De Ronde Venen

Vinkeveen – Vrijdag jl. is een bewoner van Weert aangehouden.
De politie vond bij een controle zo’n 5000 XTC pillen in zijn auto. De auto, een zwarte VW Polo reed over de A2 bij Vinkeveen,
toen een politie auto hem aanhield voor een controle. De 25-jarige bestuurder uit Weert was erg
nerveus waarna de agenten zijn
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voertuig gingen controleren. Tijdens deze controle zagen agenten een doosje liggen in de kofferbak met daarin een sealbag
pillen. Agenten vermoeden dat
het om XTC pillen ging en hielden de man aan op verdenking
van overtreding van de Opiumwet. Na onderzoek bleek het om
5000 XTC pillen te gaan.

Inwoners delen mooie
woondromen voor senioren
De Ronde Venen - Lien Ligtenberg uit Baambrugge heeft een
mooie woonwens. Het lijkt haar geweldig om in een wooncomplex te gaan wonen met gelijkgestemden senioren.

waar zij beginnen moest om haar
wens ook echt in vervulling te laten gaan. Eind 2018 nam ze contact op met het InwonersCollectief DRV. Ze werd uitgenodigd
voor een bak koffie op de locatie in
Mijdrecht. En nadat zij enthousiast
haar wens had geuit zei men dat zij
Lien met haar woonwens gingen
helpen. Duidelijk was dat het InwonersCollectief DRV er niet voor kon
zorgen dat er zo een huis gebouwd
kon worden. Het moest vooral een
initiatief van Lien als inwoner blijven. Het InwonersCollectief wilde
er wel voor gaan zorgen dat zij een
podium zou krijgen en met andere inwoners in contact zou komen.

wonersCollectief DRV wat ruchtbaarheid had gegeven aan haar
idee door wat flyers op te hangen bij de plaatselijke supermarkten en een artikel in de plaatselijke media bleek er veel animo onder de inwoners te zijn. Irene Vrolijk & Robert Bos twee inwoners
uit Mijdrecht waren ook geïnteresseerd.
Zij namen ook contact op met het
InwonersCollectief DRV en gaven
aan dat zij een soort gelijk plan
op de plank hadden liggen wat
ze graag zouden willen uitvoeren. Ook bleek dat er in Abcoude
al een woongroep van inwoners
met een wooninitiatief al actief
waren. Zij hadden al wat stappen
gemaakt en waren zelfs al in overleg met de gemeente. Kortom er
kwam snel veel energie los onder
de inwoners.

Veel animo in De Ronde Venen
Nadat Lien samen met het In- Vervolg elders in deze krant.

NME-centrum De Woudreus is elke woensdagmiddag van 13.00
tot 16.30 uur geopend (gratis toegang).Adres: Pieter Joostenlaan
28a (achter de Willisstee), 3648
XR Wilnis, 0297-273692. NMECentrum De Woudreus staat aan
de rand van het Speelwoud, achter dorpshuis De Willistee in Wilnis. Parkeren kan voor of achter
De Willistee.
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InwonersCollectief DRV geeft Podium aan Inwonersinitiatieven

Met alle comfort voor een gezellige en onbezorgde oude dag, waar
zorg en veiligheid geborgen is. Alles gelijkvloers en ieder zijn eigen woonunit met alle benodigde
voorzieningen en comfort. De nodige privacy maar vooral samen.
Zodat de eenzaamheid niet kan
toeslaan. Dus met een ontmoetingsruimte waar de gezelligheid
en contact te vinden is. Een gezamenlijk bewonersrestaurant en
heerlijke tuin waar je kunt eten en/
of gezellig met elkaar een drankje
kan drinken. Dat lijkt haar wel wat!
Ze heeft er zelf ook al een naam
voor namelijk “Het Dik Voor Elkaar
Activiteiten in de vakantie
Kom je uitleven bij de struin- en Huis”
buitenspel middag: verken de nabije omgeving en speel diverse InwonersCollectief DRV
buiten spelletjes. Als toetje kun je Lien wist echter als inwoner niet
luisteren naar een verhaal onder
het genot van warme chocomel.
Wanneer: woensdag 20 februari.
Tijdstip: 14.00-15.30 uur. Leeftijd:
voor kinderen 4-12 jaar. Inschrijven via www.dewoudreus.nl. Kosten: 5 euro per deelnemend kind.

ADVERTEREN?

888

XTC pillen

Voorjaarsvakantie
activiteiten bij
de Woudreus

De Ronde Venen - De dagen
gaan weer lengen, temperaturen
worden aangenamer. We kunnen weer naar buiten! NME centrum de Woudreus organiseert
leuke activiteiten (buiten én binnen) in de voorjaarsvakantievakantie. Op 25 en 26 februari bieden ze het hetzelfde programma
aan: ga op vogelsafari en struin
het speelwoud door! Zie je een
mooie vogel die je wilt natekenen? Dat kan, we hebben namelijk ook een heleboel opgezette vogels bij De Woudreus die stil
blijven zitten daarvoor. Kun jij balanceren, zoals vogels dat weleens doen, op een elektriciteitsdraad? Met de initiatiefneemster
van Natuurspeelplek het speelwoud kan je het proberen op een
touw. De vogels hebben het deze winter moeilijk gehad met de
sneeuw. Binnenkort gaan ze druk
aan de slag met hun nestje bouwen. Help jij ze een handje door
een nestmaterialenhanger voor
in je tuin te maken? Maak ook een
kopje met vet, een potje met zaad
of een bam hanger om ze te kunnen voeren. Heb je zelf trek gekregen, ga dan boven een vuurtje
popcorn bakken. Alle activiteiten
kun je zelfstandig doen.
Wanneer: woensdag 25 februari en donderdag 26 februari. Tijdstip: 14.00-16.00 uur. Leeftijd: 4+,
jongere broertjes of zusjes zijn
ook welkom. Vanaf 8 jaar mogen
kinderen ook zonder (groot)ouders/ verzorgers komen. Kosten: 5
euro per deelnemend kind. Aanmelden: niet nodig
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Gemeenten rond Schiphol eensgezind

Ook De Ronde Venen zegt:
Eerst zien, dan geloven
De Ronde Venen - Op 30 januari heeft de Omgevingsraad Schiphol voor het laatst vergaderd
over de adviesaanvraag van minister Van Nieuwenhuizen over
de toekomst van de luchtvaart
op Schiphol. Er komt geen advies.
Dat maakte Hans Alders, voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), vorige week op een
persconferentie bekend. Kiki Hagen, wethouder Milieu van de gemeente De Ronde Venen heeft
hiervoor geen begrip: “Omwonenden, lokale bestuurders en
milieuorganisaties zijn behoorlijk eensgezind: zij willen tot 2023
helemaal geen groei. Maar ook
over andere zaken is er overeenkomst. Dat is heel duidelijk neergelegd.”
Al jaren praten Schiphol, de
luchtvaartsector, milieuorganisaties, bedrijfsleven, gemeenten, provincies en omwonenden
binnen de Omgevingsraad over
hoe Schiphol overlast van luchtvaart kan beperken en welke
groei van het vliegveld in de toekomst eventueel nog mogelijk is.
De Ronde Venen maakt deel uit
van het samenwerkingsverband
Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS).
Ondanks dat er veel gemeenten
en provincies met soms tegengestelde belangen aan dit overleg
deelnamen, kwam er toch een
eensgezind advies.

De Ronde Venen Schoon,
dat doen we samen!
De Ronde Venen - Zaterdag 23
maart 2019 is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren inwoners opruimacties
in de buurt. Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Ook in de gemeente De Ronde Venen gaan op verschillende plekken inwoners aan de slag.
Een mooi moment om samen met
de buurt iets te doen. Ook sportverenigingen worden uitgenodigd om mee te doen. De Ge-

meente ondersteunt de initiatieven van harte met materialen zoals afvalgrijpers, hesjes en kliko’s
en een bijdrage voor koffie, thee
en een versnapering. Op de website www.supportervanschoon.
nl staan de locaties waar in De
Ronde Venen al een opruimactie
komt. Ga bijvoorbeeld samen met
uw gezin Plassenjutten – jutten,
net als op het strand, maar dan te
voet of vanuit een kano of uw eigen boot langs de natuurlijke oe-

vers op de Zuidplas in Vinkeveen.
Ook kunt u meehelpen met een
opruimactie van de Werkgroep
Groen Twistvlied-Wickelhof. Aanmelden van een eigen actie in de
buurt en materialen bestellen kan
via www.dewoudreus.nl, ga naar
de pagina ‘activiteiten’. Voor ondersteuning bij de organisatie kan
vóór 5 maart 2019 contact worden
opgenomen met NME-Centrum
De Woudreus: nmederondevenen@odru.nl of 0297-273692.

Wachten
Een lange tijd was het wachten
op de milieueffectrapportage.
Die rapportage geeft onder meer
inzicht in het aantal uren per dag

dat de verschillende start- en landingsbanen worden gebruikt.
Het laat zien dat de intensiteit van
dat baangebruik enorm is toegenomen. En daarmee de belasting
van de omgeving. Dat is ook het
signaal dat vanuit de omgeving
steeds naar voren komt. De vliegtuigen zijn wel stiller, maar door
de toename van het aantal bewegingen is het niet rustiger. Daarom wil de BRS niet alleen geluid,
maar de impact van de luchtvaart
in de volle breedte betrekken. De
BRS adviseert eerst de huidige afspraken wettelijk vast te leggen
en te handhaven. Schiphol overtreedt nu onder meer de afspraken over het maximaal aantal
vluchten (500.000). Maar omdat
er sprake is van een gedoogconstructie, kan hier niet op worden
ingegrepen. Pas na die wettelijke
verankering wil de BRS in gesprek
over de toekomst van Schiphol.
Belangrijke onderwerpen daarbij zijn veiligheid, geluidhinder,
(ultra)fijnstof, CO2-uitstoot, veiligheid, geluidshinder en nachtvluchten. Dit laatste is een voor
De Ronde Venen belangrijk agendapunt. Bovendien vindt de BRS
dat besluitvorming over de toekomst van Schiphol (2030) nauw
samenhangt met besluitvorming
over de toekomst van het Nederlandse luchtruim en het opstellen van een luchtvaarnota (2020 2050). Het college gaat 13 februari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis tijdens een informatieronde in gesprek met de gemeenteraad over de ontwikkelingen
rond Schiphol. Inwoners zijn van
harte welkom.

Nieuwe Meerbode

Ook 50+
van harte
welkom!

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

bezorgers/Sters
voor Mijdrecht

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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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

Nieuw Nederlands circus viert
première in Uithoorn!

Regio - De afgelopen maanden
is hard gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe Circus
Maximum. Een circus van formaat
en kwaliteit, zowel qua optredens
als comfort en voorzieningen in
de grote theatertent. In Tilburg
beleefde Maximum als Wintercircus haar voorpremière, de landelijke aftrap van het seizoen begint
a.s. donderdag in Uithoorn aan
de Randhoornweg!
Positiviteit ‘Nadat de Nederlandse circuswereld de laatste jaren
een heleboel negatieve berichtgeving over zich heen heeft gekregen, is het ontzettend fijn om
te laten zien dat er ook positieve ontwikkelingen in de branche
zijn’, aldus tourneemanager Kevin
van Geet. Het gloednieuwe circusbedrijf kan qua opzet en organisatie direct als het grootste circus van Nederland worden bestempeld, en heeft als doel om
het publiek de magie van het circus te laten herbeleven.

maar liefst 8 Friese hengsten, en
is de trotste winnaar van het internationale Circusfestival van
Massy. Een erkenning voor humane dressuur en een voorbeeldige verzorging van zijn vierbenige vrienden. Exotischer wordt
het wanneer 6 reusachtige, Siberische kamelen de piste betreden
en een vlotte vrijheidsdressuur
afwerken, met oriëntaalse danseressen en passende muziek. Speciaal voor de kinderen een optreden met 5 vrolijke hondjes, en
een unieke combinatie van Friese hengsten en kleine pony’s. Gewaagde acrobatiek zowel in de
nok van de tent aan de tissue en
ringtrapeze, als ook – op bijna
aanraakbare afstand – in de piste
met jongleurs en koorddansers.

Humor
Humor Voor de nodige dosis
humor zorgt de getalenteerde
Clown Marco, die zich met verschillende korte optredens tot
publiekslieveling zal ontwikkeBeleving
len. Hoogtepunt van de voorstelBeleving staat in het circus cen- ling is ongetwijfeld de Hongaarse
traal, en die begint al in de sfeer- familie Donnert, met hun jockeyvol aangeklede foyertent met een rijden en een bijbehorende ‘salto
groot aanbod aan typische cir- mortale’ van paard naar paard!
cus-lekkernijen zoals versgebak- De luxe theatertent beschikt over
ken popcorn, suikerspinnen en een eigentijdse zitinrichting met
zuurstokken. In de voorstelling, plaats voor bijna 1000 personen
die met pauze ruim 2 uur duurt, op comfortabele kuipstoelen, de
worden alle ingrediënten van het voorstelling wordt ondersteund
klassieke circus gepresenteerd.
door een computergestuurde
Marlon toont zijn optreden met lichtshow. Tijdens de koude win-

terdagen is de circustent natuurlijk heerlijk verwarmd.
Na de voorstelling een meet
& greet met de circusartiesten
waarbij gelegenheid is tot het
maken van foto’s en verzamelen van handtekeningen! De aanvangstijden zijn van donderdag
14 tot en met zondag 24 februari: - elke donderdag om 19.00 uur
– elke vrijdag om 16.15 en 19.00
uur – elke zaterdag om 15.00 en
19.00 uur – elke zondag om 14.00
uur. Donderdag is familiedag,
volwassenen betalen kinderprijzen! Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €14,00 aan de circuskassa (uur
voor aanvang) of vanaf nu online
via www.circus-maximum.nl

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

druppels. Opti-Free Puremoist allin-one halfjaar vloeistof is een alles-in-één lenzenvloeistof die ervoor zorgt dat je ogen fris en gezond blijven tot wel 16 uur lang.
Optifree PureMoist Multi-Purpose Disinfecting Solution zorgt
voor een 16 uur durende bevochtiging waardoor lenzen de hele dag door comfortabel aanvoelen. HydraGlyde™ Moisture Matrix
werkt onafhankelijk van de traanfilm om lenzen vochtig te houden en zorgt voor een comfortabel gevoel vanaf het inzetten van
de lenzen tot het moment waarop ze worden uitgedaan.
Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant.

Regio - Hé jij daar als jonge en
frisse ZZP’er! Heb jij ook wel eens
vragen waar je zelf even geen antwoord op weet, of heb je ook behoefte om af en toe eens met andere ZZP’ers te brainstormen over
bepaalde onderwerpen? Sluit
dan aan bij ‘Netwerk De Nieuwe
Ronde!’, een initiatief van Tineke
Vellekoop en Marina Korenwinder. Twee jonge ZZP’ers die vanuit deze behoefte dit netwerk opgezet hebben voor ZZP’ers uit de

gemeente De Ronde Venen en de
gemeente Nieuwkoop.
Ons eerste event staat gepland
op woensdag 27 maart om 20.00
uur in ’T Oude Parochiehuis in
Mijdrecht. Tijdens dit event maken wij graag kennis met alle belangstellende en inventariseren wij graag waar de behoefte ligt zodat we daarop verder
kunnen bouwen. Voor meer info:
mail naar info@ikgahetregelen.nl.
Graag tot 27 maart!

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Bedrijfswagendagen bij
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Tot en met 8 maart
vinden de Renault Bedrijfswagendagen plaats bij Renault Nieuwendijk. Tijdens de actieperiode kunnen klanten bij aanschaf
van een Renault Kangoo, Trafic of
Master profiteren van een voordeel tot wel 6.000 euro, inclusief
een laadruimtepakket ter waarde
van 1.000 euro. Renault ontzorgt
de ondernemer met het Flex Fi-

nancial Lease-aanbod. Bij aanschaf van een nieuwe Renault bedrijfswagen in combinatie met
een onderhoudscontract en verlengde garantie, is de auto met
Flex Financial Lease te financieren tegen een aantrekkelijk rentetarief van slechts 0,9%. Dit kan al
voor een maandbedrag vanaf 125
euro. Er is al een Renault bedrijfswagen voor 100 euro per maand.

Meer dan 500 uitvoeringen
“De Renault Bedrijfswagendagen zijn de ideale gelegenheid
voor ondernemers om nieuwe
bedrijfswagens uit te zoeken. Er
zijn maar liefst vijfhonderd uitvoeringen met de kenmerkende
Renault-eigenschappen comfort,
veiligheid en praktische bruikbaarheid”, aldus Nieuwendijk.
Ook zo nieuwsgierig naar de bedrijfswagens van Renault én wilt
u profiteren van hoge kortingen?
Bezoek dan deze week één van
de vestigingen of kijk voor meer
informatie op www.renault-nieuwendijk.nl

De Bandbrouwerij gaat weer van start!

Ben je ook net ZZP’er?

Nieuwe Meerbode

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Een goede lensvloeistof
kan het verschil maken
Regio - Sijbrants & van Olst bestaat 30 jaar en daarom vieren wij
dit met een grandioze lensvloeistofactie. Optifree Pure Moist
Voordeelpakket van €39,50 voor
€30,-! En daarbij geven wij een
lenscontrole cadeau (t.w.v. €25,-)
voor de lensdragers die geen lenzen van ons draagt. Tijdens de
lenscontrole kijkt onze gediplomeerde optometrist of contactlensspecialist niet alleen naar de
sterkte van de lenzen maar ook
naar de pasvorm op het oog. Ook
de gezondheid van het hoornvlies en de traanfilm wordt beoordeeld en als er sprake is van
droge ogen dan zijn er verschillende oplossingen mogelijk zoals speciale lenzen en comfort-

COLOFON

Regio - De Bandbrouwerij gaat
weer van start op vrijdagavond
15 februari 2019 om 20.00 uur in
‘t Oude Parochiehuis in Mijdrecht.
Woon je in de buurt, speel je een
instrument en lijkt het je leuk om
met andere muzikanten bandjes te vormen en nummertjes te
spelen?
Dan is de Bandbrouwerij echt iets
voor jou. Het maakt niet uit hoeveel ervaring je hebt en welke
muziekstijl je het liefst speelt: Onder begeleiding van verschillende ervaren muzikanten, bandcoaches en muziekdocenten wordt
er flink op los gejamd, gespeeld
en geoefend, net zo lang tot er
wie weet wat voor prachtige dingen uit voortkomen. Er kan toegewerkt worden naar een aantal
live-optredens om het resultaat
voor publiek ten gehore te brengen. Er kan in twee ruimtes gejamd worden en er is een complete backline aanwezig dus je hoeft
alleen je instrument maar mee te

nemen. Als je eerst een keertje
wil komen kijken is dat ook prima, er is niets verplicht. De bar is
altijd open dus als je alleen een
drankje wilt komen doen ben je
ook welkom! De Bandbrouwerij is er om de week, op vrijdag-

avonden om 20.00 uur in Zalenverhuur ’t Oude Parochiehuis aan
de Bozenhoven 152 in Mijdrecht;
entree is gratis.
Veel info, foto’s en filmpjes zijn
te vinden op de Facebookpagina
van De Bandbrouwerij.

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

WWW.MEERBODE.NL
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InwonersCollectief DRV geeft Podium aan Inwonersinitiatieven

Inwoners delen mooie
woondromen voor senioren

Vervolg van de voorpagina

beginnen. Het inwonersCollectief
DRV gaf nog aan een stappenHet plan werd opgevat om al- plan te hebben gemaakt die als
le geïnteresseerden die zich via wegwijzer zou kunnen fungeren
email hadden opgegeven uit te om stap voor stap samen de weg
gaan nodigen voor een inwo- te bewandelen naar een uiteinnersbijeenkomst. Met vereende delijk realisatie van bijvoorbeeld
krachten gingen de inwoners sa- een Dik Voor Elkaar Huis.
men aan de slag. Het InwonersCollectief DRV zorgde voor het Gemeente geeft ruimte
podium en de organisatie van de aan inwonersinitiatieven
avond en op 6 februari was er een Het werd duidelijk dat voordat
volle zaal in de Angstelborgh in deze woondromen werkelijkheid
Abcoude met allemaal enthou- kunnen worden er nog een lansiaste inwoners met een woon- ge weg te gaan is. Maar onmowens.
gelijk is het zeker niet en de tijd
De koffie, verzorgd door Han- lijkt er rijp voor. Er is namelijk een
nie de super vrijwilligster van kanteling gaande in de samenlede Angstelborgh smaakte heer- ving waar de inwoners centraal
lijk. Om half acht begon het pro- komen te staan. Verwacht wordt
gramma. Lien vertelde als eerste dat inwoners steeds meer de reover haar mooie woonwens om gie gaan en mogen nemen over
gezamenlijk als inwoners onder hun eigen leefomgeving. De loelkaar een Dik Voor Elkaar Huis kale overheid geeft ook steeds
in Abcoude te gaan neerzetten. meer ruimte aan dit soort initiaDaarna presenteerde Irene haar tieven en wil indien goed onderplan van een woondorp met le- bouwd veel meer in de facilitevensloopbestendige woningen rende rol komen. Een mooi voorin de vorm van vrijstaande hou- beeld dat dit soort inwonersinititen huisjes met een gezamenlij- atieven in De Ronde Venen kunke ontspanningsruimte en res- nen lukken is natuurlijk het sporttaurant. Haar plan, hoewel anders huis in Abcoude. Een beter voorvan opzet, sluit ook prima aan op beeld is niet te bedenken.
de woonwens van senioren. Gerrit Meijerink van de woongroep in Samen verder op
Abcoude gaf nog een paar nutti- verkenningstocht
ge tips waar je zoal rekening mee Het was een nuttige avond waar
moet houden, als je als inwoners inwoners vooral veel met elkaar
gezamenlijk zo een initiatief gaat hebben uitgewisseld. Er waren

vragen maar ook zeker nuttige
tips uit de zaal. Her en der was er
zelfs al de benodigde kennis en
expertise aanwezig.
Een aantal gelijkgestemde inwoners vonden elkaar en gaan samen verder de vervolgstappen
verkennen. Het InwonersCollectief DRV gaf aan dat het initiatief
vooral bij de inwoners moet blijven.
Natuurlijk blijven zij betrokken
en daar waar zij kunnen helpen
kan er een beroep op hen gedaan
worden. Uiteraard komen er later
in het traject ook professionals
en de gemeente in beeld, maar
vooralsnog was duidelijk dat stap
1 van het stappenplan gemaakt
moet gaan worden.
In deze eerste stap gaan een
aantal gelijkgestemde met een
woonwens een startgroep vormen. Lien gaat dat zeker doen
en had al een aardig lijstje medestanders gevonden op deze
avond om met haar mee te gaan
doen. Wat dat betreft was de
avond voor haar geslaagd.
Mochten er in De Ronde Venen
nog meer inwoners geïnteresseerd zijn in dit initiatief of zelf
een woonwens hebben en een
woongroep willen opstarten dan
kunt u altijd contact opnemen
met het InwonersCollectief DRV.
Stuur een e-mail dan naar drv@
inwonerscollectief.nl

Gerald Troost zingt en
spreekt in De Morgenster
Vinkeveen - - Op 17 februari is er
in samenwerking met Kerk in Aktie een themadienst voor hulp
aan kerken in het Midden-Oosten. De kerken in het MiddenOosten hebben het moeilijk. In
Syrië zijn de gevolgen, na zeven
jaar oorlog, groot. Veel gebouwen zijn verwoest en twee-derde van hun leden is gevlucht. Om
hoop te houden, hebben de kerken, in het gebied waar het christendom ooit begon, onze hulp
hard nodig. Er is nauwelijks onderwijs, er is onvoldoende werk
en een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk zijn er tekenen van
hoop. Via de kerken krijgen men-

sen voedselpakketten, onderdak
en onderwijs. Syrische christenen willen voorkomen dat er nóg
meer leden vertrekken en hopen
dat vertrokken christenen terugkeren. Gerald Troost is een zanger van pure gospelmuziek van
Nederlandse bodem. Wekelijks
verzorgt hij optredens met een
voltallige begeleidingsband of
in een kleinere setting. Zijn missie is altijd dezelfde; zijn achternaam eer aandoen: mensen aanmoedigen, naast mensen staan,
gelovigen troosten te midden
van verwarring en verdriet. Als u
de dienst wilt bijwonen (toegang
is gratis) is aanmelden via www.
zingenindekerk.nl, aan te raden

zodat u verzekerd bent van een
plaats. In de dienst wordt een collecte gehouden voor steun aan
de Syrische kerken.
De dienst begint om 10.00 in “De
Morgenster” aan de Herenweg
253 in Vinkeveen. Na de dienst
bent u ook welkom voor een gratis kop koffie, thee of glas limonade.

de Nederlandse vertaling. Kaartverkoop via de website www.
amicitia-uithoorn.nl. Bruna Amstelplein en de Readshop Zijdelwaard in Uithoorn. Boekhandel Mondriaan de Lindeboom
door het Promenade Orkest. Het Mijdrecht en drogisterij de Bree
geheel staat onder leiding van Vinkeveen. De Johannes Passion
dirigent Toon de Graaf. Aanvang in de R.K. kerk Johannes de Do20.00 uur.
per, een passende locatie voor
De toegangsprijs bedraagt € 27.-- een magistraal werk in de tijd van
(t.m. 17 jaar € 12.--) inclusief con- Pasen! Noteer nu alvast de dasumptie en programmaboekje tum, vanzelf sprekend zal nadere
met de Luthers-Duitse tekst en informatie nog volgen.

Repair Café Vinkeveen geopend
Vinkeveen - Het Repair Café Vinkeveen (onderdeel van Tympaan-

De Baat) is op maandagochtend
18 februari as weer open van

Deze week maken we kennis met huisartsen Kees de Vries en Tim Tantua.
Huisarts Kees de Vries bereikt
bijna de pensioengerechtigde leeftijd, maar doet zijn werk
nog altijd graag.
“Ik had kunnen stoppen met
werken, maar dit gezondheidscentrum wilde ik beslist nog
meemaken.’’, begint hij. “Dat
maakt dat ik nog één jaar aan
mijn carrière heb vastgeplakt;
een jaar om hier nog met veel
plezier te mogen werken.’’
De – in Friesland geboren –
huisarts kwam jaren geleden
naar Wilnis vanwege zijn hobby: vissen.
“Wilnis stond toentertijd bekend als het eldorado van de
vis’’, vervolgt de hengelsportliefhebber. “Dat wilde ik wel
met eigen ogen zien.’’
Ondertussen begon hij op een
zolderkamertje zijn praktijk als
huisarts. “In deze tijd zou zoiets
natuurlijk absoluut niet meer
kunnen’’, lacht hij. “Ik begon
met nul patiënten. Dat groeide
binnen één jaar al uit tot vierhonderd. Dat vond ik een heel
mooie tijd.’’ Nu draait de Wilnisse huisarts een half jaar mee in
het nieuwe pand van GezondWilnis en het bevalt hem uitstekend. “Voorheen had ik twee
collega-huisartsen.
Dat zijn er nu vier’’, zegt hij. “Dat
is niet alleen tweemaal zoveel,
maar ook tweemaal zo leuk.
De samenwerking is prettig.
We kunnen onze kennis en kunde met elkaar delen. Niet alleen
als huisartsen onderling, maar

ook met de andere disciplines
als de fysiotherapeut, de diëtisten en de tandarts.’’

het nooit zijn plan om ook arts
te worden. “Daarom besloot ik
Elektrotechniek te gaan studeren aan de Technische UniversiDie fijne samenwerking ervaart teit in Delft’’, lacht hij. “Dat bleek
ook zijn collega-huisarts Tim het voor mij niet te zijn. Uit een
Tantua. “Vooral de laagdrem- loopbaanoriëntatietest
kwapeligheid is met de komst van men twee nieuwe mogelijkhedit nieuwe centrum enorm ver- den: piloot of arts. Het werd dat
beterd’’, vertelt de arts die Ad laatste: daarin heb ik het beste
Groeneveld opvolgde toen de- van beide; een combinatie van
ze met pensioen ging.
de techniek, maar ook contact
“Niet alleen patiënten kun- met mensen. Daar hou ik van:
nen gemakkelijker binnenlo- de sociale interactie. Wat gepen, ook wij zoeken gemak- beurt er achter de voordeur van
kelijker contact met de ande- onze patiënten? Wat is er werren. Vooral met de apotheek; kelijk aan de hand? Dat vind ik
die samenwerking is echt heel geweldig interessant en is voor
fijn.’’ Voor Tantua -opgegroeid mij beslist de mooiste kant van
als zoon van een chirurg- was ons vak.’’
Huisarts Kees de Vries

Gezond Wilnis
Wagenmaker 99
3648 KV Wilnis
0297- 303 404
www.gezondwilnis.nl

Johannes Passion in de
Johannes de Doperkerk
Mijdrecht - Vrijdag 12 april zal
de Johannes Passion van J.S.Bach
worden uitgevoerd in de R.K. kerk
Johannes de Doper in Mijdrecht/
Wilnis, door de Christelijke Oratorium Vereniging Amicitia Uithoorn, met medewerking van solisten en muzikaal ondersteund

In deze vaste column van gezondheidscentrum Gezond Wilnis stelt om de week
een van de gebruikers zich voor.

09.30 tot 12.30 uur. Bij het Repair Café zijn vrijwilligers aanwezig (met gereedschap, naaimachines etc.) die hun best doen om
voor u de kapotte spullen te repareren. U kunt o.a. terecht voor
reparaties aan kleine elektrische
apparaten, computerapparatuur,
kapotte houten spulletjes, kapot
aardewerk en voor het vermaken
en herstellen van kleding.
U kunt meekijken en ook eventueel meehelpen terwijl u wacht.
De reparaties en de koffie en thee
zijn gratis. Het Repair Café wil laten zien dat repareren leuk is, en
vaak heel makkelijk. Kom het ook
eens proberen! Het Repair Café
Vinkeveen is in de Broedplaats,
Herenweg 63 te Vinkeveen (ingang via de bibliotheek).

Nieuwe serie schildercursussen biedt nog plaats
Mijdrecht - Bij Atelier de Kromme
Mijdrecht start op 4 maart weer
een serie van tien lessen, waarbij voor enkele cursussen nog
plaatsen beschikbaar zijn. Op de
maandagmiddag zal Jennifer
Hutter beginnende aquarelschilders de fijne kneepjes leren van
deze bijzondere schildertechniek, waarbij met transparante
waterverf op papier fraaie landschappen kunnen worden gecreeerd, maar ook voor portretten
van mensen of dieren leent deze techniek zich uitstekend. Op
de maandagavond kunnen nog
enkele cursisten aanschuiven om
onder leiding van Moniek van
Dijk in acrylverf schilderijen naar
eigen onderwerp te maken.
De woensdagochtend is ingeruimd voor het schilderen van
model of portret met olieverf of
acryl. Docente is de enthousiaste Roos Uithol, die in het afgelopen jaar is afgestudeerd aan de
kunstacademie. Wellicht maak
je onder haar leiding binnenkort je eigen ‘Rembrandt’. Voor de
woensdagavond staat het schil-

deren met acryl voor beginners
op het programma. Die cursus
wordt gegeven door de ervaren
docent Nico van Oosten. Op de
vrijdagmiddag kan er eveneens
met acryl worden geschilderd, of
in een gemengde techniek worden gewerkt. Die cursus wordt
begeleid door Jackie Hutter. Op
de vrijdagmiddag is er, na schooltijd, een op de jeugd gerichte cursus in het programma opgenomen. Docente is Maja Roeleveld.
De onderwerpen worden door de
docente aangedragen. Op de vrijdagavond wordt de cursus begeleid door Jennifer Hutter. Er wordt
dan gewerkt met acrylverf in een
gemengde techniek, waarbij men
zelf het thema kan bepalen.
Volledig programma
Op de website, https://atelierdekrommemijdrecht.nl, vind je het
volledige programma van het
huidige cursusaanbod en de kosten van deelname daaraan. De
meeste dagdelen, waarop er cursussen worden gegeven zijn al redelijk vol, maar je kunt altijd pro-

beren of er toch nog een plaats
voor je is. Dat kan via leden@ atelierdekrommemijdrecht.nl, dat
ook voor inschrijving kan worden
gebruikt. Ook de dinsdagavond,
waarop naar levend naaktmodel
kan worden getekend of geschilderd, biedt wellicht nog plaats
aan één cursist, maar als vrouwelijk model is er zeker nog plaats
voor je. Meer informatie daarover
vind je op de website.
Workshop ouder-kind
Na het succes van vorig jaar is besloten ook de workshop ouderkind weer te geven, op de zaterdagen 9, 16,23, 30maart en
6 april. Creatieve kinderen kunnen dan samen met hun verzorger, vader of moeder vijf lessen
komen bijwonen in het atelier
aan de Eendracht in Mijdrecht.
Hoe leuk en uniek is dat, om samen met je kind te komen tekenen en schilderen! Er zal tijdens
deze lessen kennis gemaakt worden met vijf verschillende technieken in een gezellige en ongedwongen sfeer onder het genot van een kopje koffie of thee.
De technieken die o.a. aangeboden worden zijn: marmeren, collage maken en expressief portretteren. Ook zal de fantasie aangesproken worden en wie weet ontdekken we een heuse, jonge kunstenaar! De lessen zullen op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.15
uur worden gegeven.
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Willen inwoners meedenken over
onze aardbol en gemeente!

Winterwandelen - Langs
bijzondere plekken

De Ronde Venen - Zaterdag 16
februari organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling. Verzamelpunt: om
9:30 uur op de parkeerplaats bij
de algemene begraafplaats in
Wilnis.De wandeling begint in
het pittoreske Baambrugge, gaat
langs het riviertje de Angstel naar
het mooie en gezellige Abcoude
en terug via de Horn. Geniet van

één van de forten van werelderfgoed ‘Stelling van Amsterdam” en
ontdek de restante van het kasteel van Abcoude. De wandeling
biedt onderweg een weidse blik
over het uitgestrekte veenweidelandschap met water, molen en
langgerekte landerijen.
Ook in de winter is het heerlijk
om buiten te zijn, te lopen en te
kijken. Tijdens de IVN-Winterwan-

delingen lopen we wel door, we
willen immers op temperatuur
blijven, maar af en toe staan we
stil en vertellen we over de bijzonderheden van de omgeving.
De wandeling is ongeveer 8 km
lang. Rond 12.30 uur zijn we terug in Wilnis.
Draag stevige waterdichte schoenen of kaplaarzen en warme kleding. Onderweg houden we een
korte pauze voor de zelf meegebrachte (warme) drank. Voor verdere informatie neemt u contact op met Hans Tuinenburg, 06
18082328.

Leerlingen de Schakel programmeren
eigen “schimmenspel”
Vinkeveen - Programmeren en
kunst gaan uitstekend samen.
Dat bewijzen bovenbouwleerlingen van basisschool de Schakel
met het mediakunstproject Storyscope van Kunst Centraal. In
korte tijd leerden groep 6, 7 en
8 zelf een digitaal schimmenspel
te programmeren. Zo ontwikkelden de leerlingen zelf verhalen,
die ze afgelopen week mochten
presenteren aan de onderbouwgroepen op school. De “Storyscope” is een interactieve installatie
waar de leerlingen zelf op school
mee aan de slag mochten gaan.
Met behulp van programmeercodes op houten blokjes, de storyscope en een computerprogramma, konden de leerlingen schimmen projecteren op een scherm.
In groepjes maakten de leerlingen zo hun eigen verhaal. Met
bestaande beelden, maar ook
door eigen afbeeldingen te maken en programmeren. Tijdens
het project leerden de groepen
niet alleen over programmeren,
maar ook over schimmenspellen en over de kunst van het vertellen van verhalen. Hoe maak je
een verhaal en hoe breng je dat
goed in beeld? Een behoorlijke

uitdaging en tegelijkertijd ontzettend leuk, vertellen Tijn, David
en Simon. “Wij hebben een verhaal gemaakt over Tom en Jerry

Twijfel troef bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met de beslissende avond
voor de boeg lijkt in veel lijnen
nog niets zeker omtrent degradatie en promotie. In de A-lijn zijn er
nog vijf kandidaten om zich voor
deze ronde als beste paar te laten kronen en de overige negen
zijn zeker nog niet veilig voor degradatie. Deze avond deden Cora de Vroom & André van Herel
goede zaken door met 60,76% de
winst te pakken. Joop van Delft &
Frans Kaandorp en Johan Le Febre & Wim Slijkoord gaven bijna
niets toe aan elkaar en kwamen
als tweede en derde door met
respectievelijk 57,99 en 57,64%.
Ankie Bots & Agnes Kroes werden vierde met 56,60% en Gerda
Schavemaker & Jaap Kenter vijfde met broodnodige 53,82 procenten. In de B- lijn lijken de bovenste drie wel vrij zeker van promotie en gaat het onderin nog
om vier paren in de gevaren zone. Lijnie Timmer & Marcel Dekker maakten de blits met een torenhoge 72,50%! Hannie & Hein
van der Aat werden best van de
rest als tweede met 60,42% en
ook Sandra Raadschelders & Marja van Holst Pellekaan scoorden
als derde een keurige 58,75%.

Op vier volgden Tom de Jonge &
Herman Vermunicht met 55,83%
en Geke Ludwig & Margo Zuidema deelden de laatste score in de
vijftig met Tonny & Otto Steegstra
met 52,92% voor allen.
C-lijn
In de C-lijn zijn de promovendi
ook wel bekend, maar in de onderste regio gaat het nog zeker
om zes potentiële degradanten.
Cora de Vor & Bep de Jong trokken knap aan het langste eind
met een eerste plaats van 64,58%.
Ook Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers hadden een zeer gewenste opsteker als tweede met
57,99%. Het zelfde geldt voor Marijke & Ger van Praag, die zich met
55,21% ook weer wat comfortabeler kunnen voelen. Froukje Kraaij
& Rini Tromp werden vierde met
52,78% en Jeanet Vermeij wist
zich gesteund door Wim Röling
met 52,43% ook bij de beste vijf te
plaatsen. De D- lijn tenslotte laat
één zekere bevordering zien, terwijl voor de overige twee plaatsen
nog vier kandidaten in de strijd
zijn. Anja Brugman & André Langendonk trokken hier de meeste
aandacht door met 59,38% eer-

en het kaasmonster. We hebben
zelf allemaal plaatjes gemaakt,
een paar die zelfs konden lopen.
Het was heel tof om te doen!”

Het lijkt of er uit het niets een
hype is ontstaan over het feit
dat we onze aardbol aan het
verkloten zijn. Overheden en
de media wijzen de inwoners
er op dat vooral zij verantwoordelijkheid zijn en moeten gaan
meedoen. We mogen vooral
ook niet verwachten dat anderen het voor ons oplossen. De
gemeente De Ronde Venen wil
haar eigen verantwoordelijkheid nemen en binnen de gemeentegrens verduurzamen.
Het is niet de vraag wanneer
we honderd procent duurzaam worden, maar hoe we
dat doen en met wie is de stelling van de gemeente.
Er wordt steeds vaker met de
vinger gewezen naar individuele vervuilers als grote boosdoeners. Inwoners moeten
ook vooral zonnepanelen op
het dak hebben om milieubewust te zijn. Er wordt gesteld
dat het simpelweg een kwestie
is van onwetendheid, onverschilligheid, gemakzucht, routinematigheid en een gebrek
aan moreel besef bij de individuele inwoners en ondernemingen. Als het grote probleem inderdaad individuele onachtzaamheid is, dan lijkt
de oplossing gezocht te moeten worden in goede voorlichting om inwoners te informeren en bewust te maken wat
er allemaal aan de hand is. Op
dit moment is dat ook de manier waarop overheden en de
media de milieucrisis trachten
te bestrijden. Dat informeren
en bewust maken lijkt overigens steeds meer op angst in
boezemen en doemscenario’s
voorschotelen. Ook in De Ronde Venen worden de inwoners
voorgelicht over de plannen
om in 2040 te groeien naar
een klimaat neutrale gemeente. Inwoners en bedrijven worden naar het doet vermoeden steeds milieubewuster en
gooien hun daken vol met zonepanelen. Vreemd is het wel
in dat ‘zonlicht’ gezien dat ons
energieverbruik steeds hoger
wordt en we steeds vaker de
auto en vliegtuig pakken om
te reizen. Met andere woorden, er is een duidelijk verschil tussen milieubewustzijn
en milieuvriendelijk handelen. Heel veel inwoners plaatsen ook zonnepanelen met als
hoofdreden dat het voor hen
gewoon persoonlijk financieel een stuk aantrekkelijker
is. Daar is niets mis mee, eerlijkheidshalve moeten we dan
wel toegeven dat men niet
echt milieubewuster is geworden maar gewoon een stukje
rijker (minder arm) in de portemonnee. Met alleen voorlichting blijkt de bewustwording bij de inwoners niet binnen te komen en worden de
milieuproblemen niet verholpen. Om de onbeheersbaarheid van de milieucrisis echt
te begrijpen, zullen we de op-

lossing daarom ook bij iets anders moeten zoeken. Het lijkt
logisch dat geen één inwoner
het oneens kan zijn dat we er
voor moeten waken dat we
onze mooie aardbol verkwanselen. Echter we moeten realistisch zijn want de heersende milieu-ideologie is er één,
de andere ligt ingebed in het
karakter van onze westerse samenleving.
De oorzaak voor de milieucrisis kan dus ook gevonden worden in de samenleving zelf.
De fundamentele eigenschap
van de westerse mens is dat hij
last heeft van een excessieve
consumptiedrift en onderlinge concurrentie. Dit neemt toe
naarmate de welvaart stijgt.
Westerse mensen denken in
termen van consumptie. Individualisme wint het van de
saamhorigheid. We denken
vooral aan ons zelf en vergeten
de mensen om ons heen en
de gevolgen voor de aardbol.
We ontkomen er niet aan dat
de consumentenmaatschappij het schadelijke effect op
het milieu versterkt. We moeten ons als bewoners van deze
aardbol dan ook beseffen dat
de noodzaak van een kanteling in denken en doen noodzakelijk is om hier nog een tijdje gezellig op te mogen vertoeven en generaties na ons
ook nog mogen genieten van
alles wat moeder natuur ons te
bieden heeft. De milieu-ideologie heeft mensen lange tijd
in staat gesteld om zich boven
de natuur te plaatsen. Het gaf
ons de mogelijkheid om de natuur met een schoon geweten
te misbruiken. Het is zelfs zo,
al willen we dat graag ontkennen, dat de westerse samenleving ons vaak beloont voor
milieuvervuilend gedrag. De
westerse mens is altijd op zoek
naar meer bezittingen, het politieke systeem laat amper ecologische maatregelen toe, de
vrije markt werkt milieuproblemen in de hand en soms is
milieuvervuiling zelfs in ons eigen belang. Er zullen dan ook
drastische maatregelen genomen moeten worden om de
milieucrisis echt de baas te
kunnen zijn.
Laat duidelijk zijn dat de route die de gemeente De Ronde Venen heeft uitgestippeld
om in 2040 klimaatneutraal
te worden niet verkeerd is. De
gemeente geeft zelfs aan dat
haar streven is om ook de omgeving financieel mee te laten
profiteren. Dat kan natuurlijk
geen kwaad, maar of geld nu
de drijfveer moet zijn om milieuvriendelijker te gaan handelen, kan je je afvragen. De volgende vraag die gesteld kan
worden is of we met windmolens en zonnepanelen wel het
beoogde doel gaan halen. Niet
iedereen is daar van overtuigd
en we horen in de lokale samenleving zelfs wat bezwaren

waar we zeker ook naar moeten luisteren als we samen ons
doel willen bereiken.
Wat ons betreft is daar veel
meer voor nodig. Wat dacht
u er van als we beginnen een
beetje socialer met elkaar en
de wereld om ons heen om
te gaan. Wij denken namelijk
als inwoners zich met elkaar
verbinden, naar elkaar luisteren, elkaar een beetje helpen en vooral met elkaar willen delen er een veel mooiere gemeenschapskracht kan
ontstaan. Plezier met elkaar
maken en verdriet en tegenslag met elkaar delen. Dat is
een veel mooiere samenleving
voor ons allemaal. Als we dat
voor elkaar krijgen dan wordt
de wereld om ons heen vanzelf
wel een stukje mooier en schoner. Want als we goed zijn voor
elkaar, naar elkaar luisteren en
niet meer zo individualistisch
denken en doen dan nemen
we de wereldbol waar we samen op mogen leven ook wel
wat serieuzer. Dan zijn we daar
met zijn allen vanzelfsprekend
wat zuiniger op. Als inwoner
van De Ronde Venen kunt u
zelf veel doen om het milieu te
sparen. Zoals uw woning isoleren of zonnepanelen op het
dak te leggen. Dat is natuurlijk
een milieuvriendelijke en ook
best een sociale handeling.
Wat wij nog mooier en socialer zouden vinden is als u zich
betrokken gaat voelen bij uw
leefomgeving en gaat meedenken en doen met allerlei
van belang zijnde zaken voor
inwoners in De Ronde Venen.
Dat is wat wij als InwonersCollectief DRV voor ogen hebben
met de inwonersbeweging die
in gang is gezet en die op zoek
is naar sociaal betrokken inwoners die dit gedachtengoed
ondersteunen. Wat dat betreft juichen we het natuurlijk
toe als de gemeente zegt dat
het essentieel is dat zij als gemeente luisteren naar de wensen van inwoners bij de besluiten die zij nemen. Daarom roepen wij (net zoals de gemeente) ook iedereen op: laat je als
inwoner horen. Waarom meepraten zo belangrijk is voor u
als inwoner? Kijk, het gaat uiteindelijk om uw omgeving. Op
wat u straks rondom uw woonplaats dagelijks te zien krijgt.
Door mee te praten hebt u
een stem en invloed. Als u niet
meepraat, dan besluiten anderen voor u!
En begrijp ons goed wij denken graag groot dus niet alleen
als het gaat om onze gemeente in 2040 een klimaat neutrale gemeente te laten zijn, maar
willen graag betrokken zijn als
inwoners over allerlei zaken
die ons als inwoners aangaan.

ste te worden. Op twee eindigden
Greetje van den Bovenkamp & Tina Wagemaar met 57,81% en ruim
vier procent daar achter werden
Joke van Hove & Rie Bezuijen derde met 53,65%. Adrie & Ko Bijlsma
volgden als vierde met 52,08% en
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt
pakten met 51,56% de laatste score boven de vijftig in deze lijn. VolWil jij meedenken, meepraten
gende keer dus boven de euforie
en/of meedoen in De Ronde
en valt onderin de bijl! Wilt u ook
Venen? Stuur een e-mail: drv@
getuige worden van zo’n spektainwonerscollectief.nl
kel, kom dan kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans &
Partycentrum Colijn aan de Induzag met eigen ogen hoe geanistrieweg 20 te Uithoorn. Voor almeerd deze bingo was en hoopt
le inlichtingen het secretariaat: edat de volgende Goede Doelen
mail gerdaschavemaker@live.nl,
De Ronde Venen - De Goede opknapbeurt toe en is extra geld Bingo voor de Stichting Haartelefoon 06-83371540.
Doelenbingo , georganiseerd zeer welkom, aldus Wilma Weid- wensen in maart a.s. ook zo’n sucdoor Optiesport/Veenweide, op graaf, algemeen coördinator. Zij ces wordt!
30 januari jl. was een groot succes: er waren veel enthousiaste
deelnemers, er waren mooie prijzen, beschikbaar gesteld door lokale ondernemers en mede daarMijdrecht – Zaterdag jl. was door was er opbrengst van ruim
het onstuimig weer en een gro- € 1400,- boven verwachting. Dit
te boom aan de Botdrager in bedrag kwamen de organisatoMijdrecht weerstond de storm ren van de Bingo, Anita en Mariniet. Hij waaide om en viel boven on, zichtbaar trots, overhandigen
op een bungalow. De brandweer aan het goede doel Het Johanheeft uren werk gehad om het nes Hospitium in Wilnis, waar dit
gevaarte van de bungalow te ver- dankbaar in ontvangst genomen
wijderen. Nadat dit gebeurd was werd.
bleek de schade aan het woon- In het voorjaar zijn de bewonershuis mee te vallen.
kamers in het hospice aan een

Goede Doelen bingo

Omgewaaide
boom
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Zondag PK Sport Bosdijkloop Vinkeveen
Regio - Jij doet toch ook mee?
Toer Trimclub De Merel organiseert a.s. zondag de eenenveertigste PK Sport Bosdijkloop.
Hoofdsponsor Peter Kinkel uit
Vinkeveen geeft het startschot
op de Roerdompstraat.

creanten zijn van harte welkom.
Voor kinderen tot en met 12 jaar
is er een jeugdloop van 1 kilometer. De start en finish zijn beide
op de brug voor sporthal De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen. In de
sporthal zijn kleedruimten, douches, foyer met horecafaciliteiAfstanden
ten, tasseninname en EHBO aanLopers kunnen kiezen uit een hal- wezig.
ve marathon, het hoofdnummer
van de Bosdijkloop (deelname Verkeersplan en parkeren
vanaf 16 jaar) en een 10-kmloop, Het doorgaande verkeer zal op
beide door het buitengebied zondag 17 februari verkeershinvan Vinkeveen, en een 5-kmloop der kunnen ondervinden tussen
door de kern van Vinkeveen (rou- 10.00 en 14.30 uur op de Kerklaantekaarten op www.ttcdemerel. Roerdompstraat-Plevierenlaan en
nl). Zowel wedstrijdlopers als re- tussen 12.00 en 14.00 uur op de

Demmerik. De Roerdompstraat
(start- en finishlocatie) is vanaf
10.00 tot 14.30 uur voor alle verkeer afgesloten. De buslijnen 126
en 130 zullen tot 14.30 uur rijden
via de N212, de N201, afrit Vinkeveen nemen en dan via de bushalte bij het viaduct de route verder vervolgen. Parkeermogelijkheden zijn er vanaf de N201 op
het Kloosterplein (Herenweg) en
achter sporthal De Boei (Tuinderslaantje) en vanaf de N212 bij het
winkelcentrum Zuiderwaard (Plevierenlaan).
Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De

Boei vanaf 10:00 uur tot uiterlijk
een kwartier voor de start. Het inschrijfgeld bedraagt voor de 5 kilometer €6,- en voor de 10 km en
de halve marathon €8,-. Er kan
alleen contant worden betaald,
pinnen is niet mogelijk. Deelname aan de jeugdloop is GRATIS!
De start van de 1 km jeugdloop is
om 11.30 uur, de halve marathon
om 12.00 uur, de 10 km om 12.10
uur en de 5 km om 12.20 uur op
de brug voor De Boei. De kilometerpunten bij alle afstanden worden met grote km-borden aangegeven, per afstand een andere kleur. Elke deelnemer ontvangt
een tijdregistratiechip, welke na
de finish door vrijwilligers wordt
ingenomen.
Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 km
jeugdloop is om 11.50 uur op
de brug voor sporthal De Boei.
De overige prijsuitreikingen vinden plaats in De Boei, volgens het
schema: 5 kmom 13.00 uur, 10 km
om 13.30 uur en de halve marathon om 14.00 uur. Op de 10 km
en halve marathon zijn er geldprijzen, welke alleen bij de huldiging op de dag van de loop worden uitgereikt.
De uitslagen staan vanaf 17.00
uur op www.uitslagen.nl. En vervolgens ook op www.ttcdemerel.
nl. Hier vindt je ook nadere informatie over de PK Sport Bosdijkloop.

Petanque
Valentijnstoernooi
Regio - Op zondag 10 februari
vond voor de vijfde keer het Valentijnstoernooi als clubtoernooi
plaats. In het verleden was het
altijd een clubontmoeting tussen vier verenigingen, maar door
competities en toernooien in de
overdekte accommodatie in Lisse
kwam daar een eind aan.
Voor Boule Union Thamen de
aanleiding om er een intern clubtoernooi van te maken.
De weersvoorspellingen gaven
geen aanleiding voor vreugde,
maar toch namen acht doubletten de gok en schreven in.
De wedstrijdleiding besloot om
op tijd te spelen in plaatst van tot
de dertien punten.
Achteraf een goede beslissing,
want op een enkel spatje na bij
de start van de tweede speelronde bleef het droog.
Van de twaalf gespeelde partijen waren er maar twee, die binnen de 45 minuten niet tot dertien punten kwamen.
Er werd dus ook snel gespeeld.
Om drie uur vond de prijsuitreiking plaats en dat was ook het

moment dat de hemelsluizen
opentrokken. Voor de top vier
was er prijs in de Valentijnssfeer.
Slechts twee equipes bleven ongeslagen en dus moest het puntensaldo de beslissing brengen.
Dat gold trouwens ook voor de
derde en vierde plaats.
De aanmoedigingsprijs ging naar
Rinus en Gerty Meijers.
De prijswinnaars waren:
• Günther Jacobs/
Alfonso Atanes
• Harry van den Dungen/
Marja de Ru
• Paul Hamstra/
Ton Boersma
• Jeroen Stiekema/
Ans Bouwmeester

3 +19
3 +15
2 +10
2 + 2.

De volgende activiteit op de accommodatie aan de Vuurlijn is op
zondag 17 maart.
Dan vindt het traditionele Openingstoernooi plaats, waarbij de
spelvormen tête-à-tête (enkelspel), doubletten en tripletten
aan bod komen. De start van dit
toernooi is om 11.00 uur.

Natuurmonumenten
zoekt beheervrijwilligers
op de forten
Regio - Steek jij graag de handen uit de mouwen? Ben jij een
echt buitenmens met hart voor
cultureel erfgoed? En woon jij in
de Vechtplassen? Dan is de functie van beheervrijwilliger op de
forten iets voor jou! liggen maar
liefst zeven forten, behorend tot
de Nieuwe Hollandse Waterlinie
en de Stelling van Amsterdam.
Dit voorjaar start Natuurmonumenten een nieuwe vrijwilligersploeg, die gaat helpen bij het
groenonderhoud op de forten.
Wat ga je doen?
Samen met de andere vrijwilligers draag je bij aan de instandhouding en beleving van onze zeven forten en beide waterlinies. Dat doe je onder ander
door te maaien, maaisel van de
hellingen te harken, te snoeien
en onkruid te verwijderen. Maar
je houdt je ook bezig met kleine
onderhoudsklusjes als scharnieren smeren, schilderen, hekje maken, etc.
Wie zoeken ze?
Natuurmonumenten zoekt men-

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 5 februari speelden we de derde zitting van de in totaal zes zittingen
in deze ronde van de parencompetitie. De nummers één in de Aen in de B-lijn ontliepen elkaar
niet veel, maar de hoogste score
was echt voor Willie Woerden &
Ellen Boeringa in de B-lijn, namelijk 62,50%. Op de tweede plaats
eindigden Eugenie Rasquin & Riet

Willemse met 56,25%. Een gedeelde derde plaats was er voor
Annet Roosendaal & Rini Tromp
en Ria Bulters & Arna Kroon met
53,13% en Atie de Jong & Hans
Warmenhoven eindigden op vijf
met 51,25%.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor Elly van Nieuwkoop & Jessie
Piekaar met 62,23%. Cobie Bruine

de Bruin & Ada van Maarsseveen
werden tweede met 59,38%. Op
drie Tini Geling & Paula Kniep
met 56,37%, de vierde plaats ging
naar Guus Pielage & Renske Visser
met 54,85% en de top-vijf werd
volgemaakt door Janny Streng &
Sonja Reeders met 53,90%.
Het is nog te vroeg in de strijd om
al prognoses los te laten op het
verdere verloop ervan. Tenslotte zijn we pas op de helft van deze ronde en zo veel lopen de percentages nu ook niet uiteen. Volgende week gaan we er met z’n
allen weer voor!

sen die op woensdag van 10:00
tot 16:00 uur aan de slag willen
op één van onze forten. Je kunt
met een bosmaaier en/of andere machines omgaan of vindt het
leuk om dit te leren. Je gaat deel
uitmaken van een leuk team (ca.
7-10 personen). Natuurmonumenten zorgt voor geschikte kleding en je kunt jouw reiskosten
declareren. Indien nodig verzorgen wij een cursus, waarin je leert
om veilig om te gaan met machines en gereedschap. Daarnaast
organiseert Natuurmonumenten
elk jaar een vrijwilligersuitje. Om
de forten van Natuurmonumenten beter te leren kennen, nodigen we je bovendien uit om mee
te lopen met één van onze rondleidingen.
Aanmelden
Heb je interesse voor de functie
van beheervrijwilliger op de forten? Of heb je nog vragen hierover? Neem contact op met Fokke de Vries, beheerder forten,
f.devries@natuurmonumenten.nl
of telefoonnummer].

Klaverjasmarathon
Regio - Op zaterdag 23 februari
staat een Klaverjas-Marathon op
het programma. De kosten voor
deelname is €10,. Het kaarten
duurt van 10.00 tot 18.00 uur.
De zaal gaat open om 9.00 uur.
In verband met de organisatie is
vóóraf aanmelden noodzakelijk.
Dit is mogelijk tot 20 februari bij
Aad Hogerwerf (0297-567526)
of Joke Valentijn (0297-560050).
U vindt het dorpshuis aan de
Kerklaan 16 in De Kwakel.

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

Haat en liefde in de polder

Soms zijn ganzen
gezellig
Een tijdje terug was de nationale tuinvogeltelling. Ik was
niet helemaal tevreden met de
tien soorten die ik geteld had.
Dus ik was benieuwd of anderen in de buurt het er beter afgebracht hadden.
Op de site van vogelbescherming kan je een kaartje aanklikken met de tellingen dicht
bij je huis. Ik klikte op wat rode stipjes en bij één telplek zag
ik dat de teller vijftig grauwe
ganzen had geteld in de tuin.
Ik benijdde die teller niet: 50
grauwe ganzen in je tuin betekent iedere paar seconden
een klodder ganzenpoep. Toen
ik net woonde in mijn huidige
huis kreeg ik veel bezoek van
ganzen. Het gras in de tuin lokte ze. En er zijn allerlei heerlijke
plekken om met je vaste partner in de zon te zitten en een
beetje te dutten voor het paren
en nestbouwen begint. Het
was sneu voor ze, maar ik vond
het toch geen goed idee dat
ze bij mij kwamen wonen. Dus
het eerste jaar ben ik vele malen naar buiten gelopen, klappend in mijn handen. Eerst re-

ageerden ze traag. Heel langzaam liepen ze naar het water
en plonsden er traag en onwillig in. Maar het ging steeds beter. Na een jaar hoefde ik alleen nog maar naar buiten te
stappen en één klap in mijn
handen te doen en daar gingen ze al. En nu ben ik helemaal tevreden over ze: ik zie
ze veel, ook in heel grote aantallen. Maar ze zitten aan de
overkant. Of ze laten zich in het
water glijden en zwemmen een
rondje. Maar ze blijven op ‘hun’
terrein. En dan zijn ganzen opeens gezellig. Ze gakken knus
in hun groepje. Graag luister ik
daarnaar. Waarom ze het doen
weet ik niet. Als ze in V-vorm
vliegen gakken ze om de voorsten aan te moedigen. Maar
waar ze over praten als ze rustig op de kant zitten? In elk geval kan ik me nu weer verheugen op kleine pluizige bolletjes die in het voorjaar aan de
overkant te zien zijn en met
hun kleine snaveltjes proberen
gras te eten.
Catherine

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

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 7 februari
2019 was de laatste zitting van de
derde ronde en dus zijn de promovenda en degradanten bekend. Er waren nog paren die onder de degradatie lijn stonden die
nog alles uit de kast haalde om
degradatie te voorkomen.
Hierdoor is er een verrassende
uitslag tot stand gekomen.
Er werd op tien tafels gebridged,
geen stilzit deze keer.

lijn. De tweede plaats is voor Lenie en Tina met 54,69%, dit paar
gaat door deze uitslag ook promoveren. De derde plaats is voor
het paar Ciny en Herman 54,17%,
dit paar komt ook naar de A-lijn,
voor Ciny zijn we niet zo bang,
maar Herman is een geduchte tegenspeler. Dit keer werd er maar
een maal 6SA door Ank en Lotte gespeeld, zeer gedurfd, grootte klasse.

De A-lijn.
Hier is er de eerste plaats voor Aja
en John met 66,67%, dit paar ontkwam aan degradatie door deze
mooie uitslag, ik wist wel dat zij
beter konden. De tweede plaats
is voor het paar Madelon en
Arnold met 58,33%, dit paar ontloopt ook de degradatie, het zou
ook zonde zijn als dit jonge talentvolle paar naar de B-lijn zou
gaan. De derde plaats is voor het
paar Greet en Henk met 57,81%,
dit paar stond veilig en konden
het op hun gemak uitspelen.

De degradanten zijn:
Addie en Jeannet, Corry en Netty,
leny en Wil en Corry en Greet, de
A-lijn neemt zeer droef gestemd
van deze paren, want hier vielen
nog wel eens wat puntjes te halen.

De promovenda zijn:
Els en Alice, Greet en Ria, Ciny en
Herman en Lenie en Tina, zoals
gezegd een geduchte versterking
van de A-lijn. Als u interesse heeft
in bridge, kom dan eens langs in
het Buurtnest om kennis te maken met het zo edele maar moeiDe B-lijn
lijke spel. Wij spelen elke donderHier was de eerste plaats voor Els dag van 9.00 tot 12.30 uur, dus u
en Alice 60,42%, dit paar is een heeft de hele middag nog om zelf
geduchte versterking voor de A- in te vullen.

18

13 februari 2019

42e AK-tiedag vol muziek en zang

Zeer geslaagde AK-tiedag op het Alkwin Kollege
Regio - Zondag 10 februari vond
de jaarlijkse AK-tiedag voor de
42e keer plaats, een feestdag
voor ouderen uit de omgeving
van het Alkwin Kollege.
Ruim 70 dames en heren kregen
op deze zondag een gevarieerd
programma met muziek, zang en
een heerlijke lunch.
55 leerlingen hebben deze dag
voorbereid:
Ze hebben sponsors gezocht, het
programma vastgesteld en mede-leerlingen gevonden om gastvrouw en gastheer te zijn.
En voor de dag zelf: tafelschikking maken, badgets voor de
aanwezigen, de aula in gereed-

heid brengen, de bloemstukken
maken, de lunch voorbereiden.
Om half 11 werden de genodigden verwelkomd met een kopje
koffie of thee en iets lekkers.
Schoolleider Nelleke Pedroli gaf
een openingsspeech. Met aan elke tafel gastvrouwen en –heren,
kon het programma starten.
Optredens
Er waren optredens van Jesse en
Jildau op piano, Vera en Fleur met
harp, piano en gitaar, en van Elise en Daan.
Ook was er een quiz, waarbij 16
gelukkigen een prijsje kregen uitgereikt en er werd een lunch ge-

serveerd. Na de lunch kwam het
ATK, het Alkwin Theater Kollektief
met een voorproefje van de musical die half maart op het Alkwin
te zien is: Across the universe met
beroemde muziek van The Beatles.
Het laatste programma onderdeel was getiteld: Weet je nog
wel, een medley van bekende
meezingers.
Bedankt
Tijdens de afsluiting werd iedereen hartelijk bedankt voor zijn
aanwezigheid: natuurlijk alle genodigden en de leerlingen, maar
ook de aanwezige ehbo’ers, en

de technische commissie. En natuurlijk kon dit evenement niet
slagen, zonder de steun van lokale ondernemers. Dit jaar waren
dat Jumbo Wilnis, Bakkerij Vooges Aalsmeer, Bloemenkiosk Silvio, Deen, Zijdelfleur, Lek Bloemenservice, Kwekerij De Noordpoel, Kwekerij Wijfjes, Inge Quint
flowerart, Otto bloemsierkunst,
Kwekerij Amstelzicht, Kwalitaria Zijdelwaard, Albert Heijn Zijdelwaard, Jamin, Groente handel
De Goudreinet, Coop Uithoorn
en McDonald’s. De prijsjes bij de
quiz werden gesponsord door
de Hema, Xenos, Pixel hobby en
Alexanderhoeve Mijdrecht.
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Eerste wedstrijddag bij
Manege Maria Hoeve
Mijdrecht - Op zondag 10 februari is de 1e wedstrijddag van 2019
bij Manege Maria Hoeve gehouden. De eerste ruiters begonnen
al om 9.00 (F13) in de ochtend
met het rijden van de FNRS-proeven, de laatste ruiter is gestart om
15.00 (F1). Bij deze dressuurwedstrijden moeten de ruiters een
bepaald parcours afleggen waarvoor ze punten krijgen.
Door een deskundige jury worden de ruiters beoordeeld en krijgen ze punten voor bijv. hoe netjes de paarden lopen, hoe strak
de rondjes gelopen worden etc.
In totaal worden de ruiters en
paarden op ca 35 onderdelen beoordeelt.
Door de leiding was er een strakke planning opgesteld waardoor
iedereen op tijd de paarden en
pony’s kon opzadelen, warm rijden en vervolgens de wedstrijd
kon rijden.
Na afloop van het rijden van de
proeven zijn de punten opgeteld en prijzen aan de ruiters uitgedeeld.

je laten toetsen door het rijden
van deze proeven, waarbij je door
een deskundige jury wordt beoordeeld. Je kunt hierbij ook diploma’s behalen. Bij de FNRS
Proeven wordt de ruiter beoordeeld, niet de ruiter en het paard
als combinatie. Als manegeruiter
heb je immers niet de kans om
je als combinatie te ontwikkelen
met een bepaald paard. FNRS Juryleden worden opgeleid om alleen de ruiter te beoordelen. Zo
weet je zeker dat jouw proef op
de juiste manier gejureerd wordt.

GVM’79 in actie bij
turnen en acrogym

Wormer
In Wormer ging het bij de acrogymnasten ook heel lekker. Veel
teams zijn dit jaar voor het eerst
bij elkaar en voor de helft van de

Klaverjassen

Vinkeveen - Vrijdagmiddag 22
februari organiseren Koos & Joop
een gezellige klaverjasmiddag in
dorpshuis “ de Boei” kerklaan 32
in Vinkeveen.
De grote zaal is open om 13.00
uur en het kaarten begint om
13.30 uur precies. Het is een gezellig evenement met heel veel
leuke prijzen, dus voor iedere
kaarter van harte aanbevolen.

De Jong verbaasd zichzelf

Grandioze mini drie en
vierkamp voor Veenland!
Wilnis - Op zaterdag 9 februari
werd in de Willisstee de mini drie
en vierkamp georganiseerd door
Veenland en Beo. Het beloofde
een drukke dag te worden want
er deden maar liefst 67 ploegen
mee. ’s Morgens turnde de jongens van Veenland. Luuk, Cas, Timo en Joey mochten beginnen.
Ze turnde op vier toestellen brug
gelijk, spring, vloer en rek. Ze deden het uitstekend zo goed zelfs
dat ze de gouden medaille wonnen met maar liefst 5 punten verschil met nummer 2. In de tweede ronde Jay, Dave, Maxim en Roan. Ook zij deden mee met de
vierkamp en deze routiniers turnde een prima wedstrijd. Met allemaal scores van boven de 30
punten wonnen ook zij een gouden medaille. Dan alweer de laatste jongens ploeg met Koen, Seppe en Joas. Helaas was Sylvester
ziek. Dus was het even wennen
want nu moest er telkens 1 dubbel draaien maar ze pakten het
goed op en werden keurig 3de ,
dus een mooie bronzen medaille .

Dressuur
Wat houdt dressuurrijden
eigenlijk in?
Er zijn verschillende niveaus als
het om dressuurrijden gaat. De
F Proeven zijn opgebouwd vanaf F1 tot en met F20, waarin de
moeilijkheidsgraad steeds hoger wordt. Je vaardigheden kun

Mijdrecht - Het was een druk
weekend voor de gymnasten
van GVM79. ER waren maar liefst
2 wedstrijden op zaterdag 9 februari. In de Willestee in Wilnis
kwamen de recreanten turnsters
in actie op de mini 3 en 4 kamp.
Zij lieten op 3 of op 4 toestellen
6 verschillende oefeningen zien.
Omdat trainster Esther met de
acrogymnasten mee was naar
Wormer, had trainer Menso de
touwtjes in handen in Wilnis. Het
ging hartstikke goed en in ronde 1, hadden het jongensteam
GVM1 (Pepijn, Jens, Nattapong
en Siem) en het meisjesteam
GVM3 (Yinthe, Sophie, Maud en
Catia), direct een zilveren medaille te pakken.
In de middag deed GVM2 (Entesaar, Caithlin, Jasmijn, Lisa en
Asma) het super op balk en brug
en zij werden heel knap 8e. GVM4
(Yuna, Ayat, Ayesha, Fenna) deden het erg netjes op vloer en
kwamen op de 9e plek. Voor
GVM5 (Feline, Valerie, Maartje,
Jasmijn, Senna en Rufta) was het
de allereerste wedstrijd en bij hen
was ook de mat het beste onderdeel, zij zijn geëindigd op de 15e
plek.

NK Allround schaatsen

gymnasten was het ook nog eens
de eerste echte wedstrijd. Er werden door geen van de teams grote fouten gemaakt en hierdoor
had iedereen een prima cijfer. Het
verschil moeten we gaan maken
in de dans, die bij veel teams nog
wel wat strakker kan. Van de E-instap teams maakten Ishen en Aysenaz een mooie handstand (5e
plaats) en Abigail en Roos (6e
plaats) werkten de oefeningen
keurig netjes af. Bij de drietallen
in E-jeugd waren het Lisa, Lucie
en Luna-mae die een prima hurksteun deden en bij Amy-jay, Laura
en Gwenn was het de handstand
die er bovenuit sprong. De teams
kwamen op een 9e en 10e plek.
Ook in de D-junioren damesparen twee teams voor GVM79. Nicky en Sanne hadden een heerlijke oefeningen om naar te kijken en het leverde een 10e plek
op. Quinty en Melanie deden een
prachtig vliegtuigje achterover
(11e plek). Als klap op de vuurpijl sloten Zoë, Lynn en Alina het
weekend af in het E-instap niveau
voor groepen. De dans zat goed
in elkaar, elementen strak en lang
genoeg. Deze meiden werden
daarvoor beloond met een bronzen medaille!

Meisjes
In de volgende ronden komen
de meisjes aan de beurt. Maura, Elize, Jolieke, Joëlle en Marit
turnde op 4 toestellen namelijk
sprong, brug , vloer en balk. Met
hoge sprongen op de trampoline,
mooie handstanden en arabieren
op de vloer , strakke balkoefenin-

gen turnden deze groep zich naar
een mooie 4de plaats wat ook
een mooie medaille opleverden.
In de zelfde categorie turnden
ook Dorinthe, Femke, Anna, Jente en Mandy. En hoe ze kregen
veel complimentjes van de jury
dat ze het zo netjes deden en dat
bleek want ze kregen een mooie
gouden medaille. Veenland was
goed vertegenwoordigd in deze categorie want ook Jasmijn,
Malak, Iris, Elena en Dewi turnden hier. Met hier en daar een val
op de balk en hoge sprongen op
de balk kwam deze ploeg op een
6de plaats. Net 1 plaats te weinig
voor de finale.
Jongste
Hierna was het de beurt aan de
jongste leeftijdscategorie. Sophie, Alix, Elin, Loïse, Noa, en Dominique turnden de driekamp.
Op brug, balk en vloer lieten ze
super oefeningen zien en dat
werd beloond met een mooie 5
plaats net geen medaille maar
wel door naar de finale. En dan de
groep van Zoë, Deborah, Lotte,
Helena. Lisa en Yfke. Deze turnsters zitten allemaal nog niet zolang erop en dit werd hun eerste
wedstrijd. Maar ze deden het super met mooie oefeningen turnde ze zich naar een hele mooie 6e
plaats. Een super dag voor Veenland en we gaan op naar de finale
op 13 april in Scherpenzeel.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen
op vrijdag 15 februari 2019 om
fraaie prijzen in Café de Merel,
Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen,
tel. 0297-263562. E-mail thcw@
xs4all.nl. Er worden vier ronden
van zestien giffies gespeeld en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is de winnaar of winnares bekend, aanvang 20.00 uur,
aanwezig zijn voor de inschrijving
19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Hier volgen de
datums voor de nieuwe prijs-

klaverjas competitie 2018/2019.
Voor 2019, 15 februari, 1, 15 en
29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24
mei, 7 en 21 juni en 5 juli. Alle datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1. Martien de Kuijer
7763 pnt
2. Greet Koot
7169 pnt
3. Sjaan Kolenberg
6842 pnt
4. Sonja v.d.Waa
6787 pnt
5. Frans Bierstekers
6712 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Gerry Ruimschoot met 5228
punten.

Wolf en Janmaat 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 de kampioen van verleden jaar Ad Wolf,
Jan Eijsker, Cees Duinker en Gerry
Ruimschoot zich naar de kwart finales en zondag Rohan Janmaat,
Bob van Kolck, Robert Daalhuizen en Huib Matthes verder naar
de kwart finales Richard v. Kolck
Ray Kramer, Richard Schreurs,

Cees Rietveld,Gijs Rijneveld, Mees
Brouwer, Bart Hoffmans, Erik
Spiering, Maarten Dulmus en Rijk
van Heeringen.
Het Open Ronde Venen Libre
Kampioenschap wordt gespeeld
op 8, 9 en 10 maart, zie het hele
programma in deze krant.
Dit alles in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen, tel.
0297-263562 en 0297-264159. Email thcw@xs4all.nl.

Wilnis - Romy de Jong, junior A
en lid van IJsclub Nooitgedacht
Wilnis, heeft afgelopen weekend
het NK Allround in Groningen gereden, zij plaatste zich als laatste
voor dit toernooi in het weekend
van 19 en 20 januari in Enschede.
Als eerste stond de 500 meter op
het programma, zij snelde naar
een tijd van 42.65 s, 0.55 s boven
haar PR. Femke Kok won de 500
m in 39.46 s, Romy als 13e. Een
goed resultaat, maar zij was niet
tevreden over de uitvoering. Diezelfde avond stond ook de 1500
m op het programma, ze mocht
al in het 2e kwartet starten. Romy startte binnen en opende
goed en reed, erg netjes door en
had weinig verval,naar tijd van
2.10.45, iets boven haar PR. De
ritten daarna werd er lange tijd
niet sneller gereden, zij werd uiteindelijk 8e en stond na de eerste
dag 11e in het tussenklassement.
Robin Groot won de 1500 m in
2.02.09, Femke Kok, titelkandidaat, reed 2.02.72, maar werd gediskwalificeerd, omdat zij een pylon had aangetikt. De 1e dag was
zeer goed geëindigd.

dat zij toch de 3 km mocht rijden.
Haar vroegere trainingsmaatje
Emma bij GOBAD was 9e in het
tussenklassement, maar 13e op
de 1500 m, die mocht niet de 3
km rijden. Romy was verrast en
bereidde zich voor op de slotafstand, het NK was al een toetje na
het NK sprint, waar zij 11e was geworden. Zij startte in het 2e kwartet, met rijders die op papier 20
seconden sneller zijn, dus eigen
rit proberen te rijden. Dat lukte
goed, ondanks dat Romy werd
ingehaald door een rijder die
200 m achter haar was gestart,
reed zij bijna een PR, 4.43.25, een
8e plaats, wat resulteerde in een
8e plaats in het eindklassement.
Robin Groot is Nederlands kampioen geworden, maar Romy
zeer verrassend 8e!
Als laatste stond de massastart
op het programma, het doel
was geen laatste worden, Romy
hield 3 rijders achter zich. Ivar Immerzeel, ook junior A van IJscub
Nooitgedacht Wilnis, mocht ook
de massastart rijden van 10 ronden. Hij reed op zijn manier, heel
aanvallend, meteen hard weg na
de start, pakte 50 meter en kreeg
1000 meter
na een aantal ronden 2 rijders
Op de 2e dag een goede 1000 m met zich mee. Hierdoor pakte
rijden en dan hopelijk een plaats Ivar punten in de tussen sprints,
stijgen om zo de 3 km te mo- er werd flink gejaagd op het 3-tal,
gen rijden en in de top 10 ein- door verschillende ploegen. Het
digen. Het werd spannend voor drietal kon de voorsprong niet
Romy, het stond erg dicht bij el- handhaven werd na ongeveer 7
kaar na 2 afstanden rond de tien- ronden ingerekend, Merijn Schede plek. Romy startte in de bui- perkamp won voor Teun de Wit
tenbaan, de eerste 200 m waren en Jordy van Workum, Ivar werd
niet zo goed, haar tegenstander 5e dankzij de tussensprints.
lag al wat voor, het ritme was wat
traag en het rondje daarna moest
zij voorrang verlenen aan haar tegenstander, 1.23.88, bijna een seconde boven haar PR, een 11e
plek op de 1000 m en in het tussenklassement. Zeer ontevreden
over de uitvoering en balen dat
zij niet de 3 km mocht rijden, terwijl in eerste instantie haar doel
was om geen laatste te worden.
Er werd wel gesproken over de
1500 m, die was goed en is een
sleutelafstand in het allrounden,
na een half uur werd duidelijk

Diverse prijzen voor
Judoschool Blaauw
Wilnis – Zondag 10 februari organiseerde het rayon Zuid-Oost van
de Judo bond Nederland, district
Noord Holland het 2e ontwikkelingstoernooi van dit seizoen.
Voor judoschool Blaauw hadden
zich 6 deelnemers zich ingeschreven. Boaz Zuierveld ging heel
goed hij won de partijen overtuigend mooie worpen en sterke houdgrepen. Hierdoor werd
Boaz 1e in zijn poule. Jens Lek zat
in een spannende poule waarin ze aan elkaar gewaagd waren.
Hij verloor één wedstrijd met een
mooie worp en wist zijn volgende wedstrijden te winnen op beslissing van de scheidsrechter en
met een mooie worp. Uiteindelijk
werd hij 2e in zijn poule.

poule. Emma Zeilstra en Sem
Hoogendoorn zater samen in een
poule en moesten ieder 4 wedstrijden maken. Sem won de onderline wedstrijd met een mooie
o-uchi gari en hij werd uiteindelijk op judopunten 2e in zijn poule. Emma had het zwaar in deze
jongens poule maar kon aan het
eind een prijs voor de 3e plaats in
ontvangst nemen. Sylvie van Eekelen moest ook 4 wedstrijden
draaien. Haar eerste wedstrijd
won ze op een waza-ari met een
mooie o-uchi gari en ook haar
volgende wedstrijden gingen
heel goed. Eén wedstrijd verloor
ze op beslissing van de scheidsrechten en de overige wedstrijden wist ze te winnen. Hierdoor
werd zij knap 2e in haar poule.
De kinderen gingen aan het eind
Wesley
Wesley Daudeij heeft goed zijn van de wedstrijddag tevreden
best gedaan en werd 3e in zijn naar huis met hun medailles.
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Argon Business Club Sponsorcontract voor
Gezondheidscentrum Croonstadt
viert in 2019 het 25-jarig bestaan
en daar zijn ze terecht trots op!
Met ruim 30 betrokken zorgverleners staan ze voor u klaar.
SV Argon is zeer dankbaar voor
deze mooie financiële steun en
zal er alles aan doen om de samenwerking voor beide partijen zeer succesvol te laten verlopen en zorgen dat er een grote-

re naamsbekendheid komt voor
dit fantastische Gezondheidscentrum.
Wilt u ook sponsor worden van SV
Argon en een groot bereik onder
alle leden en bezoekers?, neem
dan voor een geheel vrijblijvend
gesprek contact op met commercielezaken@svargon.nl of bel met
06-51623014.
Jasper Werkhoven haalt uit maar de bal gaat naast, Dennis Lamme en
Aron Klassen van Huizen wachten af. Foto Hans van Gelderen.

Mijdrecht - Met ingang van 1 januari 2019 heeft Gezondheidscentrum Croonstad uit Mijdrecht
zich voor minimaal 2,5 seizoenen
verbonden als sponsor aan SV
Argon. Henk Boelhouwer (Huisarts), Monique de Bruin (mondhygiënist) van Gezondheidscentrum Croonstadt en Peter Berger,
bestuurslid SV Argon, hebben de
samenwerking bezegeld door de
ondertekening van het sponsorcontract. Gezondheidscentrum

Argon wint op karakter
van Huizen

Croonstadt is gevestigd in het
centrum van Mijdrecht en huisvest dertien zelfstandige praktijken die zich allen bezig houden
met de verbetering van uw gezondheid en welzijn. Waar mogelijk en gewenst werken zij samen
ter bevordering van uw gezondheid. De 13 aangesloten praktijken van Gezondheidscentrum
zijn te vinden op www.croonstadt.nl.
Gezondheidscentrum Croonstadt

Bridgevereniging Vinkeveen

HVM MC2
zaalhockeykampioen!
Mijdrecht - Na een spannende
zaterdagmiddag in de Bloemhof
in Aalsmeer is HVM MC2 zaalhockeykampioen geworden.
Dit team, bestaande uit: Elfi, Norah, Ilaine, Phoenix, Roos, Noortje, Feline, Yelana, Benthe, Jana,
Marit en Saar, stond na 7 overwinningen en één gelijkspel bovenaan in de poule. Er moesten
nog twee wedstijden gespeeld
worden, waarbij één tegen de
nummer 2: Abcoude MC2. Deze

wedstrijd was erg spannend en
eindigde in een 2-2 gelijkstand.
Daarna volgde, na een korte rust
van 5 minuten, de volgende wedstrijd tegen Myra MC4.
Er werd top gespeeld door de
meiden en na een 2-0 overwinning, was voor de meiden van
HVM MC2, na een uitstekende begeleiding door hun trainers Max
en Gijs, het kampioenschap een
feit! Dit werd uiteraard gevierd
met champagne.

Vinkeveen - Geen grote verschuivingen deze week maar wel
enkele uitschieters in ronde 3.
Team Corry en Dorette was goed
op dreef en werd 1e met een score van precies 60%. Bart en Tineke, bezig aan een goede reeks,
kwamen aan de tafel met beide
dames niet aan de bak.
Voorlopig even in de wachtkamer, op naar een “zonniger voorjaar”. Anneke en Ties waren de
schrik van vorige week te boven
en werden verdienstelijk 2e, met
56,67%. Barbara en Tilly, altijd stabiel, op een 3e plaats met 55,83%.
De nieuwe leden verbleven voor
een belangrijk deel in de brede middenmoot, van 44 tot 52
%. Daarnet boven zaten Joke en
Aart, diehards, die wekelijks de
trip naar de Vinkeveense Plassen ondernemen vanuit Het Hil-

versumse. Na afloop, en zo tegen
zonsondergang, bleef het nog
lang gezellig aan de Zuwe.
De Bridgevereniging Vinkeveen,
met het mooiste terras van de
Randstad, 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. Wij doen dan ons best om
een goed en plezierig koppel
voor u te vormen. U kunt het lopende seizoen nog meedoen.
Er wordt gespeeld op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur. Je hoeft
je alleen maar aan te melden.
Voor meer info kunt u bellen met
Dorette Suppan tel 06-55707038
of mailen naar suppan@hetnet.nl.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 4 februari werd de derde ronde van de
voorjaarscompetitie gespeeld.
In de A-lijn hadden de teams van
Dick Elenbaas en Daniel Aartse
Tuijn een nagenoeg gelijke stand,
60,87% tegen 60,57% met als
derde team Johan Voskamp met
54,79%. Noemenswaard is een
3SA met 3 up-slagen door team
Aartse Tuijn, team Dick Elenbaas
scoorde 1 slag minder.
In de B-lijn gunden de teams van
Carla Euwe en Corine Cooke elkaar geen punt. Hun scores waren
gelijk 58,33%. Derde werd team
Ans Bruggeman met 56,25%.Een
spel was heel duidelijk. Alle paren
6harten contract!. Een mooi 6klaveren contract werd door team
Ans Bruggeman gespeeld.
In de C-lijn sprong team Ria van
bergen er met kop en schouders
boven uit door 69,79% te scoren. Team Ellen van der Toorn
haalde 60,83% en team Piet Homan 55,73%. Team Carla Navest
scoorde een heel mooi 6ruiten
contract. In een ander spel werd
zowel 3SA met 3 up-slagen gespeeld en ook 5ruiten met 2 upslagen.
Donderdag 7 februari was het
bijltjes dag in de zevende en laatste ronde van de wintercompetitie. In de A-lijn knalde team Gerard van der Meer met 69,17%
ieder van zijn stoel. Team Tineke
Schreurs kon met 59,19% aanha-

ken gevolgd door team Jan Bunnik met 53,54%. Met een 6klaveren gedoubleerd spel dat min3
ging, scoorde team Gerard van
der Meer als beste.
In de B-lijn lagen de teams wat
dichter bij elkaar. Team Bram
van Klaveren zette de toon met
57,50% met daar achter team Tineke Venhuizen met 56,83% en
team Greet Lodder met 55,00%.
Een mooi 5klaveren spel werd gedoubleerd door vier teams met
succes gemaakt.
De C-lijn schoot team Diny de
Haas uit zijn slof met 69,92%.
Team Loes Zorge bleef op afstand met 57,08% en daar net
achter team Lies Bosman met
56,67%. Annie Schouten bood
een 4schoppen contract en haalde 3 up-slagen.
De eindstand is:
A-lijn team Henk Buijs 55,66%,
team Jan Bunnik 55,40% en team
Pieter Koopmans 52,42%. B-lijn
team Paula Kooijman 56,41%,
team Hermien de Jong 55,08% en
team Frank van der Laan 54,56%.
C-lijn team Diny de Haas 59,01%,
team Ria Versteeg 54,74% en
team Geri Stappers 53,68%. Promotie- en degradatiebeslissingen
worden door de wedstrijdcommissie genomen.
Speel eens mee. Zie voor informatie de website van Bridgevereniging Mijdrecht.

Mijdrecht - In een spannende
wedstrijd tegen Huizen heeft Argon in blessuretijd de winst naar
zich toegetrokken, na een voorsprong voor Argon maakte Huizen halverwege de eerste helft
weer de gelijkmaker. Tien minuten in de tweede helft kwam Huizen op voorsprong maar acht minuten voor het eindsignaal kwam
Argon op gelijke hoogte. Met een
gelijkspel zou Argon tevreden
zijn geweest maar in minuut 93
kwam dan toch de ontknoping
middels een fraaie treffer van invaller Dennis Bergkamp (3-2). Het
is de tweede zege van Argon op
Huizen, in september werd er
met 1-3 gewonnen. Reactie van
Huizen na afloop: ‘Dylan Bergkamp mocht in de 93e (!) minuut
ongehinderd aanleggen voor de
3-2 en schoot daarmee de Huizer
hoofdklassedroom aan flarden’.
De eerste poging richting doel
was van de gasten, echter het
vizier van Zakaria El Biyar was
nog niet goed afgesteld, de bal
ging naast. In minuut 13 strafte
Epi Kraemer een fout van verdediger Wouter Bonke af, hij ging
daarna richting doel en liet doelman Brian Willemse kansloos 1-0.
In dezelfde minuut redde doelman Romero Antonioli de meubelen door een inzet van Huizen
via de paal tot hoekschop te verwerken. De genomen hoekschop
werd in tweede instantie door
Aron Klaassen over het doel geschoten. Halverwege een unieke kans voor opnieuw Epi Kraemer, weer ging hij alleen op de
doelman Willemse af echter hij
struikelde over de bal en liet die
mogelijkheid lopen. Een minuut
daarna kwam Huizen wel tot een
doelpunt, na een hoekschop kopte de vrijstaande Olivier Blaauw
raak 1-1. Drie minuten later had
Blaauw de hoek weer voor het
uitkiezen maar hij mikte net
naast. Voor rust zagen we daar-

na nog twee kansjes voor Argon,
na een voorzet van Rachad Madi
kopte Lorenzo Zorn in maar doelman Willemse kwam als winnaar
tevoorschijn. Vlak voor rust zagen
we weer zo’n aanval waarbij Tim
Steij en Madi waren betrokken
maar ook die leverde niets op.
Tweede helft
Huizen was in de beginfase sterk
en kreeg mogelijkheden om
op voorsprong te komen, eerst
deed Benning een poging maar
hij mikte te hoog en tien minuten later moest doelman Antonioli ingrijpen bij een poging van El
Biyar en in dezelfde minuut profiteerde Quincy van Waveren van
mistasten in de Argon defensie
en zette hij de 1-2 op het bord.
Met de aanvallende wissels Patrick Lokken en even later Dylan
Bergkamp in het veld probeerde
Argon nog een gelijkspel te forceren. Maar eerst schoot Buitenhuis van Huizen nog over, daarna schoot Bas Boelhouwer op de
doelman, in de rebound schoot
de aanjager van vanmiddag Jasper Werkhoven net naast. Zeven
minuten voor tijd stond Wouter
Winters aan de basis van de gelijkmaker voor Argon, een verre
ingooi met de wind mee nabij de
hoekvlag kwam in de doelmond
bij Bas Boelhouwer en die tikte de
bal tegen het net 2-2. Met Matthijs Coenradi als extra verdediger ging Argon de slotfase in. De
druk van Huizen om in de slotfase alsnog een doelpunt te forceren was groot. Toen Argon menig maal aan de druk ontsnapte
werd in blessuretijd de bal hoog
naar voren geplaatst waarna Patrick Lokken de bal doorkopte op Dylan Bergkamp die direct
uithaalde en de bal onhoudbaar
voor Willemse in hoek plaatste
3-2. Direct daarna floot Arbiter
Post af en werd Argon verrassend
winnaar.

Verdiende zege CSW
Wilnis - CSW moest zaterdag op
bezoek bij Victoria uit Loosdrecht
en boekte daar een ruime overwinning. Na een matige eerste
helft met een 0-0 ruststand stapte de ploeg uit Wilnis na 90 minuten uiteindelijk nog met een ruime 0-4 overwinning van het veld.
Het was moeilijk voetballen zaterdag in Loosdrecht. Met een stevige storm dwars over het veld was
het voor beide ploegen lastig
om tot goed combinatievoetbal
te komen. Er was veel balverlies
aan beide kanten en beide ploegen werden in de beginfase dan
ook nauwelijks gevaarlijk. Een
hoekschop van Victoria leek gevaarlijk te worden door de straffe wind maar eindigde toch in de
handen van doelman Rahim Gok.
Ook een vrije trap van Victoria
centen en nog wat handige vrien- vanaf de zijkant werd door CSW
den van de dansschool terwijl Ni- goed verdedigd. CSW kreeg halcole een weekend niet thuis was. verwege de eerste helft zijn eerLater die week ging ze nietsver- ste goede kans via Mike Cornemoedend naar haar dansschool lissen na een vrije trap van Nick
waar de grote verrassing lag te van Asselen. Cornelissen schoot
wachten.
echter tegen het lichaam van de
Namens Dansschool Nicole wil- keeper. Daarna een rush van eilen wij Karwei Mijdrecht en alle gen helft van Dave Cornelissen
helpers hartelijk bedanken voor richting het doel maar zijn schot
deze mooie vloer en alle hulp. Al- ging naast. Vlak voor rust nog een
le danseressen zijn er super blij klein kansje voor Victoria maar de
mee!!!
inzet was te slap om Gok te kun-

Dansschool Nicole in het
zonnetje gezet!
Mijdrecht - Dansschool Nicole
is, mede door Karwei Mijdrecht
op een bijzondere manier in het
zonnetje gezet. Voor eigenaresse
Nicole zelf was het allemaal een
enorme verrassing.
De dansdocenten hebben voor
haar geregeld dat de kleedkamer een prachtige make over
heeft gekregen. Dankzij Karwei
Mijdrecht is er een mooie nieuwe laminaatvloer in gekomen. De
vloer is gelegd door de dansdo-

nen passeren. Na rust een veel
feller CSW dat uit de kleedkamer
kwam en verbeten op jacht ging
naar een voorsprong. Dat leverde al snel het gewenste resultaat
op. Na 50 minuten spelen kreeg
CSW een vrije trap. Menno v.d.
Leeden vond de vrijstaande Robbert Kompier die de bal doorkopte naar Mike Cornelissen en oog
in oog met de doelman faalde
Cornelissen niet. Nauwelijks 3 minuten later kreeg CSW een strafschop omdat Mike Cornelissen
binnen de zestien werd gevloerd.
Sven van de Horst liet zich niet
gek maken door de doelman van
Victoria en schoot uiterst koelbloeding binnen. Hierna controleerde CSW de wedstrijd en kreeg
mogelijkheden op een ruimere score maar was te slordig bij
de laatste bal. Victoria probeerde
het tij nog te keren maar de ploeg
was niet bij machte om het CSW
echt lastig te maken. Een minuut
of 10 voor tijd werd de wedstrijd
definitief beslist toen Dave Cornelissen helemaal alleen op doel afliep en vervolgens zeer beheerst
afrondde. Vlak voor tijd pakte ook
Justin Blok zijn goaltje nog mee.
Hij werd weggestuurd door Erik
Mulder en alleen voor de keeper
rondde hij ook keurig af.

