaal voor ondernemers organiseert Janssen Van Kouwen op
donderdagavond 6 februari een
bedrijfswagenavond in de Flagshipstore in Amsterdam Zuidoost. Van 16.00 tot 21.00 uur is er
een Foodtruck aanwezig, zijn alle
nieuwe modellen te bekijken én
kan er geprofiteerd worden van
de Big E-vent voordelen.

Kees Plat & Friends in
De Boei
Regio - Een gezellige avond met
60er jaren muziek, Cats liedjes,Rock
en Roll en Nederlandstalig. Kortom een zeer gevarieerde muziekavond met: Kees Plat(zanger van
The tribute to the Catsband) Mark
van Veen, Eric Baghuis en Sonja Onderstal. Kaarten zijn verkrijg-

baar bij Boekhandel Mondria in
Mijdrecht en De Boei in Vinkeveen.
In de voorverkoop €12,50 p.p. Aan
de deur €15,00. Zaal open 20.30.
Aanvang 21.00 uur. Komt u van ver
dan kunt u kaarten reserveren op
info@deboeivinkeveen of tel 0297261734

Aanstormende talenten
spelen cellosonates in
De Schutse
Regio – Op zondag 16 februari a.s.
spelen cellist Alexander Warenberg en pianist Nikola Meeuwsen
cellosonates van Brahms, Debussy en Prokofjev. Als eerbetoon aan
Beethoven, die dit jaar 250 jaar geleden geboren is, beginnen ze hun
optreden met de Twaalf Variaties
die deze componist maakte op
‘Ein Mädchen oder Weibchen’ uit
‘Die Zauberflöte’ van Mozart. Met
recht een afwisselend programma.
De SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) is er trots op deze twee ‘jonge honden’ een podium te kunnen bieden: Alexander is
21 jaar, zijn neef Nikola is 17 jaar…
Het concert in De Schutse begint
om 14.30 uur.

de Van den Ende-Foundation en
speelt op een Jean Baptiste Vuillaume uit 1845 die ter beschikking
is gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Nikola Meeuwsen
Nikola Meeuwsen (2002) profileert
zich als één van de opvallendste jonge pianotalenten in Nederland. Het Concertgebouw heeft
hem de Concertgebouw Young
Talent Award 2019 toegekend. In
2014 won hij het Koninklijk Concertgebouw Concours en in 2012
het Steinway Concours. Een pianoduo vormde hij met Igor Roma,
Anna Fedorova en Thomas Beijer.
Hij studeert bij Marlies van Gent
en Enrico Pace aan de prestigieuAlexander Warenberg
ze Accademia Pianistica di Imola.
Cellist Alexander Warenberg Horowitz, Schnabel, Rubinstein, Li(1998) veroverde een imposante patti, Sokolov, Pogorelich, Volodos
reeks prijzen en won o.a. het Prin- en Gould zijn de pianisten waar hij
ses Christina Concours, het Natio- het liefst naar luistert. Nadat hij het
naal Celloconcours en het Grach- derde pianoconcert van Rachmatenfestival in Amsterdam. Hij stu- ninov met Vladimir Horowitz hoordeert in Berlijn, maar is ook zeer de, wist Nikola zeker dat hij pianist
actief op de internationale podia. wilde worden.
Op 20 maart a.s. staat hij in de serie
‘Jonge Nederlanders’ in het Con- Kaartverkoop en informatie
certgebouw te Amsterdam. Hij is De deuren van de zaal gaan om
geboren in Voorburg en komt uit 14.00 uur open. Losse kaarten à €
een muzikale familie. Sinds zijn 15 zijn online te bestellen via www.
vijfde jaar speelt hij cello en krijgt scau.nl . Op zaterdag 8 februari a.s.
hij de eerste lessen van zijn oom. begint de losse kaartverkoop in de
Vanaf zijn achtste tot zijn achttien- boekwinkels The Read Shop Exde jaar krijgt hij les van Monique press (Zijdelwaardplein) en Bruna
Bartels aan het Conservatorium (Amstelplein). Jongeren tot en met
van Amsterdam. Sinds 2017 speelt 16 jaar betalen slechts € 7,50. UitAlexander in Het Amsterdam Pi- gebreide informatie over het proano Trio samen met Yang Yang gramma en over de musici is te vinCai (piano) and Shin Sihan (viool). den op de website van de SCAU:
Hij ontvangt een studiebeurs van www.scau.nl
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Toeristische arrangementen
voor de regio

Vlinderbos leest voor
aan de peuters Duimelot
en Ministek
De Ronde Venen - Van 22 januari t/m 1 februari zijn de Nationale
voorleesdagen. Op maandag 27
januari hebben de oudste leerlingen van Basisschool Vlinderbos uit
Wilnis de peuters van kinderdagverblijf Ministek en peutergroep
Duimelot van KMN Kind en Co
voorgelezen. De peuters waren in
kleine groepjes verdeeld en zoch-

ten samen met een leerling een
plekje in de groep of in de hal. De
kinderen mochten zelf een boekje
uitzoeken. De leerlingen lieten natuurlijk ook enthousiast alle plaatjes zien. Een mooi voorbeeld van
‘samen leren’. Een prachtige verbinding tussen onderwijs en kinderopvang, waar alle partijen
enorm van hebben genoten.

Wim Smeets houdt
presentatie over Arkemheen
De Ronde Venen - Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging De Ronde Venen heeft
de heer Wim Smeets uit Bunschoten uitgenodigd. Smeets zal vertellen over de geschiedenis van
de polder Arkemheen en de uilen
van Bunschoten. Wonend in Bunschoten is Wim Smeets geboeid
door de natuur in het weidelandschap rondom zijn woonplaats.

Als all-round fotograaf houdt hij
zich bezig met natuur- en vogelfotografie, aanvankelijk zijn hobby maar nu zijn voornaamste bezigheid. De bijeenkomst wordt
gehouden 13 februari a.s. in Verenigingsgebouw De Schakel,
Dorpsstraat 20 te Wilnis. Aanvang
20.00 uur en vanaf 19.45 uur staat
de koffie klaar. Leden en gasten
zijn van harte welkom!

Veel wedstrijdpunten
met biljarten
De Ronde Venen - Het aantal
wedstrijdpunten wat de biljartteams bij elkaar spelen, verschilt
wekelijks. Vorige keer was er in
de 1e divisie geen enkel team
dat boven de 40 punten behaalde, ditmaal zowaar 4 teams. De
Springbok 1 en De Biljartmakers
scoorden het beste met beide 45
punten. Bij De Springbok 1 drie
winstpartijen en 9 punten voor
Hans Bak, die net tekort kwam
tegen Jeroen van Rijn (DMH3).
Idem dito bij De Biljartmakers;
drie winstpartijen en 9 punten
voor in dit geval Bart Dirks tegen Eduard Vreedenburgh van
De Kromme Mijdrecht 1. Eduard
viel op met een serie van 12, de
hoogste van de week. Bar Adelhof 1 won met 4 punten verschil
van Stieva/De Kuiper 1. Die solide winstpartijen van Bar Adelhof 1 tegenover 1 keer winst van
good old Toine Doeze. De partij
tussen de dames Petra Slimmers
(BA1) en Lucia Burger (SDK1) was
zeer spannend. Lucia kwam net 2
caramboles tekort voor een remise. DIO gaf onbetwiste koploper
Lutis goed partij, maar kon niet
voorkomen dat Lutis met een 4139 winst weer huiswaarts keerde.
Bij twee partijen zat het venijn in
de staart. Donny Beets (Lutis) wist
met doorzetten te winnen van
Wim Pothuizen (DIO). Ray Kramer
(DIO) lukte het om in de nabeurt
een serie van 7 te maken en daardoor gelijk te spelen tegen John
Beets (Lutis).
Uitslagen 1e divisie
De Springbok 1 –
de Merel/Heerenlux 3
De Biljartmakers –
De Kromme Mijdrecht 1
Bar Adelhof 1 –
Stieva/De Kuiper 1

45-34
45-35
42-38

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 7 februari is er
weer de maandelijkse Bingo van
de Lijnkijkers, de bingo vindt
plaats in de kantine van voetbal
vereniging Argon. Deze maand
staat de Bingoavond in het teken
van Valentijnsdag de hoofdprijs is

DIO – Lutis Ventilatietechniek/Springbok

De Ronde Venen - De gedeputeerde die gaat over mobiliteit,
wil in de hele provincie de maximumsnelheid op de 80 km/u wegen terugbrengen naar 60 km/u.
Rob Evers gaat namens VVD De
Ronde Venen aan het college vragen stellen over dit plan. Omdat
er vorig jaar nog gekozen is voor
een vernieuwing van de N201
waarbij de snelheid wordt gehouden op 80, en niet op 60 of
100 km/u. De VVD wil weten of
dit nu ineens op losse schroeven
staat en of we het risico lopen dat
de provincie ineens met een andere maatregel gaat komen. De
VVD is tegen zinloze maatregelen
om de snelheid te verlagen. Die
ook slecht zullen uitpakken voor
de doorstroming.
Zinloos, omdat volgens het Instituut voor Wetenschappelijk
Onderzoek
Verkeersveiligheid
(SWOV) niet is aangetoond dat
het veiliger is. En het is niet beter voor de leefomgeving, maar

slechter. Want wanneer de gemiddelde snelheid lager wordt
dan 80 km/uur dan neemt de uitstoot van het verkeer toe.
In de vergadering van Provinciale Staten heeft de VVD statenfractie al vragen hierover gesteld. Volgens de liberalen heeft de verlaging van de snelheid ook negatieve gevolgen voor de gemeentelijk wegen. Die trekken dan
meer automobilisten. ‘Dit zijn nu
juist de wegen die intensief gebruikt worden door kwetsbare
verkeersdeelnemers als fietsers
en voetgangers. Deze wegen zijn
ook niet ingericht voor de verwachte toename van het verkeer.
Een mogelijk averechts en levensgevaarlijk effect dus.
Vanuit de gemeente zal de VVD
er op aandringen dat we moeten
vasthouden aan het eerder genomen besluit van de snelheid van
max. 80 km/u en verbetering van
de N201 op de bekende knelpunten.

39-41

Gunstig resultaat
The Peanut Bar 2
In de 2e divisie strijden drie
teams nog om de titelrace, namelijk ASM, De Merel/Heerenlux 2 en The Peanut Bar 2. ASM
liet cruciale punten liggen tegen
De Kromme Mijdrecht 2. Alleen
Hendrik Versluis wist te winnen,
de rest verloor van respectievelijk Eric v/d Bosch, Frans Versteeg
en Egon v/d Heijden. De Merel/
Heerenlux 2 liet ook steken vallen tegen concurrent The Peanut
Bar 2. Gijs v/d VLiet (DMH2) won
nog wel van Broer Persoon, maar
Garvin Wilnis, Bas Citon en Said
Metalsi (allen TPB2) wonnen alledrie hun wedstrijd. Said had hier
slechts 22 beurten voor nodig.
Cens schreef 44 punten bij op
hun totaal. Tegen Stieva/De Kuiper 2 wonnen Arjan Gortemulder, Desmond Driehuis en Joop
Luthart hun partijen. Joop’s tegenstander D.B. kwam net 1 carambole tekort voor een gelijkspel. John Oldersma (Cens) verloor van Hans Mooijen (SDK2).
Uitslagen 2e divisie
ASM –
De Kromme Mijdrecht 2
De Merel/Heerenlux 2 –
The Peanut Bar 2
The Peanut Bar 1 –
Bar Adelhof 2
Cens –
Stieva/De Kuiper 2

VVD wil dat 80 km per uur
op de N201 mogelijk blijft

33-45

Inspirerende en
originele ideeën
Boudewijn Bokdam van Amsterdam & Partners gaf een presentatie over het maken van arrangementen. Daarna gingen de enthousiaste ondernemers in verschillende themagroepen aan de
slag, ondersteund door specialisten van de gemeenten. Ze presenteerden een aantal inspirerende
en originele ideeën voor toeristische arrangementen.
Oproep aan alle ondernemers
Aan het eind van de workshop
kregen de ondernemers als opdracht mee hun arrangementen verder uit te denken en in de
markt te zetten. Zoals wethouder Hazen in zijn inleiding aangaf,
zijn andere ondernemers van harte uitgenodigd zich hierbij aan te
sluiten, of om samen te werken
aan eigen arrangementen.
Meer weten?
Organisaties en ondernemers die
benieuwd zijn naar de mogelijkheden van toeristische arrangementen, kunnen mailen met de contactpersoon binnen de gemeente Uithoorn, Bastiaan Stelling:
bastiaan.stelling@uithoorn.nl.

Nieuwe opstapplek voor suppen
De Ronde Venen - Kanovereniging De Ronde Venen is op zoek
naar uitbreiding van haar activiteiten en biedt vanaf het nieuwe
vaarseizoen aan suppers de mogelijkheid om lid te worden.De
kanoclub beschikt over een prima locatie om diverse tochten te
maken. Je kunt zo je plank in het
water leggen, opstappen en weg
varen. Alle drie de Vinkeveense
plassen zijn uitstekend vanaf de
Herenweg 196 te bevaren. Leden
met een eigen supboard kunnen
gebruik maken van de botenMosch we kunnen nog enkele loods. Voor de supplanken moet
spelers en/of speelsters plaatsen hiervoor plek worden vrijgeop de volgende datums zondag 9 maakt en de indeling van de confebruari zaterdag 15 februari zon- tainer moet worden aangepast.
dag 23 februari zaterdag 29 februari en zondag 1 maart
Wat is suppen?
Dit alles in Cafè de Merel, Arken- Suppen staat voor Stand Up Padpark MUR 43 te Vinkeveen tel. dle, en is een vorm van surfen
0297-263562 en 0297-264159.
waarbij men op een surfboard
staat en zich voortbeweegt met
een paddle. Door het gebruik van
de SUP paddle is er, in tegenstelling tot golfsurfen, geen wind
nodig om stand up paddle surfen te kunnen beoefenen. Stand
Up paddleboarding is een sport
geselecteerd om hieraan deel te die meerdere variaties kent. Zo
nemen. Zaterdagochtend al vroeg spreekt het vele kayakkers en
vertrokken richting sportcentrum kanoërs aan vanwege het pedKardinge te Groningen. Om 14 uur del aspect. Daarnaast heeft supbegonnen de wedstrijden. De pu- pen uiteraard ook een aantrekpillen C dames moesten om 14:35 kingskracht tot surfers. Veel menuur eerst de 500 m rijden. Mariël sen stappen op een SUP-board
wist hierbij 4 dames achter zich te vanwege het fitness aspect erlaten en reed een mooi PR (57.36). van. Als de voorwaartse slag corOm 17:17 uur begon de 300 m
voor de dames pupillen C. Mariël
wist hierbij 7 dames achter zich te
laten en reed wederom een mooi
PR (34.53). In het eindklassement
had Mariël 6 dames achter zich gelaten. Het was een prachtige wedstrijd en geweldig om te zien hoe
fanatiek sommige rijders nu al
zijn! We zien uit naar de verschillende wedstrijden die nog op het
programma staan, zowel lange
baan als marathon. Maar in het bijzonder naar het NK marathon op
zaterdag 8 februari waar 6 van de
junioren voor geselecteerd zijn!

Richard v.Kolck en Hans
Bras kwart finalisten
De Ronde Venen - In het driebanden toernooi van D.I.O./ Cafè de
Merel 2020 zijn de eerste kwart
finalisten bekend , in het afgelopen weekend speelden zondag
Richard van Kolck en Hans Bras
zich naar de kwart finales verder
plaatste zich Edwin v.d.Schaft,
Jan Eijsker, Erik Spiering en Piet

IJsclub Nooit Gedacht bij
Nederlands Pupillen toernooi

35-43
37-42
44-31

Kortste partij en hoogste serie
De kortste partij werd gespeeld
door Nick van de Veerdonk in 20
beurten. De hoogste serie kwam
op naam van Eduard Vreedenburgh (6 uit 25 = 24%).
een diner voor 4 personen bij Kokido, de Strooppot of Het Rechthuis. Zaal open 19:30 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.

Uithoorn - Op maandag 27 januari hield de gemeente een workshop ‘Toeristische arrangementen’ voor ondernemers uit de gemeenten Uithoorn, Amstelveen,
Ouder-Amstel en De Ronde Venen. Wethouder Jan Hazen (economische zaken): “Voor de sector
is het belangrijk dat Uithoorn samenwerkt met haar buurgemeenten. Ik roep alle ondernemers op
hun aanbod samen te brengen in
toeristische arrangementen voor
gemeente en regio.” De workshop,
in Sjiek aan de Amstel, werd gegeven door Amsterdam & Partners,
het marketingbureau van Amsterdam. Het bureau was uitgenodigd
door de gemeente Uithoorn, samen met de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel en De Ronde Venen. In zijn welkom benadrukte wethouder Hazen dat Amsterdam & Partners een belangrijke partner is bij het trekken van
nieuw publiek, maar daarin geen
leidende rol zal spelen. “Voor de
toeristische sector is het belangrijk dat Uithoorn samenwerkt met
haar buurgemeenten. Ik roep alle
ondernemers op hun aanbod samen te brengen in toeristische arrangementen voor gemeente en
regio.”

Wilnis - Op zaterdag 25 januari
werd door STV Eemsmond het Nederlands Pupillen Toernooi 2020
georganiseerd voor de A, B en C
pupillen. Dit toernooi is te vergelijken met het NK voor pupillen en
alleen de beste pupillen van het
land mogen aan de start verschijnen. Mariël Mur, (dames pupillen
C) van IJsclub Nooit Gedacht was

rect wordt uitgevoerd dan is suppen een goede core training. Alle
spieren worden aan het werk gezet, van de benen die in correcte
positie gehouden dienen te worden tot aan de buik-, rug-, schouder- en armspieren. Tijdens het
afleggen van lange afstanden op
het sup board wordt het lichaam
ook conditioneel getraind waarbij wordt geclaimd dat het dezelfde effecten biedt als joggen zonder de slijtage aan de gewrichten
en impact van het asfalt op het lichaam.
Lid worden?
De kanovereniging heeft nog
geen ervaring met de variant van
het “Suppen” en zoek dan ook in
eerste instantie mensen die deze sport al beoefenen en geheel
zelfstandig kunnen varen. Bij voldoende belangstelling kunnen
de activiteiten worden uitgebreid. Met een eigen sleutel kan
je altijd varen op de tijd die jou
uitkomt. Meevaren op de clubavond is ook mogelijk.

10

5 februari 2020

Nieuwe kans voor Vinkeveen Dorp aan de Plassen

Een idee voor betere
verkeersituatie in Vinkeveen
Vinkeveen - De Dorpsvisie Vinkeveen uit 2014 heeft 2 belangrijke doelen: de relatie tussen
Vinkeveen en de Plassen verbeteren én een veiligere verkeersaansluiting van Vinkeveen op
de N201. De uitwerking liep tot
nu toe vast op de verkeerssituatie in Vinkeveen. Verschillende alternatieven zijn de afgelopen jaren onderzocht en afgevallen. Nu

ligt er een nieuw idee dat de verkeerssituatie rond de Herenweg
en de Kerklaan verbetert, de leefbaarheid vergroot én past bij de
plannen van de provincie voor
een veiligere aansluiting van Vinkeveen op de N201. Het idee is
om van en naar de N201 eenrichtingsverkeer in te voeren. Op de
Kerklaan en de Herenweg richting N201. En vanaf de afrit van

Uitnemend uitnemen bij
Sans Rancune

Regio - Vandaag zijn er twee themata. Het eerste is op de club bekend, en speelt zowel in de A- als
de B-lijn. Kun je beter Sans of een
(lage) kleur spelen. Velen menen
dat je bij twijfelgevallen beter
niets kunt onderzoeken omdat
dat meteen de zwakten verraadt.
Men kiest dus Sans op hoop van
zegen, of toch maar de kleur, die
grotere kans op een positieve score biedt, evenwel verliest van de
Sans als die slaagt. De een vindt
op het gevoel beslissen heerlijk.
De ander gaat de keuzestress te
lijf met een stortvloed aan regels
en richtlijnen. Het eerste werkt
hier doorgaans beter. Het andere thema, zo mogelijk nog moeilijker, zien we vandaag vooral in
de A. Kan ik beter de ander laten spelen of uitnemen. We zien
het in een aantal varianten waar
we een paar opvallende uit zullen halen. Zo zien we scores van

-1100 voor wie terecht uitneemt,
maar per ongeluk in de verkeerde
kleur. De spookredding, een kleine min, heel aanvaardbaar, tot je
erachter komt dat in de andere
lijn iedereen down gegaan is. Deze ramp is onafhankelijk van de
kwetsbaarheid. De winnaars van
de vorige keer stuiten een paar
keer op een variant. Ze bieden
bijvoorbeeld een degelijke twee
ruiten, mogen die spelen (de tegenstander neemt niet uit) en noteren contract (+90). Hun blijdschap wordt wreed beperkt tot
die voor het maken van hun contract, als blijkt dat ze daarmee de
zaalnul te pakken hebben. Overal
speelde verder de tegenpartij, die
daarbij gevoelig down ging. Een
andere keer vindt de tegenstander de drie Sans die ze net maken, dus ware uitnemen beter geweest, Op dat spel gaat de “veilige” vijf Ruiten twee down (eerste

Geef
mij
ij
tijd.

de N201, door een nieuwe weg
aan te leggen ten noorden van
de Julianalaan. Hiermee vermindert het autoverkeer en verbetert de doorstroming op deze
wegen. Dat past beter bij het karakter van deze wegen. En er ontstaat meer ruimte voor fietsers.
Nieuwe kans
Wethouder Alberta Schuurs: “Dit

thema). Als men daar vaker voor
gekozen zou hebben, zou juist
niet-uitnemen uitnemend zijn...
Kortom, je bent soms erg afhankelijk van wat de anderen doen.
Spekkoper zijn degenen, die uitnemen, gedoubleerd worden, en
hun contract vervolgens ijskoud
maken. Dubbel uitnemend dus.
Na het optrekken van de kruitdampen zijn Riki en Theo eerste
met 60%, gevolgd door Gada en
Fred, die laten zien een goed gevoel voor moeilijke beslissingen
te hebben (58,85%). Als enigen
maken ze daarbij ook een slem.
De B-lijn doet een stuk minder
moeilijk, Op slechts twee spellen speelt de uitneeemproblematiek de hoofdrol. Uitgesproken pech hebben op een ander
spel de drie slembieders. Door
het slechte zitsel is zelfs de manche al in gevaar. Marja en Ton, die
zo constant spelen, dat ze als enigen geen enkele tafel onder de
50% scoren, winnen met in totaal 58,33%. Op enige afstand
gevolgd door Riet en Thijs, al weken goed scorend, nu tweede
met 54,69%.

idee biedt een nieuwe kans voor
Vinkeveen. Het biedt de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen
evenwichtiger te verdelen, ontwikkelingen in en rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid van Vinkeveen nu en in de toekomst te
verbeteren. Komende weken kijken we hoe we dit idee verder
kunnen uitwerken. In maart verwacht ik de aanpak te kunnen
toelichten. Daarbij is uiteraard
ook ruimte voor vragen en inbreng van inwoners en andere
betrokkenen.”
De gemeenteraad heeft in 2014
de dorpsvisie Vinkeveen, dorp
aan de Plassen vastgesteld. De
gemeente werkt sinds die tijd
met inwoners, ondernemers en
andere overheden aan de uitwerking van deze visie. De gemeente heeft verschillende plannen
en varianten onderzocht en uitgewerkt met als doel de dorpsvisie uiteindelijk te realiseren. Maar
met name door het ontbreken
van een goed alternatief voor de
huidige ontsluiting van Vinkeveen hebben deze plannen het
niet gehaald.

Basisschool Driehuis
telt af…

De Ronde Venen - Als u langs de
bozenhoven loopt en Sterrenschool Driehuis dichterbij bekijkt,
kunt u naast de regenpijp een
herdenkingssteen zien waarop
de datum van 1 juli 1870 te ontdekken is.
Dat is de datum waarop deze eerste katholieke school van
Knelpunt
Knelpunt bleek keer op keer de Mijdrecht in gebruik is genomen.
verkeerssituatie rond de Heren- Dat betekent dat Sterrenschool
weg en de Kerklaan. Nu al rijdt Driehuis deze zomer haar 150 jadaar te veel verkeer. En elke ont- rig bestaan zal vieren! De voorbewikkeling zorgt voor extra ver- reidingen voor dit hele bijzondekeer. Dit geldt voor ontwikkelin- re jubileum zijn al in volle gang!
gen in heel Vinkeveen. Van wo- Zondag 2 februari was het precies
ningbouw, recreatieve ontwik- nog 150 dagen tot de jubileumkelingen rondom de plas tot ves- dag. Maandag is in aanwezigheid
tiging of uitbreiding van detail- van de leerlingen en team de afhandel. Al dit soort ontwikkelin- telkalender in gebruik genomen.
gen zorgen voor een nog zwaar- Tot 1869 was er alleen openbaar
dere belasting van de Herenweg. onderwijs in de gemeente, dat
Dit idee biedt daar een oplossing werd door het rijk gesubsidieerd.
In de katholieke parochie nam
voor.
de weerstand tegen de openbare school toe. Want daar zou-

Brandje

Amstelhoek – Zaterdagavond is
bij een recyclingbedrijf in Amstelhoek brand uitgebroken. Door
snel ingrijpen van de brandweer
was de brand snel onder controle.
De brand werd rond 19:00 uur ondekt, doordat er veel .rook uit een
van de loodsen kwam. De direct
gealarmeerde brandweer schaalde de brand direct op om voldoende water op het beginnende
brandje te krijgen. Door hun snelle ingrijpen is erger voorkomen.
Daar het bedrijf aan de rand van
een woonwijk gevestigd is, moesten werd de bewoners geadviseerd ramen en deuren te sluiten.
De oorzaak van de brand is nog
niet bekend.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

den onderwijzers beweren dat
de mens van de aap afstamde…
Een opmerking die door de pastoor niet in dank werd afgenomen… O.l.v. Pastoor Lonink werd
de school gesticht. De opgerichte
schoolcommissie, bestaande uit
het kerkbestuur, aangevuld met
het armenbestuur en enige vooraanstaande parochianen voerde overleg met de aartsbisschop
over de bouw. De financiën werden door de parochianen zelf bijeengebracht; fl 10.525,01. Op 1
juli 1870 is de school begonnen
met als eerste hoofdmeester de
heer Van Maanen, die hiervoor fl
55,-- per maand ontving. Samen
met twee hulponderwijzers (die
fl 25,-- pmd verdienden) gaf hij
les aan zo’n 130 kinderen in 3 lokalen. (zie tekening) (o.a. uit: ‘Het
katholiek onderwijs in Mijdrecht,
Wilnis en De Hoef’, een publicatie van Historische vereniging ‘De
Proostdijlanden’.)

Nieuws van BVU
Regio - Maandag 3 februari 2020
werd met 37 paren de 4”ziiting
van de 4”ronde door Bridge vereniging Uithoorn (B.V.U) gespeeld in de barzaal van sporthal de Scheg. In de A lijn was de
1”plaats met de hoogste dag score voor Wies Gloudemans & Marcel Dekker 66,25% op de 2”plaats
eindigde Carla Dijkman & Gerard v/d Meer met 60,00% op de
3”plaats werd beslag gelegd door
Monique Verberkmoes & Jan v
Beurden met 59.38% In de B lijn
was de 1”plaats voor Ans Breggeman & Henk v Dijke met 60,83%
op de 2’plaats eindigde Marjan
& Ben v/d Broek met 58,75% op
de 3”plaats eindigde Fons Roelofsma & Ton Ter Linden met
57,92%. In de C lijn was opnieuw
de 1”plaats voor Cees Harte & Jos
v Leeuwen met 65,45% zij kunnen zich opmaken voor promotie op de 2”plaats werd beslag
gelegd met ook een fraaie sco-

re door Desiree v/d Voet & Tom
Woerde met 62,92% en op de
3”plaats eindigde Anneke & Wim
Braam met 57,47%. Met nog 1
ronde te spelen staan in de A
lijn Wies & Marcel aan kop met
57,32% op een teenlengte gevolgd door Carla & Gerard met
57,31% en op de 3”plaats Tineke
& Henk met 55,69% de degradatie plaatsen worden bezet door
Theo & Rob met 42,43% en Dieny
& Mart met 37,79% In de B lijn is
nog niets beslist daar staan Ans &
Henk op de 1”plaats met 59,42%
gevolgd door Ludy & Anneke met
58,02% en op de 3’plaats Marjan
& Ben met 54,14% op de degradatie plaatsen staan Anja & Marja
met 46,91% gevolgd door Edith &
Bert met 46,15% en Nel & Marijke
met 41,14%. In de C lijn staan op
de promotie plaatsen Cees & Jos
met 64,40% op de 2”plaats Desiree& Tom met 55,93% en op de
3”plaats Lisa & Bertha met 53,37%

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer
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Bridgeclub De Legmeer

Topprestaties dancecrews
JuudsDanceCentre
Regio - Zondag 2 februari vond
de derde rankingwedstrijd plaats
van WeKnowYouCanDance in Beverwijk. In de vroege ochtend
mocht Sanne Zijlstra beginnen
met haar solo, net als de vorige wedstrijd was er veel en sterke concurrentie. Zij draaide haar
choreo heel netjes en beheerst,
geen foutjes te bekennen. Helaas deze keer net niet bij de beste drie, maar na gisteren heeft zij
waarschijnlijk wel genoeg punten voor het Nederlands Kampioenschap. Zij was de vorige wedstrijd namelijk als 3e geëindigd
en dat moet samen met het aantal punten van gister voldoende
zijn voor plaatsing.

tra adrenaline goed wisten te gebruiken bleek al snel toen zij op
het podium stonden, iedereen
stond op de juiste plek, alle bewegingen gingen gelijk en met de
juiste uitstraling dansten ze zichzelf naar een tweede plaats.Robyn en Sanne moesten zich direct
omkleden in de coulissen omdat
hun duo dans er direct achteraan
kwam. Voor Robyn was dit extra
spannend, omdat zij inviel voor
Melanie en de dans had aangeleerd binnen een week. Dat was
niet terug te zien op het podium,
het zag er mooi en goed uit. Voor
de jury niet genoeg voor een plek
bij de top drie, maar in ieder geval
een leuke ervaring rijker.

X-treme
X-treme Motion had deze wedstrijd eindelijk wat meer concurrentie in hun categorie, wat
de spanning maar ook de drive
en het plezier om hun dans extra goed te laten opvallen tussen
al de andere groepen behoorlijk verhoogden. Dat zij deze ex-

Mixed
Mixed Sensation mocht als een
van de laatste teams aantreden
in show 1. Dat dat wat extra kriebels gaf voor de meisjes was wel
te merken. Warming up gedaan
met diverse tiktokdansjes en achter de schermen de dans herhaald, giechelend en druk wer-

den ze opgehaald door de organisatie, eindelijk mochten ze.
Want wat hadden ze zin om dat
podium op te gaan en te knallen,
zo hard getraind de laatste drie
weken, zou het nu voldoende zijn
om misschien naast het dansplezier wat ze steeds al hebben, ook
nog een plekje bij de beste drie
opleveren?
Hun nummer start rustig en
bouwt op naar een spetterend
einde, en deze opbouw wisten
ze zo goed te laten zien gisteren.
Met een grote glimlach en genietend van hun eigen dans brachten ze hun choreo strak, technisch goed en met de juiste energie op de goede momenten. Bij
de prijsuitreiking was het toch

Regio - Na het viertallen werd de
parencompetitie weer ter hand
genomen met de derde avond
van de tweede ronde. In de A- lijn
sprongen Jan Egbers & Ben Remmers er uit met een eerste plaats
van maar liefst 63,51%. Ook de
pas gepromoveerden Heleen &
Mees van der Roest deden het
uitstekend door 59,32% te verzamelen en zo de tweede plek op
te eisen. Op drie kwamen Gerda
Schavemaker & Jaap Kenter door
met 55,95%, net voor Nel & Adriaan Koeleman die met 54,17%
de avond als vierde afsloten. Het
wel even heel spannend, want top team Joop van Delft & Ruud
nadat de nummers 3 en 2 waren Lesmeister moest deze keer geopgenoemd dachten ze dat ze noegen nemen 53,78% als vijfer niet meer bij zouden zitten…. de, maar staan wel bovenaan in
maar de jury vond Mixed Sensa- de tussenstand. De B- lijn verrastion de beste! Wat een verrassing, te met niet minder dan vier zestiwat een blijdschap, maar zo ver- gers in de top. Onder de vlag van
diend lieve meiden van Dance- Joyce Udema & Monique VeenstudioShannaElleswijk en Juuds- boer namen die het voortouw
DanceCentre!
met 63,02%, gevolgd door Sandra
Raadschelders & Marja van Holst
Show 2
Pellekaan die met 60,94% tweede
In show 2 waren de oudste twee werden. Op drie eindigden Ben
crews aan de beurt Definition en ten Brink & Jan Bronkhorst met
Formation. De concurrentie in de- 60,68% en Elly Belderink & Atie de
ze categorie was heel erg groot, Jong sloten zich hier verrassend
veel teams en qua niveau ontloopt dat elkaar niet erg veel. Een
zware taak voor de jury dus. Zowel Formation als Definition hebben hun choreo strak en goed
uitgevoerd met de juiste uitstra- Regio - Op de 3e Zondag van feling, waar ze de vorige wedstrijd bruari om 13.30 is het mogelijk
nog wel bij de beste 3 eindigden, om gezellig te komen bridgen
is dat helaas dit keer niet gelukt. in “De Willisstee” in Wilnis. Het is
Wel zijn er weer punten gescoord een open bridgedrive dus iedervoor de NK finale, dus op naar de een is van harte welkom. U kunt
zich aanmelden door een email te
volgende wedstrijd.
sturen naar: bridge.drv@mail.com
onder vermelding van uw naam,

bij aan door 60,42% te scoren. Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen haalden die limiet net
niet, maar waren er met 59,38%
wel heel erg dichtbij. De C- lijn
verkeerde in wat kalmer bridgewater, waar Anja Brugman & Joke
van den Hoven als eerste de finish
haalden met 58,33%. Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen kwamen met 54,69% keurig als tweede over de lijn en ook Wim Harding, krachtig gesteund door To
van der Meer, kon met de 53,13%
met de vlag in top de Amstel oversteken. André Langendonk & Nicolette Posthuma scoorden met
52,60% als vierde de laatste vijftiger en Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers bleven daar met
49,48% net onder, maar voegden zich zo wel bij de top van deze lijn. Heeft u nu ook belangstelling voor het parenbridge gekregen, neem dan eens contact op
met het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl of per telefoon 06-83371540. Bridgeclub
de Legmeer speelt elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans
& Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.

Bridgen op zondagmiddag
de naam van uw partner en of u
een ervaren/niet ervaren bridger
bent. U ontvangt een bevestiging.
De deelnamekosten zijn 5 euro
per persoon te voldoen bij binnenkomst. Er worden 6 rondes gespeeld van 4 spellen. Aanmelden
kan tot uiterlijk 16 februari. bridgevereniging De Ronde Venen

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 30 januari
was de vierde ronde van de derde
zitting in het jaar 2020. Er werd op
tien tafels gebridged, helaas een
stilzit in de B-lijn deze keer.
De A-lijn: Hier was de eerste
plaats voor het paar Henk en Marja 64,06%, een gelegenheid koppel, maar als je twee zo goede
spelers laat samen spelen, is de
uitslag geen verrassing. De tweede plaats was voor het paar Els
en Alice met 57,81% ondanks het
gokken op zes SA, net als vorige
week, toch zo’n hoge score. De
derde plaats was voor het paar
Ria en Joop met 56,25%, dit paar
heeft een keer een slechte dag
gehad, maar is normaal in de bovenste regionen te vinden.

keer klein slem geboden, allen in
de A-lijn. Een keer zelfs zeven ruiten, helaas een down en een keer
zes ruiten gehaald, in spel 19 en
een keer zes SA, helaas een down,
in spel 20. Maar ik vind het toch
knap dat men het weet uit te bieden.

De competitie stand
De A-lijn: De eerste plaats is voor
Jany en Marja met een gemiddelde score van 55,68%. De tweede
plaats is voor Els en Alice met een
gemiddelde score van 55,10%. De
derde plaats is voor Ada en Roelie met een gemiddelde score van
52,37%.
De B-lijn: De eerste plaats is voor
Ank en Lotte met een gemiddelde score van 57,02%. De tweeDe B-lijn: De eerste plaats was de plaats is voor Lenie en Tina
voor het paar Ank en Lotte met met een gemiddelde score van
We gaan er vanuit dat de ande- maar liefst 70,63%, waar halen zij 57,01%. De derde plaats is voor
re scholen zich voor volgend jaar het vandaan. De tweede plaats Madelon en Arnold met een scouitgedaagd voelen om meer kin- was voor het paar Madelon en re van 56,69%.
deren deel te laten nemen.
Arnold met 63,16%, van dit paar
mag men zo’n score verwacht. De Zoals u ziet is zowel in de A-lijn
Uitslag
derde plaats was voor het paar als de B-lijn nog van alles mogekinderen aan de start. Dit aan- Jonge AKU-atleten lieten zich Leny en Phini met 56,25%, dit lijk, de laatste twee weken wordt
tal werd mede gehaald door de sterk van voren zien.
paar is deze ronde wel zeer goed het nog spannend. Als U interespromotie richting de scholen die Meisjes:
op dreef. Het is wel frappant dat se heeft in bridge, kom dan eens
dit jaar extra aandacht heeft ge- 1. Esmee Krieger; 2. Jacey-Lynn de drie eerste paren allen een stil- langs in de Scheg om kennis te
kregen. Daarnaast kon de school Went; 3. Fleur Hofmijster
zit ronde hadden
maken met het zo edele maar
die percentagegewijs t.o.v. aan- Jongens:
moeilijke spel, dan kan U een aantal kinderen de meeste kinde- 1. Twan Goudema; 2. Rolan van Klein Slem
meldingsformulier meenemen.
ren aan de start zou krijgen, re- Montfoort; 3. Mark Westra
In deze ronde werd er slechts drie
kenen op een mooie wisselbeker.
Dit jaar werd de wisselbeker nipt Specials/G-run
door de Springschans gewonnen. De eerste jaren waarin de Specials meededen aan Uithoorns
Mooiste stonden er 25 lopers aan
de start. De groep is langzamerhand, mede door de trainingen
die bij AKU worden gevolgd, gegroeid en jaar konden we 50 lo- Regio - Op dinsdagmiddag 28 deze week dicht bij elkaar. Wilpers verwelkomen. Het was een januari vond de tweede zitting ly Woerden & Ellen Boeringa beprachtig gezicht om het oranje plaats van de parencompetitie haalden 57,53% en Marianne Jonlint van atleten en begeleiders te en tegen één uur vulde de speel- kers & Joke Morren 57,22%.
zien vertrekken en de blije en en- zaal van Sporthal De Scheg zich
thousiaste gezichten bij de finish. weer met enthousiaste bridgers. In de A-lijn was de eerste plaats
Helaas een oneven aantal: 39 pa- voor Refina van Meijgaarden &
ren verdeeld over twee lijnen, dus Cathy Troost: 58,33%. Op twee
Uitslagen
een stilzit ronde voor een aantal Elly van Nieuwkoop & Jessie PieDames:
paren in de B-lijn deze keer.
kaar met 57,64% en nummer drie
1. Asmae; 2. Fiona; 3. Fanoes
In de B-lijn viel wel de hoogste werden An van Schaick & Ria VerHeren:
1. Peter Bek; 2. Samuel; 3. Jack van score van de week want Ploon kerk met 55,90%. Guus Pielage &
Roelofsma & Marja Slinger wis- Renske Visser waren goed voor
Selderen
ten 63,47% te behalen, goed voor de vierde plaats met 54,17% en
de eerste plaats. Op twee en drie op vijf tenslotte eindigden met
kunt u weer vele mooie prijzen en nog veel meer leuke prijzen. met een minimaal verschil Tiny 51,04% Froukje Kraaij & Annewinnen, of als hoofdprijs een De opbrengst van deze avond is Rijpkema & Kees Overwater met ke van der Zeeuw. Voor informavan de bekende enveloppen. Of bestemd voor kleinschalig ont- 59,48% en Rineke van Pesch & tie over deze club kunt u bellen
in elke ronde een tas met bood- wikkelingswerk in Kameroun en Marianne Schniedt met 59,06%. met 0297 569957 of mailen naar
schappen, ons groente winkeltje Pakistan.
Ook paar vier en vijf eindigden hartenvrouw2015@gmail.com

Veel belangstelling voor GeZZinsloop
bij Uithoorns Mooiste
Regio - De GeZZinsloop voor
de kinderen tot en met 11 jaar
en Specials-G-run vormen een
steeds belangrijker onderdeel
van Uithoorns Mooiste maar ook
van het Zorg en Zekerheidscircuit. Zorg en Zekerheid is al 25
jaar de hoofdsponsor van het
Z en Z circuit, een circuit van
8 wedstrijden, waarvan er 6 in
Zuid-Holland en 1 in Uithoorn en

Kienen

Mijdrecht worden gehouden. De
organisatie van het circuit en de
deelnemende verenigingen zijn
natuurlijk heel enthousiast over
deze trouwe sponsor.
GeZZinsloop
In de afgelopen jaren deden gemiddeld 125 kinderen mee aan
de GeZZinsloop over 1 kilometer,
dit jaar stonden er meer dan 175

Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw
Legmeerplein.. De zaal is open
Uithoorn - Op zaterdagavond vanaf 19.00 uur en ze beginnen
8 februari organiseert stichting om 20.00 uur. Op deze avond

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
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Argon weer in slotfase
onderuit
Mijdrecht - Op bezoek in Bij AFC
heeft Argon weer niet gekregen
waar het recht op had, in minuut
88 werd het na een scrimmage
als gevolg van een hoekschop
1-0 voor de Amsterdammers. Een
strafschop op rand van het strafschopgebied was in blessuretijd
de aanleiding voor de 2-0. Bijzonder sneu voor de Mijdrechters, velen constateerden dat het er buiten was, echter de arbiter besliste anders. Halverwege de tweede
helft werd een inzet van Ilias Latif tot twee maal toe uit de doelmond gekopt, hierbij werd geconstateerd dat de bal achter de
doellijn werd weggekopt, echter
ook bij deze situatie reageerde de
arbiter niet.

Atlantis boekt zwaar bevochten
overwinning op Viking

van Dokkum werd door doelman
Romero Antonioli verijdeld.

Tweede helft levendiger
Het eerste gedeelte van de hervatting was Argon de bovenliggende ploeg, op aangeven van
Sven Beek schot Ilias Latif voorlangs en daarna kwam dat memorabele moment dat tot twee
maal toe inzetten van Argon door
de AFC defensie uit de doelmond
gekopt werden. Toch wel of niet
een doelpunt, de arbiter liet doorspelen. Daarna kreeg Argon nog
wel mogelijkheden, een schot
van Sven Beek werd door keeper
Van Zetten uit de kruising getikt
en een vrije trap van Rachad Madi werd ook een prooi voor Van
Zetten. Het laatste kwartier werd
Tegenvaller
AFC wel gevaarlijker, een vrije
De eerste helft zagen aan Argon- trap van Dokkum werd door Anzijde weinig doelrijke mogelijk- tonioli tot hoekschop verwerkt,
heden, alleen een kans was er en ook bij een kopbal van dichtvoor Ilias Latif, maar de van links bij bracht Romero Antonioli redgegeven voorzet kon niet rich- ding. Tot minuut 88 toen na een
ting doel worden geschoten. Een hoekschop van AFC een scrimtegenvaller was dat Ritchie Zinga mage ontstond en Max de Bruijzich na een half moest laten ver- ne enigszins gelukkig de bal voor
vangen door Sven Beek. Eerder de voeten kreeg een van dichtbij
kreeg hij van verdediger Mol een de bal kon intikken 1-0. Dan in miflinke tik op de enkel maar door- nuut 93 de omstreden strafschop,
spelen was geen optie. AFC kreeg het cadeautje dat Mauritsio Helsdaarna twee mogelijkheden, een tone dankbaar uitpakte 2-0.
omhaal van De Bruijne scheerde Zaterdag speelt Argon thuis teover de kruising en een poging gen Zuid Oost Beemster.

Atlantis 2 pakt winst in
het laatste kwartier
Mijdrecht - Op 1 februari stond
de start van de 2e ronde van de
competitie klaar om te beginnen. Vandaag stond Viking 2 op
het programma. Waar we thuis
de punten op eigen bodem konden behouden mocht het door
van Walraven gesponsorde Atlantis 2 nu naar Wijk bij Duurstede. Atlantis 2 startte de wedstrijd
moeizaam. Aanvallen werden wel
opgezet maar de doelpunten vielen nog niet zoals gewenst. Daarnaast was Viking fel en wisten ze
goed bij te blijven. Tot en met de
6-6 lukte het Atlantis 2 niet om
een gaatje te slaan. Gelukkig wist
Atlantis 2 dit voor de rust nog wel
te doen door mooie doelpunten van Mark, Jeroen, Kevin en
Sharon. Atlantis ging de rust in
met een 8-11 voorsprong.
Na de rust was het de bedoeling
om snel het gat van drie doelpunten verder uit te bouwen. Helaas wist Viking nog steeds doelpuntjes mee te pakken waardoor
het gat niet groter werd dan vier.
Door mooie doelpunten van Me-

lissa, Jeroen en Rick wist Atlantis
2 wel die voorsprong goed te behouden.
Atlantis kwartiertje
Met nog het laatste kwartier
kwam Atlantis weer op het welbekende Atlantis kwartiertje terecht. Atlantis merkte dat Viking
redelijk op was dus het was tijd
om nog even gas bij te geven.
Met nog bijna een geheel vak gewisseld vielen de ballen makkelijker door het mandje. Door doelpunten van Natasja, Jelmer en
Amy werd de stand uitgebreid
naar 13-19. Als afsluiter van de
wedstrijd kreeg onze Jelmer een
strafworp mee die invaller Jelle
mocht afmaken. Ook deze keer
heeft Atlantis 2 de winst gegrepen met een eindstand van 1320.
Atlantis 2 doet goede zaken en
staat na 7 wedstrijden op de 2e
plek. Volgende week staat Synergo 4 op het programma thuis in
de Phoenix hal om 16:40 uur. Atlantis 2 hoopt jullie daar te zien.

Mijdrecht - In de late avonduren
van 1 februari moest er gekorfbald worden in Wijk bij Duurstede. Hier trad het door van Walraven gesponsorde Atlantis aan tegen Viking. In de beginfase was
Atlantis vooral zoekende naar
kansen, maar werden er te veel
fouten gemaakt. Daardoor kreeg
Viking de gelegenheid om op
voorsprong te komen. Dit gebeurde ook vrij snel, en na enkele minuten stond Atlantis tegen
een achterstand van 3-0 aan te
kijken. De spelers waren even uit
het veld geslagen maar probeerde zich weer terug in de wedstrijd te knokken. Dit kwam er
echter niet van. Atlantis liet zich
nogmaals verassen wat de stand
bracht op 7-3 in het voordeel van
Viking. Aan de kant van Atlantis was er al een time-out genomen waarbij alle koppen dezelfde kant weer werden opgezet.
Er moest wat gebeuren om deze wedstrijd weer de goede kant
op te laten gaan. De stand werd
teruggebracht tot 8-6 en Atlantis
was weer ‘back in the game.’ Deze
fase werd doorgezet door Atlantis en de stand vlak voor rust was
10-8. Viking die stak een stokje
voor deze stand en schoot er nog
een bal in en bracht daarmee de
stand op 11-8. Dit was tevens de
ruststand.
Harde woorden
In de rust werden er harde woorden gesproken door de coach.
Met onder andere dat Atlan-

tis niet voor niet niets die enorme afstand naar Wijk bij Duurstede heeft afgelegd, in ieder geval
niet om met lege handen thuis
te komen. Met deze woorden in
het achterhoofd begon Atlantis aan de tweede helft. De wedstrijd ging geleidelijk op en de
stand werd in de beginfase van
de tweede helft naar 10-12 gebracht. Atlantis wist dat er wat
moest gebeuren en zette aan. De
stand die hiermee gepaard ging
was 13-13. Atlantis kon de voorsprong van Viking overnemen
en denderde als een stroomtrein door. Atlantis was even niet
te houden en zorgde voor een
stand van 13-17. Het verschil van
4 punten bleef staan, maar Viking knokte zich knap terug in
de wedstrijd. In deze fase van de
wedstrijd regende het doelpunten, en zo was de stand als snel
17-19. Dit gaf Viking het gevoel
dat ze nog kanse maakte, en ze
gingen er dus gelijk vol in. Atlantis zakte eventjes in wat zorgde
voor een gelijke stand. Er stond
20-20 op het scorebord en de
slotfase was inmiddels aangebroken. Atlantis wist wat het moest
doen, Goals maken! En dat werd
luid en duidelijk gehoord. Met 2
goals van Jelmer werd de eindstand bepaald op 20-22. In deze
wedstrijd waren er verschillende
ups en downs voor Atlantis, maar
de 2 punten zijn meegenomen
naar Mijdrecht. De spelers en de
gehele bank waren euforisch na
de winstpartij.

Dubbel prijs voor
Dansstudio Sietske

Mijdrecht - Op zaterdag 1 februari is Dansstudio Sietske met 2
teams naar de wedstrijd Check
it Art gegaan in Barneveld. Omdat dit een nieuwe wedstrijd was
voor de dansers, waren ze erg gespannen. Het jongste team, de
Dss Girls (t/m 10 jaar), en het oudvan de Quiz. Op vrijdag moest de ste team, de Dss Ladies (15 en ouselectie alweer vroeg uit de ve- der) hadden hun eigen kleedren, want om 8.30 stond het ont- kamer en konden zich zo rustig
bijt klaar. Na een goed sportont- voorbereiden op de wedstrijd.
bijt kon de wandelpas richting De Dss Girls waren als eerste aan
het trainingsveld weer worden in- de beurt. Met maar liefst 7 tegengezet. Ditmaal liet de Spaanse zon standers werd dit een moeilijke
hen in de steek en kregen ze een strijd. Maar de kleine meiden lieHollandse bui over ons heen. We- ten zich niet kennen en straalderom werd er hard getraind door den op het podium. Hierna wade selectie. Na bijna twee uur was
de vermoeidheid bij sommige
spelers onvermijdelijk. Gelukkig
was dan ook de middag en avond
vrij gepland en konden eenieder
zijn gang gaan. De zaterdag stond
in het teken van ontspanning en
teambuilding. Ze zijn door de
prachtige stad geleid middels een
fietstour georganiseerd in twee
groepen. Ze hebben onder meer
kunnen genieten van Placa Catalunya, Las Ramblas en Playa de la
Barceloneta. Het zeer geslaagde
weekend is afgesloten met een
diner met de gehele groep. Deze mogelijkheid voor CSW Heren
1 is hen mede geboden door een
aantal sponsoren: Match Online,
Bistrobar ’t Leeuwtje, Progressive
Recruitment en Schildersbedrijf
Van Zuylen BV.

ren de oudere meiden aan de
beurt. De dans begon erg strak.
Floortje wordt halverwege de
dans in de lucht gegooid en de
worp ging perfect. Vlak daarna
zat er een klein schoonheidsfoutje maar het einde was erg strak
en gelijk. Bij de uitslag zaten beide teams in spanning op het podium. Elk team kreeg te horen
hoeveel punten ze hadden en als
hoeveelste ze geëindigd waren
De Dss Girls behaalden de eerste
prijs met maar liefst 99,5 punten
van de 100!! De Dss Ladies hebben een prachtige derde prijs behaald en ook zij konden hun geluk niet op!

Vinkeveen - Niet alleen de selectie geniet elke thuiswedstrijd van
een lunch/ontbijt, maar ook de
andere teams worden bij Hertha
niet vergeten. Afgelopen zaterdag was het meidenteam MO172 aan de beurt. Voorafgaande aan
hun thuiswedstrijd om 12.00 uur
was er een ontbijt verzorgd in de
sportkantine. Een lange tafel voor
19 personen werd gedekt en er
was volop eten en drinken. Broodjes, croissant, vlees, kaas, gekook-

te eieren, mandarijnen, zoetbeleg, jus d’orange en melk het was
prima verzorgd. De meiden en de
trainers/ coaches hebben er volop van genoten. Er werd gezellig
gekletst en gegeten om de accu
op te laden voor de eerste thuiswedstrijd na de winterstop. Na afloop werd alles netjes opgeruimd
en gingen de meiden zich omkleden. De komende weken zijn alle andere teams van Hertha aan
de beurt.

Trainingsweek voor CSW
heren1
Wilnis - Ter voorbereiding op de
tweede seizoenshelft is het vlaggenschip van de vereniging op
trainingsweekend geweest. CSW
heren 1 inclusief alle stafleden
hebben een zeer geslaagd weekend achter de rug in het (vaak)
zonovergoten Barcelona. Het
weekend stond in het teken van
teambuilding en voorbereiding
op de tweede seizoenshelft. Na
aankomst in het zeer centraal gelegen hostel op donderdagochtend volgde een lunch verzorgd
door enkele spelers van het eerste elftal. Na even wat ontspanning konden de heren aan de bak.
Na een wandel van ruim 25 minuten naar het trainingsveld, is er
bijna twee uur intensief getraind.
De trainingslocatie was wel even
wat anders dan aan de bekende
dijk. Op de locatie van het oude
olympisch dorp werd er getraind
met een fantastisch uitzicht over
de stad Barcelona. Het avondprogramma was gevuld met een
door de staf verzorgd diner (pizza…) en een voetbalquiz georganiseerd door Erik. Na vijf rondes
van spanning waren uiteindelijk
Justin Both en Oscar de winnaars

Hertha nodigt eigen
teams uit voor ontbijt

Hertha MO17-2 pakt volle
buit in twee wedstrijden
Vinkeveen - Vorige week zaterdag won Hertha MO17-2 een
avondwedstrijd in de Meern met
3-0, dankzij twee mooie doelpunten van Jessica en een doelpunt
van Daisy.
De meiden van MO17-2 speelde
afgelopen zaterdag in eigen huis
tegen Dios. Met een strakke wind
over de Vinkeveense velden ging
de bal om 12.00 uur rollen. Twee
gelijkwaardige ploegen gingen
vechten voor de bal. Dios scoorde
als eerste door een inschattingsfout van de keepster van Hertha.
Een terugspeelbal werd verkeerd
geraakt waarna de spits van Dios de bal makkelijk kon intikken:
0-1. Hertha liet het hier niet bij
zitten en probeerde telkens snelle aanvallen op te zetten via de
middenvelders Giulia, Lynn en Jamie. Zij probeerde de snelle aanvalsters Lotte, Daisy en Stella weg
te sturen. De wind zorgde ervoor

dat de passes niet allemaal goed
gingen maar vlak voor rust slaagde Daisy er in om met een mooi
schot de stand gelijk te trekken:
1-1. De verdedigers June, Fenna,
Billy en Manon hielde het achter
verder netjes dicht. Noa moest
helaas na een kleine 10 minuten
het veld verlaten met een spierblessure.
Na de rust had Hertha wind voordeel en was spits Jessica inmiddels in de ploeg gekomen. Hertha
gaf achterin niet veel meer weg
en creëerde aan de andere kant
enkele kansen. Met hard werken
en stevige duels werd de overwinning toch nog gevierd. Dankzij mooi voorbereidend werk van
Jessica kon Daisy de verdiende 2-1 op het scorebord zetten.
Hertha staat nu aan kop met zes
punten. Volgende week wacht de
topper tegen CSW in Wilnis om
15.00 uur.
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OPEN AVOND

VeenLanden College
Regio - De open avonden van
het VeenLanden College waren
op dinsdag 28 januari in Vinkeveen en op donderdag 30 januari 2020 in Mijdrecht. 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 MakeX & Maker Education

met hun NLT club op de vrijdagmiddag. Nieuw komend schooljaar is de Kunstklas, waarvoor
brugklasleerlingen zich op kunnen geven. In Vinkeveen was veel
belangstelling voor het gepersonaliseerde onderwijs GO. 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. 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 19 februari 2020. Leerlingen uit NoordHolland voor wie deze datum in
hun voorjaarsvakantie valt, kunnen telefonisch of per e-mail contact opnemen met de administratie van het VeenLanden College.

