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Valentijnsactie Markt Mijdrecht 
een geweldig succes
De markt had enkele weken via 
onze krant een oproep gedaan 
om iemand op te geven die vol-
gens jouw een Valentijnsboeket 
zou verdienen. Deze Valentijn, 
mits hij of zijn was ingeloot werd 
dan samen met degene die haar 
of hem had opgegeven, don-
derdagmiddag op de markt ver-
wacht. Een stapel aanmeldingen 
kwamen binnen. Achttien stuks 
werden beloond en echt gewel-
dig (bijna) iedereen had zich vrij 

kunnen maken en was er. Heel 
leuk was de eerste die bij ons bin-
nen kwam. Sandra Vreugdehil uit 
Vinkeveen vond dat de drie bodes 
van het gemeentehuis, Jos Roe-
leveld, Lalo Sabanoviz en Koos 
Meyer zeker zo’n boeket verdien-
den: “Met hun toewijding, uitge-
stoken hand, een gezellig praat-
je en hier en daar een grap, ver-
zorgen zij de vergaderingen en 
bijeenkomsten, vaak tot diep in 
de nacht.” Koos was op vakantie 

maar Jos en Lalo namen heel ver-
rast het prachtige boeket in ont-
vangst. Ook de burgemeester, die 
er voor gezorgd had dat de bodes 
even vrij hadden donderdagmid-
dag, kreeg een boeket. 

Ouders
Ook Marjon Beijer hoefde niet 
lang na te denken over voor 
wie zij een Valentijnsboeket wil-
de aanvragen: “Dat zijn namelijk 
mijn ouders, Cor en Gerda Blom 
(79 en 76 jaar).”

Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht – Wat een plezier was er te beleven donderdagmiddag 
op de Mijdrechtse markt.
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Verloren
Vinkeveen - Wie heeft een 
autosleutel gevonden in Vin-
keveen tussen de RK Kerk. En 
het parkeerterrein bij Maria-
oord? Als dat zo is belt u dan 
met: 0297-281533

Brandweer-
mannen

reanimeren 
wandelaar

Regio - Twee Uithoorn-
se brandweermannen, op 
dat moment niet in dienst, 
maar gewoon in hun vrij-
de tijd, hebben donderdag-
avond jl. een wandelaar ge-
reanimeerd in Mijdrecht. De 
vrouw raakte rond donder-
dagavond rond half acht on-
wel op de rotonde Duka-
ton-Hofl and. De twee brand-
weermannen reden toeval-
lig op die rotonde en begon-
nen direct met reanimeren. 
Niet veel later arriveerden de 
gebelde hulpdiensten zoals 
twee ambulances en meer-
dere politieagenten. Het 
slachtoff er is uiteindelijk met 
hartritme, met spoed naar 
het ziekenhuis gebracht.

Nieuwe Meerbode

voor Waverveen

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL
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Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

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

www.vderwilt.nl

Het huidige wegtracé door het dorpscentrum en over de Prinses Irenebrug 
blijft bestaan, maar wordt geïntegreerd in een ‘groene verkeersstructuur’

Tweerichtingsverkeer 
door Uithoorn blijft!
Regio - Zeker tien jaar wordt er 
al discussie en overleg gevoerd 
over het doorgaande (twee-
richtings) verkeer via de Prinses 
Irenebrug en door het dorpscen-
trum van Uithoorn. Allerlei plan-
nen zijn de revue gepasseerd, 
maar geen enkele vond ooit vol-
doende goedkeuring bij de raad 
of is uitgevoerd. Niet in de laat-
ste plaats vanwege de talrijke be-
zwaarschriften en zienswijzen die 
elk plan met zich meebracht. Ech-
ter, in november 2017 stelde de 
gemeenteraad van Uithoorn het 
plan ‘Dorpshart aan de Amstel’ 
voor het centrum van Uithoorn 
vast. In dit plan bleef de Prinses 
Irenebrug en de Koningin Máxi-
malaan open voor verkeer in twee 
richtingen, toen met een omlei-
ding via de Prinses Irenelaan. Tij-
dens de uitwerking van het plan, 
bleek deze omleiding niet op te 
leveren wat ervan werd verwacht. 
Uiteindelijk is er een nieuw plan 
geschetst. Hierin blijft het oude 
centrum open voor tweerichtings-
verkeer, ook via de brug van en 
naar De Ronde Venen. Bovendien 

krijgt dit gebied een vriendelijker, 
groener en dorpser gezicht dat 
beter past bij Uithoorn als dorp in 
het groen en doorgaand verkeer 
ontmoedigt. Ook is er meer en vei-
ligere ruimte voor fi etsers en voet-
gangers. Voor dit nieuwe verkeers-
plan is in opdracht van het colle-
ge van B&W een schetsontwerp 
gemaakt waaraan woensdag 13 
februari tijdens de commissiever-
gadering Wonen en Werken tij-
dens een presentatie uitleg werd 
gegeven door de gemeentelijke 
projectleider Rob Agterdenbos. 
Let wel, het voorgestelde ontwerp 
is nu nog slechts een schets. Dit 
wordt verder uitgewerkt op basis 
van alle reacties van bewoners en 
ondernemers die via een partici-
patieproces hun inbreng kunnen 
geven. Op maandag 11 maart is 
er van 17.00 tot 20.00 uur een in-
loopbijeenkomst in het gemeen-
tehuis. Belangstellenden kunnen 
alle tekeningen van het plan be-
kijken, vragen stellen en natuurlijk 
hun mening geven.

Vervolg elders in deze krant.

VMBO On Stage

Vmbo-leerlingen vol in 
de schijnwerpers
Regio - Lasser, makelaar en uit-
gever: het Beroepenfeest VMBO 
On Stage laat vmbo-leerlingen 
zien welke legio mogelijkheden 
er aan beroepen voor hen zijn. 
In korte, goed voorbereide net-
werkgesprekken vroegen de leer-
lingen ondernemers en beroeps-
beoefenaren het hemd van het 
lijf. Als het klikte werden afspra-
ken gemaakt voor de Doe Dag op 
5 maart. 
Vol in de schijnwerpers en on-
der applaus en gejuich van meer 
dan tweehonderd ondernemers 
en beroepsbeoefenaren maakten 

ruim achthonderd leerlingen van 
Scholengemeenschap Thamen, 
Praktijkschool Uithoorn en het 
VeenLanden College hun entree 
op het Beroepenfeest over de ro-
de loper. Een groots podium, om 
deze doelgroep eens fl ink in het 
zonnetje te zetten en hen te laten 
ervaren welke legio mogelijkhe-
den er zijn. “Deze studenten hier 
zijn onze toekomst’’, sprak wet-
houder Rein Kroon, die samen 
met wethouder Kiki Hagen bij het 
Beroepenfeest aanwezig was. ,,Ik 
zou hen willen zeggen: volg altijd 
je hart en jaag je dromen na. Zelf 

ben ik ook begonnen met een 
vmbo-opleiding en inmiddels sta 
ik hier als wethouder. Daarmee 
wil ik zeggen: alles kan, dus ga er-
voor.’’ 

Op de gong
Nadat wethouder Kiki Hagen de 
ronde heeft geopend met een 
klap op de gong, rennen Samir 
en Arthur als eerste op de poli-
tieagenten af. Gehuld in hun uni-
formen hebben zij een grote aan-
trekkingskracht op de scholieren. 

Vervolg elders in deze krant.

Mijdrecht - Dit najaar zullen de 
bewoners van het verpleeghuis en 
de deelnemers van de dagbeste-
ding aan de Bozenhoven verhui-
zen naar nieuwbouw in het cen-
trum van Mijdrecht. De naam van 
hun nieuwe onderkomen werd af-
gelopen week feestelijk bekend-
gemaakt aan cliënten, familie en 
medewerkers. Gekozen is voor de 
naam ‘Zonnehuis Majella’. Locatie-
manager José Witte: “Gerardus Ma-
jella was een ijverige, zorgzame, 
geduldige en bescheiden broe-
der die vanwege zijn inzet voor de 
zwakken een volksheilige werd. 
Wij wilden daarom zijn naam die 
al bijna 90 jaar verbonden is aan 
onze ouderen- en dementiezorg 
in Mijdrecht en omstreken behou-
den. In Zonnehuis Majella gaan wij 
verder met het bieden van warme 
en persoonlijke zorg aan ouderen 

met dementie en creëren we daar-
naast een fi jne omgeving voor ou-
deren uit de wijk om wat tijd door 
te brengen of mee te doen aan ac-
tiviteiten.”
 
Locatiemanager José Witte en twee 
familieleden onthullen de nieuwe 
naam

Nieuwe naam Gerardus 
Majella onthuld

Kijk op toegift .nl
en ontdek hoe uw idealen

kunnen voortleven door na te 
laten aan een goed doel.

‘ Ik laat niet alleen geld
maar ook mijn hele
jazzcollectie na.’
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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
Ho�and 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: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

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

INFORMATIEF

COLOFON

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

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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

Nieuwe Meerbode

Alkwin Awards HAVO en VWO 2019
Regio - Dinsdag 12 februari vond 
in de aula van het Alkwin Kollege 
de jaarlijkse uitreiking plaats van 
de Alkwin Awards, de prijs voor 
het beste profielwerkstuk.
Dit jaar werden op dezelfde dag 
de Awards voor zowel HAVO als 
VWO bekend gemaakt.
Het HAVO beet de spits af in de 
namiddag; er waren 4 genomi-
neerde werkstukken, geschre-
ven door 11 leerlingen. De Alkwin 
Award HAVO is gewonnen door 
Angeliek Doornbos, Sofie Albers 
en Ingie Elzeny met hun onder-

zoek: Hoe kijken Nederlanders te-
gen de vluchtelingenstroom aan. 
Volgens de jury een werkstuk met 
de volgende positieve punten: 
“Omvang van het kwantitatieve 
onderzoek, vragenlijst verspreid 
onder 360 personen woonach-
tig in verschillende regio’s, on-
verwachte conclusie en een goe-
de, uitgebreide en onderbouwde 
discussie”.

VWO
In de avond was het VWO aan de 
beurt. Er waren 10 genomineer-

de werkstukken, gemaakt door 
21 leerlingen. De Alkwin Award 
VWO is gewonnen door Joëlle 
van Stein en Michelle Leijgraaff, 
met hun werkstuk getiteld: De 
negentiende-eeuwse microbio-
logische kennis. Uit  het juryrap-
port: “De jury heeft dit jaar geko-
zen voor een pws dat er boven 
uit stak, door een originele on-
derzoeksvraag en door de wijze 
waarop het gedetailleerde litera-
tuuronderzoek verweven is met 
het veldonderzoek. Deze leerlin-
gen hebben veel werk verzet en 
hebben ze verleden en heden 
met elkaar weten te verbinden. 
Ze hebben niet één maar twee 

onderzoeksgebieden gecombi-
neerd en dat ook nog eens hel-
der weten te beschrijven”.Het pu-
bliek kon na afloop genieten van 
de presentaties door de winnaars.

ReumaNederland zoekt 
collectanten
Regio - Mensen met reuma (on-
geveer 2 miljoen mensen in Ne-
derland alleen al) hebben voor-
al last van pijn en moeheid, bei-
de onzichtbare kenmerken van 
deze chronische ziekte. Reuma is 
een aandoening aan de botten, 
gewrichten en spieren. Dit bete-
kent dat het natuurlijke afweersy-
steem het eigen gewrichtsweef-
sel (en soms organen) aanvalt. 
Hierdoor hebben mensen met 
reuma vaak last van ontstekin-
gen aan gewrichten of spieren en 
is bewegen pijnlijk. Reuma is een 
ingrijpende aandoening, die niet 
te genezen of te voorkomen is. 
Reuma heb je levenslang en kan 
jong en oud overkomen. Het Reu-

maNederland is dé fondsenwer-
ver op het gebeid van reuma in 
Nederland.  Al ruim 90 jaar zetten 
wij onze middelen in voor de be-
strijding van reuma. Daar is veel 
geld voor nodig. 
Meer informatie vindt u op:  www.
reumanederland.nl

Wilt u het ReumaNederland hel-
pen met zijn collecte, geef u dan 
op als collectant. Aanmelden kan 
bij: Richard van den Bergh, Tel. 
0297 522 854, E-mail: ReumaNe-
derland.Uithoorn@gmail.com
U zou het ReumaNederland ont-
zettend steunen met uw inzet.
De collecte week is van: ma 18 
t/m za 23 maart 2019.

Time out koor krijgt 
nieuwe dirigent
Regio - Vorige week heeft Peter 
van Marle afscheid genomen van 
Het Time Out koor en zijn key-
board en piano leerlingen. Het 
was een gezellig avond met di-
verse optredens. Gelukkig be-
tekent dit niet dat het Time Out 
koor ophoudt te bestaan. Ze heb-
ben een nieuwe dirigent gevon-
den in Greetje de Haan zang-
pedagoge en koordirigent uit 
Mijdrecht. Hiermee gaat het koor 
een nieuwe, mooie muzikale fa-
se in. We kunnen ons voorstellen 

dat er in de omgeving van Uit-
hoorn eigenlijk wel mensen zijn 
die eens willen uitproberen of het 
zingen in een koor wat voor ze is. 
En als ik jullie was zou ik het ge-
woon een keer doen! 
De Time Out Singers is een niet 
zo groot koor dat op woens-
dagavond repeteert in de brede 
school in Uithoorn. Het repertoi-
re is zeer divers van pop tot licht 
klassiek. 
Wil je meer informatie mail dan 
naar: timeoutsingers@gmail.com

Mijdrecht - Zaterdag 23 februari is er een verzamelaarsmarkt in 
‘t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 te Mijdrecht. U vindt er 
o.a. onze stuiverboeken met postzegels, munten en ansichtkaar-
ten. Van 9.30 tot 13.00 uur kunt u er terecht. Voor inlichtingen tel. 
0297-289322 en onze site www.verzamelaarsrondevenen.nl

Verzamelaarsmarkt

Digitaal vaardig blijven 
scoort weer hoog
De Ronde Venen - Na een kleine 
dip vorig jaar is de belangstelling 
voor een computercursus bij Se-
niorWeb DRV weer toegenomen. 
De nu lopende cursussen Win-
dows 10 in de bieb te Mijdrecht 
zitten weer redelijk vol. Opmerke-
lijk is de toename uit Uithoorn en 
omstreken. In de Windows 10 cur-
sus leert u omgaan met de muis, 
toetsenbord en touchpad.
U leert teksten te typen en te be-
werken. Documenten opslaan 
en te openen. Werken met be-
standen en mappen. Surfen 
over het internet en werken met 
email. Ook de cursus bestands-
beheer ziet weer gegadigden. 
Dat kan ook niet anders met die 
grote hoeveelheden foto’s die 
op het mobieltje staan en daar 
veel ruimte in beslag nemen. De 
oplossing is al die foto’s over te 
brengen naar bijv. de laptop en 
daar te rangschikken, maar dan 
wel zodanig dat ze een paar jaar 
later nog makkelijk terug te vin-
den zijn. Dat kost wat inspanning, 
maar dat alles leert u in de cursus 
bestandsbeheer. 

Bieb
Nog even terug naar ons cursus-

programma de komende maan-
den. In de bieb te Mijdrecht: Acht 
lessen Windows 10 te beginnen 
woensdag 13 maart en donder-
dag 4 april. Vier lessen bestands-
beheer te beginnen vrijdag 26 
april. Vier lessen Google foto’s 
te beginnen maandag 29 april. 
Een les veilig backup maken op 
woensdag 15 mei. Ook in Abcou-
de zijn we wegens toenemende 

belangstelling weer begonnen. In 
de bieb daar acht lessen Windows 
10 te beginnen dinsdag 12 maart. 
Verder is er iedere maandag- 
en woensdagmiddag tussen 
14.00 en 15.00 uur in de bieb te 
Mijdrecht een inloopmiddag. Ie-
dereen kan daar binnenlopen 
met laptop, mobieltje of tablet 
om vragen en problemen aan de 
orde stellen.
Voor informatie en aanmelden 
0297-282938 of 06 5345 4196 of 
een mailtje naar seniorwebdrv@
gmail.com.
Kijk ook eens op www.senior-
webderondevenen.nl 

Vier leden gehuldigd bij 
de Zonnebloem
De Ronde Venen - De vrijwil-
ligersvergadering van Zonne-
bloemafdeling Wilnis/De Hoef 
van maandag 11 februari was dit-
maal een zeer bloemrijke! Na het 
afwerken van een altijd interes-
sante agenda werden 4 jubilaris-

sen gehuldigd en zij ontvingen 
een speldje en oorkonde voor 
resp. 10 en 25 jaar Zonnebloem-
vrijwilliger, uitgereikt door Lyda 
Westbrink van het Regiobestuur 
Veen&Vecht.
Wilma Rademaker ontving goud 
voor 25 jaar, Joke Koeleman, Mie-
neke van Vliet en Monique Reu-
ling ieder zilver voor 10 jaar vrij-

williger zijn. En daar hoorden 
bloemen bij.
Daarna werd er afscheid geno-
men van Cock Spruit, die 18 jaar 
penningmeester was en van Ida 
Rass, 12 jaar bestuurslid activi-
teiten, en ook zij ontvingen een 
prachtige bos bloemen.
De opengevallen plaatsen zijn in-
middels opgevuld.

QASHQAI 100-138 G/KM   3,8 - 5,8 L/100 KM (NEDC)

NU € 6.000 KORTING
OP EEN NIEUWE QASHQAI
NU € 6.000 KORTING
OP EEN NIEUWE QASHQAI

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44

nissan-nieuwendijk.nl

Actie geldig op voorraadauto’s en zolang de voorraad strekt. Vraag uw verkoopadviseur van 
Nieuwendijk naar de exacte voorwaarden.
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Ik zat laatst te bedenken hoe 
ik zelf in elkaar steek. Ik ben 
sentimenteel én rationeel, so-
ciaal én graag op mezelf. Zelf-
standig en toch kan ik niet zon-
der de mensen om mij heen. 
Geduldig maar kan ook on-
gedurig zijn. Bij uitzonde-
ring een tikje bevooroordeeld 
maar voor het overgrote deel 
open minded. Gek op formu-
le 1 maar ook kan ik genieten 
van de natuur. Ambitieus maar 
soms ook accepterend. Zelfbe-
wust maar ook ineens weer on-
zeker. Dit hoort allemáál bij mij. 
En ik had best nog wel een tijd-
je door kunnen gaan met aller-
lei vreemde tegenstrijdighe-
den bij mijzelf. Alles overden-
kend was ik er eigenlijk wel 
trots op. Ik ben ik. Ik hoef toch 
niet te voldoen aan een fictief 
ideaalbeeld. Ik kwam er achter 
dat ik alleen maar mezelf hoef 
te zijn. Jezelf zijn is meer dan 
genoeg. Het is bij mij name-
lijk helemaal niet zwart óf wit, 
maar gewoon zwart én wit. 
Voor mij dus niet meer het di-
lemma om te moeten kiezen. 
Ik probeer gewoon een goed 
mens te zijn.
Ik denk dat veel mensen het 
bovenstaande wel een beetje 
herkennen en het dus eigenlijk 
best wel menselijk is. Van natu-
re willen we als mens ook wat 
goed voor ons is. Goed voor 
ons allemaal wel te verstaan. 
Dat is in principe waar je als 
mens voor moet willen gaan. 
Dat maakt je een goed mens. 
En wie wil er nu geen goed 
mens zijn? 
Maar wat is goed? En wie be-
paald dat? 
Dat maakt het namelijk weer 
een beetje ingewikkelder!
Er zijn namelijk zoveel tegen-
strijdigheden waar je elke dag 
mee moet dealen. En dan is er 
nog het geld en de macht wat 
het allemaal nog een behoor-
lijk beetje ingewikkelder maakt 
op onze aardbol. 
Dat maakt mij soms wel weer 
een beetje in verwarring. Ik 
zie een heleboel tegenstrijdig-
heden in het dagelijks leven. 
Daar moet ik eigenlijk wel iets 
van vinden, maar liever denk ik 
er even niet over na. Dat is wel 
zwart én wit.
Daar kan ik eigenlijk niet mee 
wegkomen. Het is immers gek 
dat ik weet dat er in de we-
reld honger geleden wordt 
en ik ook hoor dat er in Euro-
pa veel voedsel wordt verspild. 
Hele bergen brood, tomaten, 
sla, komkommers en ande-
re groenten worden doorge-
draaid. Onder anderen om de 
prijs hoog te houden, maar 
ook omdat de supermarkten 
en hun klanten bepaalde kwa-
liteitseisen stellen. Niet alleen 
de schuld van de ondernemers 
want ook de consumenten ko-
pen vaak teveel voedsel in. 
Niemand wil immers te weinig 
in huis hebben. Dat betekent 
wel dat er ook bij consumen-
ten veel voedsel de afvalbak in 
gaat. Dat is toch eigenlijk raar! 
Dat kan ik niet zomaar aan de 
kant schuiven. Kan wel maar 
is niet netjes. Net zo zeer als ik 

mij zorgen maak over de gro-
te issues waar we met zijn allen 
voor staan als het gaat over het 
milieu. Het is al 2 voor 12 als ik 
mag geloven wat er allemaal 
mis is in de wereld. Hopelijk 
zijn wij als mensen klaar voor 
de achterliggende boodschap. 
Welke? Dat we mede-veroorza-
ker zijn van deze problemen. 
Als we dat realiseren en erken-
nen dán kunnen we samen op 
de barricade en kunnen we het 
misschien zelf ook gaan oplos-
sen! Voor die oplossing hoor ik 
trouwens ook weer hele tegen-
strijdigheden. De één roept 
windmolens, zonnepanelen 
en de ander zegt dat waterstof 
de oplossing is. Ik hoop dat we 
echt naar elkaar gaan luisteren 
en oprecht kiezen wat echt de 
beste oplossing is voor het mi-
lieu en niet wat voor de porte-
monnee het meeste oplevert. 
Kunnen we stellen dat het een 
kwestie van leven en dood is? 
Of valt het allemaal wel mee? 
Laten we voor alle zekerheid 
geen risico nemen. 
Laten we niet met elkaar in 
discussie gaan, maar brug-
gen bouwen tussen al die te-
genstrijdigheden zoals honger 
en eten, dakloos en een thuis, 
dorst en drinken, uitgedroog-
de woestijngrond en groen, 
samen en eenzaamheid en 
arm en rijk. Issues die een voe-
dingsbodem kunnen zijn voor 
wereldwijde oorlog of vrede. 
Laten we gaan voor wereldwij-
de vrede. 
Ook als ik om me heen kijk, 
ontdek ik steeds meer voor-
beelden van tegenstrijdighe-
den. Zoals de verborgen ar-
moede of kwetsbare kinderen 
met een moeizaam toekomst-
perspectief. Laatst had ik weer 
zo een momentje toen ik net 
twee inwoners uit De Ronde 
Venen gesproken had die naar-
stig op zoek waren naar woon-
ruimte. De één was een jonge 
vrouw met drie kinderen die 
binnenkort uit haar Yurt (een 
soort tent) moet vertrekken en 
de ander was een gescheiden 
man die tijdelijke opvang in 
een school had gekregen maar 
daar binnenkort ook moet ver-
trekken omdat de voedselbank 
daar komt (over tegenstrijdig-
heden gesproken!!).
Na deze gesprekken fietste 
ik naar huis en reed langs het 
huis in Mijdrecht waar het po-
litiebureau een aantal jaar in 
gehuisvest was. Al jaren staat 
dit prachtige gebouw leeg. Na-
tuurlijk zal daar wel een wet-
telijk gegronde reden achter 
schuil gaan, maar ik snap het 
dan even niet. Aan de ene kan 
die schrijnend roep om een 
dak boven het hoofd en aan de 
andere kant die zinloze leeg-
stand. Allemaal tegenstrijdig-
heden waar ik misschien toch 
wel iets mee moet.
Zullen we daar samen eens 
over gaan nadenken hoe we 
dat kunnen gaan oplossen met 
elkaar. Wil jij als inwoner van 
De Ronde Venen meedenken, 
meepraten en/of meedoen? 
Dat kan! Stuur een e-mail: 
drv@inwonerscollectief.nl

Column van het Inwonerscollectief DRV

Tegenstrijdigheden zijn 
menselijk, maar wel raar!

Kassabon Winactie Zijdelwaardplein
Regio - Op 23 februari gaat een 
geweldige winactie van start in 
winkelcentrum Zijdelwaard. Con-
sumenten maken iedere week 
kans op een leuke goodiebag be-
staande uit producten- en kor-
tingsbonnen van de Zijdelwaard-
se winkeliers.
Daarnaast worden aan het einde 
van de winactie 1 hoofdwinnaar 
getrokken die €250,- shoptegoed 
wint! Om deze prijzen te kunnen 
winnen moeten consumenten in 
een week 3 kassabonnen van 3 
verschillende winkeliers sparen. 
Deze kassabonnen kunnen sa-

men met een actiekaart vervol-
gens in de actiebus worden ge-
deponeerd. Hoe vaker iemand 
meedoet, hoe groter de kans op 
een mooie prijs. 
De actie loopt t/m 30 maart. In 
de week van 30 maart t/m 5 april 
worden de winnaars getrokken 
en ontvangen zij per e-mail be-
richt. De winnaars kunnen hun 
prijzen ophalen in het winkelcen-
trum tussen 6 april en 1 mei. Doe 
jij ook mee met deze geweldige 
winactie?
Hopelijk tot snel in winkelcen-
trum Zijdelwaard!

BuurtAED Gouden Reaal 
in gebruik genomen
Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag is de BuurtAED aan de Gou-
den Reaal in gebruik genomen. 
De BuurtAED is tot stand geko-
men dankzij een crowd funding 
actie van de buurtbewoners via 
de website van de Hartstichting 
(www.buurtaed.nl) en een rian-
te bijdrage van de Gemeente De 
Ronde Venen. De BuurtAED is 
ook aangemeld bij HartslagNu, 
het landelijke netwerk van bur-
gerhulpverleners. Zodra er een 
melding van een vermoedelijke 
hartstilstand binnenkomt bij 112, 
worden naast de ambulance ook 
burgerhulpverleners in de buurt 
opgeroepen om naar het slacht-
offer te gaan of eerst de dichtst-
bijzijnde AED op te halen.
Zaterdag kregen de bijna 40 aan-

wezige buurtbewoners uitleg 
over de AED en hoe de buiten-
kast met een pincode geopend 
kan worden. Daarnaast werd het 
gebruik van een AED gedemon-
streerd door buurtbewoner Deb-
be van der Hoek, die als Instruc-
teur is verbonden aan de EHBO 
Vereniging Mijdrecht. De EHBO 
Vereniging Mijdrecht verzorgt zo-
wel EHBO als reanimatiecursus-
sen. Reanimeren moet je wel écht 
kunnen, daarom is het belangrijk 
om een reanimatiecursus te vol-
gen. Je leert dan ook hoe je een 
AED moet bedienen. En met een 
reanimatiediploma op zak kun je 
je dan weer aanmelden als bur-
gerhulpverlener. Kijk voor meer 
informatie op de website www.
ehbo-derondevenen.nl.”

Valentijnsactie Markt 
Mijdrecht een geweldig succes
Vervolg van de voorpagina

Ze zijn zelf enorm betrokken bij 
hun kinderen en kleinkinderen, 
maar ook bij vrienden, buren enz.
Altijd staan zij voor andere klaar, 
een boodschapje doen, een lief 
kaartje sturen enz enz. Ook nu, ter-
wijl de gezondheid van mijn vader 
erg achteruit gaat (tijdens kerst en 
oud en nieuw in het ziekenhuis ge-

legen). Het gaat nu weer wat beter 
maar ze hebben nog een lange 
weg te gaan. Om hen te laten we-
ten hoe ontzettend bijzonder ze 
voor ons (kinderen en kleinkinde-
ren) zijn, maar ook om ze hart on-
der de riem te steken voor de in-
grijpende maanden die eraan ko-
men. Het zijn bijzonder lieve men-
sen die elke dag zullen genieten 
van dit prachtig boeket”. 

Uit Raalte
Ook een heel bijzondere was 
de aanvraag van de zwager die 
een boeket aanvroeg voor zijn 
schoonzus in Mijdrecht. Hij be-
vond zich in Raalte, maar kwam 
speciaal over om zelf het boe-
ket te kunnen overhandigen. 
Verder gaf Bep Prins uit Abcou-
de een boeket aan El de Wit uit 
Mijdrecht, Frans Groen gaf hem 

aan Annemieke Groen, G Kooi-
man aan Michele Lether uit Uit-
hoorn, T Lens gaf er een aan Mi-
scha Veeken, A van Rooijen uit 
Vinkeveen aan Cobie Scholten 
uit Vinkeveen, Barbara Boyweriks 
aan S. Martens, Petera van Goor-
Vis aan Els van Goor, mevrouw 
Cardous aan Loes Brusker, Steke-
lenburg gaf er een aan zijn doch-
tertje, Sjaak Breewel aan Cindy 
Breewel, Gerda Leliveld uit Vinke-
veen aan A. van Rooijen uit Vin-
keveen en Paula Stekelenburg 
aan Gerda van Rossum, excuus 
als er namen fout geschreven 
zijn, maar de ingeleverde brief-
jes waren niet altijd heel duidelijk 
geschreven.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 11 februa-
ri is de vierde ronde van de voor-
jaarscompetitie gespeeld. In 
de A-lijn werd team Dick Elen-
baas met grote voorsprong eer-
ste 62,75% met team Marja Hart-
man op de tweede plaats, 54,75 
en team Gerard Telling derde met 
54,50%. Een 6harten spel werd 
door team Marja Hartman met 
1up-slag gemaakt. Een mooie 
score. De tussenstand is: 1. Team 
Elenbaas 58,48%, 2. Team Van der 
Wilt 53,69% en 3. Team Telling 
53,16%. In de B-lijn was team El-
ly Degenaars goed op dreef met 
60,94% gevolgd door team Ri-
chard van Heese met 56,25% 
en team Henk van der Laan met 
53,65%, Team Richard van Heese 
scoorde een prima 3SA contract 
met 3 up-slagen. De tussenstand 
is: 1. Team Bruggeman 60,01%, 2. 
Team Kooke 55,52% en 3. Team 
De Ruiter 54,64% In de C-lijn was 
team Joop Janszen iedereen te 
slim af met 57,40%, met team Ria 
van bergen op plaats twee met 
55,31% en team Ina van Rossum 
met 53,02% op de derde plaats. 
Team Frans Leeuwerik haalde een 
5SA contract met 1up-slag bin-
nen. De Tussen stand is: 1. Team 
van Bergen 60,44%, 2. Team Nel 
Leeuwerik 53,91% en 3. Team No-
rel 53,77%.

Degradatie
Donderdag 14 februari is de eer-
ste ronde van de Lentecompetitie 
gespeeld met nieuwe indelingen 
na promotie en degradatie. In de 
A-lijn vierde team Kiki Lutz zijn 
terugkeer in de competitie met 
65,83%, gevolgd door team Jan 
Bunnik met 60,83% en team Ot-
to Hoogendijk met 55,00%. `team 
Venhuizen pakte een mooie score 
met #SA en 2up-slagen. Team Ton 
Verlaan verraste iedereen met 
door een 4klaveren contract ge-
doubleerd te spelen met 2upsla-
gen. In de B-lijn pakte team Wim 
Versteeg sterk uit met 60,88%, 
met daar achter team Tiny Tijs-
sen met 55,00% en team Diny de 
Haas met 53,75%. Team Huberti-
ne van Buul sleepte een 4ruiten 
contract, gedoubleerd, met suc-
ces uit het vuur.

C-lijn
In de C-lijn liet team Julia Me-
ijering van zich spreken met 
63,33%, gevolgd door team Ma-
rian Verdegaal met 60.00% en 
team Lenny van Diemen met 
56,94%. Team Lies Bosman speel-
de een paar mooie contracten , 
waaronder 4Schoppen met 1up-
slag. Speel eens mee. Zie voor in-
formatie de website van Bridge-
vereniging Mijdrecht.

Bridgevereniging Vinkeveen
Vinkeveen - Ronduit verrassend 
was het spel dat door Johan en 
Maja op tafel werd gelegd. Het 
paar steeg boven zichzelf uit met 
en riante score van 61,25% en 
legden daarmee beslag op de 2e 
plaats. Annelies en Joop, de laat-
ste tijd toch al in goeden doen, 
werden verdiend 3e met 55%. 
De toppers van vorige week zak-
ten wat weg. Maar bij monde van 
een van de dames werd veerno-
men,  dat dit van tijdelijke aard 
was. Ook deze week kon bij  Her-
man en Bram worden vastgesteld 
dat sprake was van vormbehoud . 
Goed voor ruim  52%. Anneke en 
Ties en Bart en Tineke deelden de 
6e plaats met 49,17%. Gewaar-
deerd invaller Klaas, - meestal 
goed voor een topnotering - kon 

het vandaag met Ria niet waar-
maken en verbleven in de onder-
ste regionen. De Bridgevereni-
ging Vinkeveen, kan nog nieu-
we leden gebruiken. Zowel be-
ginnende bridgers als gevorder-
de bridgers zijn welkom.Dit sei-
zoen loopt door tot eind april. 
Het nieuwe seizoen begint in sep-
tember 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 lo-
pende seizoen nog meedoen. Er 
wordt gespeeld op dinsdagmid-
dag vanaf 13.30h. Je hoeft je al-
leen maar aan te melden. Voor 
meer info kunt u bellen met Do-
rette Suppan tel. 06-55707038 of 
mailen naar suppan@hetnet.nl.

Weer een kampioen 
bij HVM
Mijdrecht - Opnieuw een kampi-
oensteam bij HVM, het zaalhoc-
key team JA1 is kampioen van de 
wintercompetitie in de Sub-top-
klasse. Na zeer spannende weken 
waar de kampioensstrijd zich af-
speelde tussen Hurley en HVM, 

heeft HVM op doelsaldo gewon-
nen. De laatste wedstrijd stond 
dan ook niet alleen in het teken 
van winnen, maar nog meer om 
zoveel mogelijk doelpunten te 
maken. Gelukt en gefeliciteerd 
team JA1.
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Regio - De presentatie was uit-
sluitend gericht op de infrastruc-
tuur met de afwikkeling van het 
verkeer door het dorpscentrum. 
Het stedenbouwkundig concept 
was hierbij niet aan de orde. De-
ze ruimtelijke structuur volgt op 
de verkeersstructuur. Er is ge-
bruik gemaakt van het huidige 
straatbeeld. Geen extra’s als par-
keergarages waarin het autover-
keer eindigt, of eenrichtingsver-
keer uitsluitend voor Amstelhoe-
kers en ook geen omleiding meer 
via het parkeerterrein achter de 
Coop wat voor de Prinses Irenel-
aan bijna 9.000 verkeersbewegin-
gen zou betekenen met veel ge-
luidsoverlast. 
Uitganspunten zijn wel het creë-
ren van een ‘dorps centrum van 
Uithoorn voor Uithoorn’ met win-
kelen, wonen en verblijven waar-
bij de leefbaarheid en de ruim-
telijke kwaliteit een groot goed 
zijn met goede en veilige over-
steekvoorzieningen. Aan de an-
dere kant moet het (oude) dorps-
centrum met het Amstelplein 
van Uithoorn van verschillende 
kanten voor alle verkeersdeelne-
mers goed bereikbaar zijn, zij het 
binnen het kader van een ont-
moedigingsbeleid voor autover-
keer. Daarbij moet zwaar vracht-
verkeer en landbouwverkeer zo-
veel mogelijk worden geweerd. 
Iets wat in 2017 ook tot de be-
sluitvorming van de raad behoor-
de (verkeersbesluit) en waarte-
gen toen door belanghebben-
den bezwaar werd aangetekend. 
Volgens wethouder Jan Hazen 
buigt de Raad van State zich deze 
maand over het geheel en zal la-
ter daarover een uitspraak doen. 
In afwachting daarvan kwam het 
(doorgaande) landbouwverkeer 
bij de toelichting van de plan-
nen tijdens deze presentatie niet 
of nauwelijks aan de orde. Door-
gaand vrachtverkeer moet zoveel 
mogelijk over de N201 en via bij-
voorbeeld de Amsterdamseweg 
het industriegebied in. Vracht-
verkeer met bestemming Amstel-

plein moet toegang krijgen om te 
laden en te lossen.

Groene aanpassingen
De aanpassingen door het dorps-
centrum omvatten voornamelijk 
de Koningin Máximalaan vanaf 
de voetgangersoversteekplaats 
bij de Dorpsstraat/Schans tot zo’n 
50 meter voorbij de kruising met 
de Laan van Meerwijk. Niet de 
totale laan tot aan de Zijdelweg 
want dat is een kostbare aange-
legenheid. Wellicht wordt dat la-
ter in fasen uitgevoerd. De Konin-
gin Máximalaan wil men als een 
echte ‘centrumstraat’ laten bele-
ven. De Laan van Meerwijk van-
af het Amstelplein ter hoogte van 
het gemeentehuis krijgt eenzelf-
de profiel waarbij voornamelijk 
de voetgangers voorrang heb-
ben. Daarbij wil men de bushal-
te op het Amstelplein een ande-
re plaats toedienen. Voorts ver-
dwijnen de verkeerslichten op de 
kruising met de Laan van Meer-
wijk want daar staat een rotonde 
gepland. Daarentegen verdwijnt 
de lelijke rotonde ter hoogte van 
Prinses Irene/Christinalaan en het 
Thamerlint. Dat wordt een voor-
rangskruising ten faveure van de 
Thamerlaan/Prins Bernhardlaan.
Voetgangersoversteekplaatsen 
zijn breed en met een zebrapad 
aangegeven op verhogingen in 
de weg. Zoals bijvoorbeeld bij 
de Dorpsstraat en het gemeen-
tehuis. Het hele traject wordt een 
30 km zone, maar het eventuele 
doorgaande verkeer kan wel in 
twee richtingen zijn weg vervol-
gen. Het belangrijkste gegeven 
is wel dat er een complete groen-
structuur komt in en bij de lanen.
De bedoeling is om de rijstro-
ken van de Koningin Máxima-
laan van elkaar te scheiden door 
een middenberm van 6 m breed-
te met gras, eventuele beplan-
ting en een dubbele bomenrij. 
Gedacht wordt ook aan een gro-
te verscheidenheid aan bloei-
ende bloemen en struiken (bij-
vriendelijke gemeente!). Ook de 
Laan van Meerwijk staat gepland 
om die zo uit te voeren met aan-

sluiting op het ook fraai begroei-
de Thamerlint. De Koningin Máxi-
malaan krijgt gescheiden rijstro-
ken van 3 m breed met aan beide 
kanten een fietssuggestiestrook 
van 1,75 m breed en daarnaast 
een voetpad met een breedte 
van 4,40 meter. De voetgangers 
krijgen hier het voordeel. De Prin-
ses Irenebrug zelf zal ook in die-
zelfde mate dienen te worden 
aangepast (zonder middenberm) 
met een rijweg van 2x 3 meter en 
aan beide kanten fiets- en voet-
paden. Het geheel sluit bij op- en 
afrit van de brug aan op de Máxi-
malaan. Wellicht ten overvloede 
zij vermeld dat het hier nog maar 
over schetsen en plannen gaat.
Het college ziet echter met het 
surplus aan groen en de aanpas-
sing van de wegenstructuur ook 
mogelijkheden voor goede ste-
denbouwkundige invullingen (in 
het kader van Dorpshart aan de 
Amstel). Dat komt te zijner tijd 
aan de orde, evenals de mogelijk-
heid om al doende ook de riole-
ring in de lanen te vervangen.
Als we het hebben over een plan-
ning dan buigt de gemeenteraad 
zich in het vierde kwartaal dit jaar 
over de plannen en neemt een 
besluit. In 2020 volgt een defi-
nitief ontwerp van de infra, aan-
besteding en gunning. De ge-
meente heeft daarbij een mee-
valler omdat de Stichting leef-
baarheid Schiphol een fors be-
drag heeft toegezegd bij dit pro-
ject. De bedoeling is om in 2021 
de uitvoering te laten plaatsvin-
den. Naast de inloopbijeenkomst 
over dit onderwerp op maandag 
11 maart in het gemeentehuis 
kan men tot 18 maart ook een 
(digitale) reactie achterlaten op 
de website www.uithoorndenkt-
mee.nl onder ‘projecten’ of uw 
reactie via een e-mail te sturen 
naar: dorpscentrum@uithoorn.nl. 
Vergeet daarbij niet uw naam en 
adres te vermelden. Een brief kan 
ook met vermelding ‘dorpscen-
trum’ door die te sturen naar Col-
lege van Burgemeester en Wet-
houders, Postbus 8, 1426 AA Uit-
hoorn.

Koningin Máximalaan wordt echte centrumstraat

Tweerichtingsverkeer door Uithoorn blijft!

Oversteek Koningin Máximalaan/DorpsstraatVoetgangersoversteek Laan van Meerwijk bij gemeentehuisRotonde bij Laan van Meerwijk/Thamerlaan en kruispunt met Irenelaan

Schetsontwerp groene verkeersstructuur

De Koningin Máximalaan wordt een echte centrumstraat

Voorbeeld van een groen profiel
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Fantastische opening 
van een prachtig 

vernieuwde
AH Jos van den Berg

Uithoorn – Er is heel wat aan 
vooraf gegaan. Jaren van wach-
ten, onderhandelen, hopen en 
weer onderhandelen. Maar het 
is Jos van den Berg en niet te ver-
geten ‘zijn team’ uiteindelijk toch 
gelukt. Woensdagochtend was 
de opening van zijn totaal veran-
derde, vergrote, vernieuwde Al-
bert Heijn in winkelcentrum Am-
stelplein. Op de pagina hiernaast 
geven wij u een fotobeeld van 
deze geweldige zaak, maar ga er 
heen en aanschouw het met ei-
gen ogen.
Dinsdagavond hield Jos een re-
ceptie waar 400 gasten aanwezig 
waren en woensdagochtend om 
negen uur werd de zaak voor het 
publiek geopend.
Honderden belangstellenden wa-
ren op deze feestelijke opening 
afgekomen. Vanaf kwart voor ne-
gen stroomden het vol en wer-
den de aanwezige vermaakt door 
muziek, dans en een liveoptreden 
van o.a. Bryan B, het D-F!ne koor, 
MC Dixie.
Een dansgroep uit Aalsmeer, ge-
kleed in AH-kostuum, danste de 

sterren van de hemel. Ook de bur-
gemeester was aanwezig en deze 
opende samen met Jos de zaak, 
door een druk op de knop waar-
bij prachtige papier slingers naar 
beneden kwamen en konden de 
honderden aanwezigen naar bin-
nen om de vernieuwde AH te be-
wonderen.

Kinderen
Woensdagmiddag kwamen de 
kinderen aan bod. Een ballon-
nen artiest, de AH-hamster was er 
en je kon je laten schminken. Het 
was de hele week feest. Donder-
dag deelde AH Jos van den Berg 
een attentie uit in verband met 
Valentijn en werd iedere klant 
verwend met heerlijke stroop-
wafels. Donderdagmiddag was 
er een suikerspinnenkraam voor 
jong en oud.
Vrijdag weer de overheerlijke 
stroopwafels, er was in de mid-
dag ook een poffertjeskraam en 
dans, muziek van Dixie. Ook op 
zaterdag heerlijke versnaperin-
gen, muziek en dans. Kortom een 
geweldig spektakel.
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Trots op AH Jos van den Berg

Na jaren van overleg en planning ging woensdag 13 februa-
ri voor ondernemer Jos van den Berg eindelijk zijn grootste 
wens in vervulling: de opening van zijn ‘Large super’ Albert 
Heijn in winkelcentrum Amstelplein die onder grote belang-
stelling plaatsvond. De winkelruimte is met 2.200 vierkante 
meter twee keer zo groot geworden. Het heeft ruim een half 
jaar strippen en verbouwen gekost, maar dan heb je ook wat. 
Dat is ook te zien en vooral te ervaren! Een brede opzet met 
liefst 29.000 artikelen in de schappen en op vers eilanden. Een 
winkelconcept met de meest moderne snu�es. Zoals bijvoor-
beeld het dry misting systeem bij het groente- en banaanei-
land. Hier wordt boven de producten op subtiele manier wa-
ter verneveld om de hele dag verse groente te garanderen en 
de houdbaarheid te verlengen. De producten hoeven daar-
om niet of minder in plastic te worden verpakt wat weer een 
pré voor het milieu is. “Winkelen en boodschappen doen moet 
voor de bezoekers van onze winkel een belevenis zijn en daar 
willen wij naar toe om hen dat te bieden,” zei Jos medio vorig 
jaar tijdens een presentatie van de plannen. Daarin is hij zon-

der meer geslaagd. Samen met zijn supermarktmanager Pa-
trick van der Helm, assistent supermarktmanager Gertjan Roe-
leveld en hun gemotiveerde team van medewerkers is er hard 
gewerkt om samen met andere partijen de uitgebreide super 
te krijgen zoals die nu is: een fantastische winkelruimte met 
een overzichtelijke indeling van het enorme aanbod aan le-
vensmiddelen, huishoudelijke artikelen en omlijst door diver-
se (doe het zelf ) activiteiten. Mede daardoor is het voor de 
klant echt een belevenis om hier boodschappen te doen. De 
foto’s geven een indruk van de opzet. Jos van den Berg en zijn 
medewerkers zijn terecht trots op het aanbod en de presenta-
tie van ‘hun’ nieuwe Albert Heijn. Anderzijds zullen ook de an-
dere winkeliers in het winkelcentrum net zo blij zijn met deze 
vergrote super die vanwege de meerwaarde veel klanten naar 
het winkelcentrum zal trekken. Niet in de laatste plaats zullen 
ook de inwoners van Uithoorn zich kunnen verheugen in de 
aanwezigheid van de geheel vernieuwde supermarkt AH Jos 
van den Berg waar het een plezier is om naartoe te gaan. Ei-
genlijk voor iedereen een super om trots op te zijn!
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Superskills van 
groot en klein

bij OBS
De Eendracht!
Mijdrecht - Tijdens de techniekweken 
wisselen alle groepen van de Eendracht 
van plek en werken alle groepen door 
elkaar aan diverse projecten. Dat kan 
variëren van het solderen van draadfi-
guren, het timmeren van voederhuisjes 
voor de vogels of het werken aan ver-
bluffende proe�es! Het is prachtig om 
te zien dat de wat oudere leerlingen 
zorgzaam toezien dat het hun jongere 
schoolgenoten aan niets ontbreekt. Ze 
nemen de kleinste leerlingen soms bij-
na letterlijk bij de hand en helpen hen 
de meest lastige klusjes tot een goed 
einde te brengen.
Terwijl de heerlijke geur van zelfge-
maakte pizza de gangen van het ge-
bouw vult, ronden de kinderen hun 
projecten af.
De goed gelukte pizza wordt met 
smaak gegeten en alle andere creaties 
worden uitvoerig bekeken.
Over een week gaan we weer zo’n fij-
ne middag beleven, die dankzij de lieve 
helpende handen van ouders en groot-
ouders ook vast weer een groot succes 
zal worden!
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WV-HEDW overrompelt 
slap spelend Argon
Mijdrecht - Op bezoek in Am-
sterdam bij WV-HEDW liet Argon 
zich de eerste helft overrompe-
len door de thuisploeg. Drie snel-
le aanvallen werden omgezet in 
doelpunten en zo stond het in de 
eerste helft al 3-0 voor de thuis-
ploeg. Het aanvallend concept 
van Argon in het vervolg lever-
de wel twee doelpunten op, ech-
ter ook de gastheren scoorde uit 
snelle counters ook weer twee 
doelpunten. Uitslag 5-2. De sco-
re had nog hoger kunnen uitval-
len, drie doelpunten van de thuis-
ploeg werden afgekeurd vanwe-
ge buitenspel.

Plaaggeest
Plaaggeest deze wedstrijd was 
de topscorer van WV Joost He-
ij die met drie doelpunten zijn 
totaal opvoerde naar dertien. Al 
na vier minuten liet de aanvaller 
het net bollen, een snelle uitval 
over links werd door Heij verzil-
verd 1-0. Even daarna dook Ash-
raf Azzouz op voor het Argon-
doel maar Romero Antonioli pak-
te de bal. Al snel daarna moest 
Wouter Winters geblesseerd af-
haken, hij werd vervangen door 
Jocelino de Sa. Daarna deed Ar-
gon wel pogingen om in aanval-
lend opzicht iets te forceren, Epi 
Kraemer kopte over en een af-
standsschot van Jasper Werkho-
ven ging naast. Een snelle uitval 
over links bracht WV opnieuw in 
scoringspositie, nu was het Tim 
Correia die voor de 2-0 zorgde. 
Argon produceerde daarna een 
vrije trap, maar die ging naast het 
doel. Inmiddels werd Patrick Lok-
ken ingezet en kon Ian Refos de 
kleedkamer opzoeken. Na veer-
tig minuten kreeg Argon de eer-
ste hoekschop, de kopbal daarna 
van Lorenzo Zorn werd een prooi 

voor de WV doelman. Daarna za-
gen een omhaal van Yannick van 
Doorn en werd een poging van 
Tim Steij geblokt. In minuut 44 
sloeg WV opnieuw toe en ook nu 
weer door Joost Heij 3-0.

Argon herstelt zich
De tweede helft was meer een 
wedstrijd, Argon speelde over-
tuigender en ging op jacht naar 
doelpunten. Epi Kraemer ver-
scheen alleen voor de WV sluit-
post maar kon hem niet passeren, 
Tim Steij zag zijn schot via de kee-
per en de lat over gaan. Het was 
in minuut 67 dat Lorenzo Zorn 
de bal voor het doel kopte en de 
meegekomen Yannick van Doorn 
scoorde met een prachte omhaal 
de 3-1. Vlak daarna werd het aan-
vallend ingestelde Argon verrast 
met weer een uitval en nu was 
het invaller Damien de Vegt die 
het net liet bollen 4-1. Argon ging 
daarna wel door, Kraemer faal-
de vlak voor de keeper maar op 
een afstandsschot van Tim Ste-
ij had de goalie geen vat 4-2. Met 
Matthijs Coenradi voor Chris Daal 
ging Argon de slotfase in en toch 
liet het zich weer verrassen toen 
Heij op aangeven van Van Moer-
kerk de 5-2 op het scorebord zet-
te. Intussen speelde Argon met 
een man minder, Jasper Werkho-
ven verliet geblesseerd de arena. 
In de slotfase zagen we nog een 
poging van Kraemer, een kopbal 
van Coenradi (over) en een vrije 
trap van Rachad Madi (keeper). 
En ook nog een afgekeurd doel-
punt van invaller Benjamin Tun-
de voor WV.
Teleurstellend resultaat voor Ar-
gon maar dik verdiende punten 
voor de gastheren.
Zaterdag speelt Argon thuis te-
gen Roda’46 uit Leusden.

Biljart-beker en PK-Libre
De Ronde Venen - Afgelopen 
week is de 7e speelronde afge-
werkt in de Biljart bekercompeti-
tie. Nog 2 wedstrijden te gaan en 
dan is bekend welke twee teams 
in de finale tegenover elkaar 
staan. Nog een paar teams ma-
ken aanspraak op een plek in die 
finale. Daarnaast zijn in het week-
end de Persoonlijke Kampioen-
schappen Libre in drie klassen ge-
speeld. Opvallend was dat er ook 
vrouwelijke deelnemers meede-
den. De titels werden echter weer 
verdeeld onder de mannen.

Lutis en Bar Adelhof 2
Van alle 18 deelnemende teams 
in de bekercompetitie zijn het Lu-
tis Ventilatietechniek/Springbok 
en Bar Adelhof 2 die er het bes-
te voorstaan. Lutis heeft over 7 
speelronden meer dan 97% van 
de te maken caramboles daad-
werkelijk gerealiseerd, een onge-
kend hoog percentage. Ze staan 
terecht bovenaan met 27 pun-
ten meer dan nummer twee op 
de ranglijst. De kans dat ze die 
voorsprong nog verspelen is niet 
zo groot. Spannender is het tus-
sen de tweede divisie teams. Bar 
Adelhof 2 staat 10 punten voor 
op De Merel/Heerenlux 2 en 14 
punten op De Springbok 2. Dat 
zijn nog te overbruggen kloven. 
Lutis en Bar Adelhof 2 speelde 
deze ronde tegen elkaar. Enigs-
zins verrassend won Bar Adelhof 
2 met 43 tegen 36. Als ze in de fi-
nale elkaar weer treffen zal Lutis 
gebrand zijn op revanche. Ach-
tervolger De Merel/Heerenlux 2 
behaalde slechts 35 punten. De 
Springbok 2 deed het iets beter 
met 40 punten. 
De wedstrijd tussen Stieva/De 
Kuiper 1 en The Peanut Bar 1 le-
verde een lach en (achteraf ) een 
traan op. Nieuwe speelster Lin-
da van Beurden speelde namelijk 
voor haar doen ontzettend goed 
en rondde haar partij af in 17 
beurten. Een fantastische presta-
tie en naast de kortste partij van 
de week ook procentueel nog 
bijna de hoogste serie (29,41%). 
Ze liep dan ook terecht met een 
brede lach rond. Achteraf was dit 
haar vierde wedstrijd en werd 
haar moyenne bijgesteld. Door-
dat haar moyenne meer dan 20% 
verbeterd was werden al haar vo-
rige partijen herzien. Hierdoor 
moest The Peanut Bar dure pun-
ten inleveren. De eindstand van 
32-40 in het voordeel van The 
Peanut Bar werd aangepast naar 
36-34. De kortste partij kwam op 
naam van zowel Dorus van der 
Meer als Linda van Beurden in 17 
beurten, procentueel de hoogste 
serie leverde Hans Bak (17 uit 56 
is 30,36%).

Uitslagen 7e bekerronde
Bar Adelhof 1 – 
De Merel/Heerenlux 2 45-35
De Merel/Heerenlux 1 – 
De Kromme Mijdrecht 1 44-37
De Merel/Heerenlux 3 –
De Springbok 2 35-40
De Springbok 1 – CenS 37-37
Lutis Ventilatietechniek –
Bar Adelhof 2 36-43
Stieva/De Kuiper 1 –
The Peanut Bar 1 36-34*
Stieva/De Kuiper 2 – DIO 42-35
De Biljartmakers – ASM 38-33
The Peanut Bar 2 –
De Kromme Mijdrecht 2 27-42
* Na herberekening i.v.m. herzie-
ning Linda van Beurden

PK titels voor van de 
Veerdonk, Best en Loogman
Op zaterdag en zondag werden 
in De Springbok in De Hoef de 
Persoonlijke Kampioenschap-
pen Libre afgewerkt in drie klas-
sen: 1-2 ster, 3 ster en 4-5 ster. 
Opvallend was dat in de 1-2 ster 
er twee dames meededen; Roos 
Aarsman had zich met overtui-
ging geplaatst voor de finale, Bet-
ty van der Mars viel in voor een 
afzegger, net als Hen Kandelaar 
inviel voor een tweede afzeg-
ger. Beide invallers deden buiten 
mededinging mee voor de prij-
zen, wat jammer voor Betty was 
omdat ze derde zou zijn gewor-
den. De Biljartmakers had drie af-
gevaardigden in de 1-2 ster klas-
se. Bart Dirks en Jan van Kranen-
burg konden niet voorkomen dat 
Nick van de Veerdonk alle partij-
en winnend afsloot en terecht 
de trofee in ontvangst mocht ne-
men. Bij de 3-ster waren alle zes 
spelers behoorlijk tegen elkaar 
gewaagd. Good old Joop Luthart, 
Peter Stam en Cees Duinker vie-
len net buiten de prijzen. Spel-
leidster Aria ten Cate zorgde door 
haar slimme planning ervoor dat 
het spannend bleef tot het eind. 
Sander Pater had de tweede dag 
zo goed gepresteerd dat het 
kampioenschap afhing van het 
resultaat van Piet Best in de laat-
ste partij. Piet liet zich niet van de 
wijs brengen en werd met vier 
gewonnen partijen de terech-
te kampioen. Ray Kramer com-
plementeerde naast Sander Pa-
ter het podium. Ook bij de klasse 
4-5 ster bleef het reuze spannend 
tot de laatste pot. Kees de Zwart 
moest in die laatste wedstrijd dan 
wel ruim winnen van Bert Loog-
man om de titel te kunnen be-
machtigen.
Bert speelde echter zoals altijd 
zeer geconcentreerd en zorgde 
ervoor dat hij ongeslagen kam-
pioen werd. Ton Bocxe eindigde 
in de eindrangschikking nog net 
voor Kees de Zwart.

Beeker en v.d.Schaft  
kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Me-
rel 2019 zijn er kwart finalisten 
bij gekomen, in het afgelopen 
weekend hebben op zondag An-
ne Beeker en Edwin v.d. Schaft 
zich weten te plaatsen voor de 
kwartfinale verder naar de kwart-
finales Ad Wolf, Jan Eijsker, Cees 
Duinker, Gerry Ruimschoot, Ro-
han Janmaat, Bob van Kolck, Ro-
bert Daalhuizen, Huib Matthes, 
Richard v. Kolck, Ray Kramer, Ri-

chard Schreurs, Cees Rietveld, 
Gijs Rijneveld, Mees Brouwer, Bart 
Hoffmans, Erik Spiering, Maarten 
Dulmus  en Rijk van Heeringen.
We kunnen nog enkele spelers 
of speelsters plaatsen op de vol-
gende datums zondag 24 februa-
ri, zondag 3 maart en zondag 17 
maart.
Dit alles in Café de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen, tel. 
0297-263562 en 0297-264159.
Email thcw@xs4all.nl.

Kopbal Lorenzo Zorn van Argon (wit shirt), geheel rechts Patrick lokken. 
Foto Hans van Gelderen

De drie kampioenen naast elkaar. Van links naar rechts Nick van de Veer-
donk, Bert Loogman en Piet Best.

Bridgeclub Hartenvrouw/Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 12 
februari vond de vierde zitting 
plaats van de parenronde. De 
A-lijn werd deze keer gedomi-
neerd door Refina van Meijgaar-
den & Cathy Troost die de eerste 
plaats opeisten met 62,85%. Niet 
ver daaronder eindigden Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 
59,72%. Dan zakken we een stuk-
je in de percentages want op drie 
eindigden Marja van Holst Pel-
lekaan & Sandra Raadschelders 
met 52,78%, vier werden An van 
Schaik & Ria Verkerk met 52,43% 
en de top-vijf werd afgesloten 
door Kokkie van den Kerkhoven 
& Corry Smit met 52,08%.

B-lijn
In de B-lijn scoorden alleen de bo-
venste drie paren boven de 50%. 
Willie Woerden & Ellen Boeringa 
eindigden op één met 57,14% op 
de tweede plaats gevolgd door 

Tina Wagenaar & Cora de Vor met 
56,88% Op drie gelegenheids-
paar Thea Stahl & Marja Slinger 
met 52,50% en de nummers vier 
en vijf waren Froukje Kraaij & An-
neke van der Zeeuw en Atie de 
Jong & Hans Warmenhoven met 
respectievelijk 48,91 en 48,54%.
Na vier zittingen gespeeld te heb-
ben begint zich al voorzichtig een 
voorhoede in de B-lijn te vormen 
die goed op weg is naar promo-
tie. Hoewel…..met een dikke slag 
om de arm want zoals ook voor 
andere situaties geldt: in het ver-
leden behaalde resultaten bieden 
geen garantie voor de toekomst. 
Maar Willie & Ellen, Eugenie & 
Riet en Atie & Hans zijn goed be-
zig geweest. Voor de top-drie van 
de A-lijn geldt natuurlijk hetzelf-
de voorbehoud, dus Elly & Jessie, 
Refina & Cathy en Janny & Sonja: 
goed je best blijven doen want de 
buit is nog niet binnen!

Sportquiz bij de Legmeervogels
Regio - Op zaterdag 9 maart as. 
wordt er Sportquiz georgani-
seerd in de kantine van Legmeer-
vogels. Onder leiding van Be-
taald Voetbal Scheidsrechter Ri-
chard Liesveld zal er deze avond 
bepaald worden wie er beschikt 
over de grootste sportkennis. In-
schrijven kan individueel of als 
team en de teams mogen be-
staan uit maximaal 10 personen. 
De kosten bedragen € 5,- per per-
soon. De Sportquiz begint om 
19.30 uur en tijdens deze gezel-
lige avond zal er gestreden wor-
den om de felbegeerde wissel-
trofee. Twee rondes van 8 vragen 
zullen er gespeeld worden, waar-
bij de focus zal liggen op aller-
lei onderwerpen binnen de ver-
schillende sporten. Daarna volgt 
nog een uitzinnige finale, waar-
bij het winnende team onderling 

gaat uitmaken wie de uiteindelij-
ke winnaar wordt.
Je kunt het zo gek niet beden-
ken, maar alles kan aan bod ko-
men tijdens deze spraakmaken-
de avond. Van eenvoudige sport-
vragen over de Olympische Spe-
len tot het raden van een (on)be-
kende sport(st)er uit de wereld 
van de sport.
Om zeker te zijn van deelname 
op deze avond, kun je je hier-
voor aanmelden via email. Stuur 
een mailtje naar LMVSportquiz@
Gmail.com en je deelname is een 
feit. Wacht dus niet langer, schrijf 
je snel in en zorg dat je goed 
voorbereid in de kantine komt 
deze avond. Legmeervogels 
daagt jou uit om mee te strijden 
om die geweldige trofee en wij 
zijn ervan overtuigd dat het een 
fantastische avond gaat worden!

Joop en Frans de beste 
bridgers bij De Legmeer
Regio - En de sterksten van de 
tweede ronde werden Joop van 
Delft & Frans Kaandorp, die met 
52,91% gemiddeld over zes avon-
den in de A-lijn, dus meer dan 
vijftig paren achter zich lieten. 
Deze avond was het hoogste 
trapje voor Cora de Vroom & An-
dré van Herel die op exact 60% 
uitkwamen. Gerda Schavema-
ker & Jaap Kenter hebben dui-
delijk een mindere bridgeperio-
de achter zich gelaten en werden 
nu tweede met 56,25%. Joop had 
deze avond de steun van Ankie 
Bots en consolideerde zo z’n top-
positie met 55,83% als derde. Op 
vier kwamen Ben ten Brink met 
voor deze keer Gijs de Ruiter door 
met 53,33% en Stenny & Her-
man Limburg lieten met 52,92% 
als vijfde zien er toch echt wel bij 
te horen. In de B-lijn was er pro-
motie voor Lijnie Timmer & Mar-
cel Dekker die met een gemiddel-
de van maar liefst 62,26% afge-
tekend eerste werden, dan ben 
je echt goed! Hannie & Hein van 
der Aat stelden zich wat beschei-
dener op en werden als tweede 
paar bevorderd met 55,45% wat 
tevens geldt voor Geke Ludwig & 
Margo Zuidema die als derde op 
54,56% eindigden. Ook deze slot 
avond was voor Lijnie en Marcel 
met een zestiger van 64,58%. An 
van Schaick & Ria Verkerk werden 
tweede met 57,50%, waarna ver-
rassend An Greven & Joyce Ude-
ma zich als derde paar meldden 
met 56,67%. Verrassend was ook 
het optreden van Anja de Kruijf 
& Rob Bakker die als vierde op 
56,25% kwamen .

Extra tips
In de wandelgangen zingt rond 
dat ze wat extra tips van Joop 
hadden meegekregen, wellicht 
een opsteker voor terugkeer? Ge-
ke & Margot hielden als vijfde met 
50,83% de gelederen voor pro-
motie keurig gesloten. In de C-lijn 
mogen Cora de Vor & Bep de Jong 
het een stapje hoger gaan probe-

ren met een gemiddeld resultaat 
van 57,38%. Ook voor Tini Lotge-
rink & Jeanet Vermeij is dit met 
53,96% mogelijk. Hulde voor To 
van der Meer, die als verenigings 
oudste, samen met Elly Belderink 
als derde stijgt met 53,39%.De 
avondwinst was met 58,85% voor 
Wim Röling en Maarten Bregge-
man, waardoor laatstgenoemde 
de degradatie storm doorstond 
en ruim in veilige haven kwam. 
Froukje Kraaij & Rini Tromp wer-
den tweede met 57,29% en deel-
den deze plek en score met Co-
ra & Bep. Op vier kwamen Atie 
de Jong & Cathy Troost door met 
54,17% en Anneke Houtkamp 
haalde met Rie Bezuijen als vijfde 
50,52 procenten op.
De D-lijn kent alleen maar blije 
gezichten, daar de negen degra-
danten alleen in de voorgaan-
de lijnen voorkomen. Promo-
tie hier voor Mieneke Jongsma & 
Anneke Wijmans met gemiddeld 
60,49% en opmerkelijk toch wel 
voor Map Kleingeld & Mieke Pee-
ters die 52,09% verzamelden. Als 
derde paar gaan Adrie & Ko Bijls-
ma over die 51,16% lieten aante-
kenen. Hier was het applaus deze 
avond ook voor Mieneke & Anne-
ke die met hun 65,97% gelijk de 
hoogste score van de avond bin-
nen haalden. Richard van den 
Bergh & Ria Kaan werden twee-
de met 52,08% en Adrie & Ko 
deelden de laatste vijftiger van 
50,69% met Joke Morren & Debo-
ra van Zantwijk.
Voor de gevallen paren een spoe-
dige weder opstanding toe ge-
wenst en voor die nu opgeste-
gen zijn, veel wijsheid. Wilt u zich 
voortaan ook mengen tussen 
de strijders, kom dan kaarten bij 
Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor alle inlichtingen het 
secretariaat: e-mail gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 14 februa-
ri 2019 was de eerste zitting van 
de vierde ronde. Er waren paren 
die dachten, na het spannende 
slot van de derde ronde, dat er 
nu wel een vrije ronde zou ko-
men, die kwamen van een kou-
de kermis thuis. Maar helaas we 
moesten er gelijk weer aan gelo-
ven, weer de spanning, want het 
is de laatste ronde van dit sei-
zoen. Er werd op tien tafels ge-
bridged, geen stilzit deze keer.

A-lijn.
Hier is er de eerste plaats voor 
Greet en Henk met 68,23%, dit 
paar blijft maar goede uitsla-
gen behalen, ik begin te geloven 
dat zij echt goed zijn. De twee-
de plaats is voor het paar Aja en 
John met 56,77%, dit paar net 
gepromoveerd, nu al een twee-
de plaats. De derde plaats is voor 
het paar Jeannet en Ria, een ge-
legenheidspaar met ambities. 

B-lijn 
Hier was de eerste plaats voor 
Leny en Willy 62,50%, dit paar 
heeft afgelopen maandag ge-
oefend met de kofferbridge, wat 
wel te merken was. De twee-
de plaats is voor Hanny en Ge-
rard met 60,94%, ik geloof dat 
Hanny Gerard een lesje gegeven 
heeft. De derde plaats is voor het 
paar Lyda en Jan met 57,81%, 

dit paar gaat een paar weken 
op vakantie, waar doen zij het 
van en wilde nog even een goe-
de indruk achter laten.  Dit keer 
werd er maar liefst 4 keer klein 
slem geboden, 2 maal op spel 
17 en 2 maal op spel 21, de spe-
lers op spel 21 haalde zelfs over-
slag, maar Aja en John speel-
de 6 schoppen contract op spel 
17 en gehaald, grootte klasse. 
Els en Alice, net gepromoveerd, 
probeerde gelijk het eerste spel 
wat zij speelde in de A-lijn ook 6 
schoppen, maar dit was nog wat 
te hoog gegrepen, mede door 
het goede tegenspel, 1 down. 
Als U interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in het Buurt-
nest om kennis te maken met 
het zo edele maar moeilijke spel. 
Wij spelen elke donderdag van 
9.00 tot 12.30 uur, dus u heeft 
de hele middag nog om zelf in 
te vullen.

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/





Regio - Afgelopen zondag orga-
niseerde Toer Trimclub De Me-
rel de eenenveertigste PK Sport 
Bosdijkloop. Hoofdsponsor Pe-
ter Kinkel uit Vinkeveen gaf het 
startschot op de Roerdompstraat. 
Wilfred Verhagen uit Woerden 
was de snelste op de halve ma-
rathon met 1:14:24. Bij de dames 
was de overwinning voor Silvia 
Treur–de Jong uit Mijdrecht met 
een tijd van 1:35:24. 
De organisatie had zich geen be-
ter weer kunnen wensen, volop 
zon, de temperatuur steeg tot 14 
graden en een zwakke zuiden-
wind, het leek wel lente. Ideale 
omstandigheden om op alle af-
standen volop strijd te leveren. 
Met ongeveer 100 “thuislopers” 
uit Vinkeveen op een totaal van 
bijna 550 deelnemers.

Jeugdloop
Bij de jongens tot en met 12 jaar 
ging als eerste Iloy de Zwart uit 
Mijdrecht onder het finishdoek 
door in een tijd van 4:20 min. Bij 
de meisjes won Evie de Roos uit 
De Bilt in 3:34 min. Alle kinderen 
kregen een medaille als herinne-
ring.

5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij 
de heren was de uit Woerden af-
komstige Merlijn Gootjes met 
18:37 min. Bij de dames had de 
winnares van de Jeugdloop on-
geveer een uur later weer een 
overwinning, Evie de Roos uit De 
Bilt in 22:15 min. 

10 kilometer
De 10 kilometer had het grootste 
deelnemersveld met meer dan 
250 deelnemers. De winnaar bij 
de heren was Bas Stigter uit Ku-
delstaart met een snelle tijd van 
35:07 min. Bij de dames won Jia-
Lian Yin uit Rijswijk met een tijd 
van 43:27 min. 

Halve marathon
Niet minder dan 21,1 kilometer 
moest worden afgelegd voor het 
koningsnummer. Met een par-
cours over de Veenkade, recrea-
tieterrein Bosdijk en het Bellop-
ad (oude spoordijk). De overwin-
ning ging bij de heren naar de uit 
Woerden afkomstige Wilfred Ver-
hagen met een tijd van 1:14:24. 
“Was al eens winnaar in 2015, 
vanaf de start samen met Steff 
Overmars, snelle triatleet, eer-
ste kilometer Stef op kop, daar-
na overgenomen, 3 kilometer op 
kop gelopen, toen was ik alleen, 
10 kilometer in 35:30, goede tijd, 
maar geen PR, hierna wat gas te-
ruggenomen, maar na de spoor-
dijk weer versneld, goede race 
gelopen, maar geen toptijd, zo-
als de 1:12 in Linschoten afge-
lopen december”. Wilfred kreeg 
voor de tweede keer de wisselbe-
ker. Brent Pieterse uit Nieuwkoop, 
herstellende van een enkelbles-
sure werd tweede met 1:17:07 
en Martijn de Groot uit Mijdrecht 
derde met 1:17:22. Bij de dames 
was de overwinning voor Silvia 
Treur–de Jong uit Mijdrecht met 
een tijd van 1:35:24. “Ben snel 
van start gegaan, een voorrijder 
op de fiets bleef bij mij, toen wist 
ik dat ik eerste dame was, lekker 
gelopen, veelal alleen, als ik bij 
dit mooie weer niet win, win ik 
nooit meer”. Ook Silvia kreeg voor 
de tweede keer de wisselbeker, 
eveneens gewonnen in 2016. Es-
ther Kalkman uit Vinkeveen werd 
tweede met 1:36:31. De derde 
plaats was voor Lonneke Meijer 
uit Mijdrecht met 1:49:50. 

Open Ronde Venen 
biljartkampioenschap
Regio - Op vrijdag 8, zaterdag 9 
en zondag 10 maart 2019 orga-
niseert biljartclub De Merel voor 
de eenendertigste maal het in-
dividuele O.R.V Biljartkampioen-
schap. Aan dit toernooi kunnen 
zowel goede als minder goe-
de spelers deelnemen. Het mi-
nimum aantal caramboles is ge-
steld op 27. Geen kaderspelers en 
spelers boven 8 moyenne kunnen 
meedoen. Iedereen heeft kans 
want er wordt gespeeld volgens 
het knock-outsysteem. Er wordt 
op twee biljarts gespeeld on-
der deskundige leiding. De win-
naar van de prachtige wisseltro-
fee mag zich een jaar lang “Open 
Ronde Venen Kampioen“ noe-
men. Tot de laatste vier, spelen 
hoog tegen hoog en laag tegen 
laag. U kunt zich voor deelname 
aan dit kampioenschap opgeven 

door middel van een inschrijffor-
mulier te verkrijgen in Café de 
Merel Arkenpark Mur 43 3645 EH 
te Vinkeveen of een telefoontje 
en per email thcw@xs4all.nl en/
of zie ook losse toernooien op 
www.biljartpoint.nl Het inschrijf-
geld bedraagt €10,- te voldoen 
bij de inschrijving. Voor meer in-
formatie kunt u bellen naar Ca-
fé Biljart De Merel telefoon (na 
20.00 uur) 0297-263562 of 0297- 
264159. Men kan zich uiterlijk tot 
dinsdag 5 maart opgeven. Voor-
kom teleurstellingen en lever uw 
inschrijfformulier zo spoedig mo-
gelijk in of even bellen naar ons 
clubhuis. Als u het formulier per 
post stuurt adresseer het dan als 
volgt: Café Biljart De Merel. Corr. 
Adres Postbus 16, 3645 ZJ te Vin-
keveen. Mailen kan ook naar: ca-
ty.jansen@outlook.com

Lenteachtige PK Sport 
Bosdijkloop Vinkeveen

Mitch Vernooij bezorgt 
Legmeervogels een punt
Uithoorn - Legmeervogels heb-
ben aan het thuisduel tegen 
AFC’34, ver in blessure tijd, toch 
nog een punt overgehouden. Uit 
de laatste 4 duels heeft Legmeer-
vogels er 10 punten aan overge-
houden. In alle duels voor de win-
terstop zijn er 11 punten binnen-
gesprokkeld.

Legmeervogels begonnen erg 
sterk aan dit duel. Het spel was 
erg rommelig en er was onnodig 
veel balverlies hierdoor waren de 
bezoekers uit Alkmaar veelvul-
dig te zien op de helft van Leg-
meervogels. Cle de Vos Mooij, 
de doelman van de thuisclub 
moest dan ook veel werk verrich-
ten om zijn doel schoon te hou-
den. Toch waren er in het eerste 
kwartier kansen te noteren voor 
de ploeg van Florian Wolf. Jorick 
v.d. Deijl, schotje en Martijn Tjon 
–A-Njoek kopte ruim naast. Dat 
waren de eerste grote mogelijk-
heden voor de thuisclub om het 
score bal te openen. Maar ook 
voor AFC;34 waren er mogelijk-
heden geweest. Een corner van 
Secran Yilmaz kon vrij worden in-
gekopt door Jerry van Sluis, voor 
Legmeervogels verdwijnt zijn in-
zet gelukkig naast het doel. Toch 
werd er voor de rust nog wel ge-
scoord. Een diepe bal vanuit de 
verdediging van AFC’34 kon ei-
genlijk eenvoudig worden weg-

geschoten door Faouzi Ben Yer-
rou, maar in plaats dit te doen 
legde hij de bal pan klaar voor 
de voeten van Jerry van Sluis en 
die wist wel raad met dit present-
je, anders kon je het niet noe-
men, en liet vervolgens Cle de 
Vos Mooij kansloos en de 0-1 was 
een feit. Deze 0-1 werd dan ook 
de ruststand.

Zelfde beeld
Na de rust eigenlijk hetzelfde 
beeld als in de eerste helft. Leg-
meervogels slordig veel verkeer-
de passen. De strijdlust welke 
er in de voorgaande drie wed-
strijden is geweest was nog ver 
te zoeken. Mede hierdoor was 
ook nu AFC’34 veelvuldig te vin-
den rond het 16-meter gebied 
van Legmeervogels. Zo was Mar-
tijn Riemersman van AFC’34 
heel dicht bij de 0-2, maar met 
een fraaie redding voorkwam de 
doelman van Legmeervogels de 
tweede AFC’34 treffer waardoor 
er nog hoop was voor de thuis-
club op een goed resultaat. Het in 
groten getale opgekomen thuis-
publiek zag zo nu en dan weer 
een strijdvaardig Legmeervo-
gels opstaan wat dan wel weer 
even leidde tot een opleving in 
het spel van de thuisclub en ont-
stonden er toch wel mogelijkhe-
den voor Legmeervogels om op 
gelijke hoogte te komen. Maar 

     TOTALE UITVERKOOP

KORTINGEN TOT 70%
van een groot assortiment

NIEUWE, DECORATIEVE en ANTIEKE
PERZISCHE / OOSTERSE TAPIJTEN

BERBERS, KELIMS, RECOLOURED, VINTAGE en 
PATCHWORK-TAPIJTEN in alle maten

Alles met certificaat van echtheid

Rechtstreeks aan publiek
Reparatie, reiniging en inruil mogelijk, reiniging slechts € 15 per m2

DAVOUD OOSTERSE TAPIJTEN, AL 38 JAAR EEN BEGRIP
ADM. DE RUIJTERWEG 50, AMSTERDAM • TEL. 020 - 616 17 76

EINDEJAARS UITVERKOOP
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Uw tapijten hebben regelmatige onderhoud nodig zoals reiniging, restauratie en reparatie. 
Bij ons kunt u terecht voor een vakkundig, 40 jaar ervaring, reparatie en restauratie van alle 
soorten handgeknoopte tapijten. 
Vakkundig reiniging(Kloppen, Shamponeren) voor maar liefst €15 p/m2.
Ook voor anti-mot behandeling , vlekverwijdering of het spannen van uw tapijten bent u bij ons 
aan het goede adres. 

DAVOUD PERZISCHE TAPIJTEN, Al 40 jaar een begrip 
Admiraal de Ruijterweg 50, 1056GK Amsterdam 
Tel: 020-6161776 
Email: info@davoud.com 
Open di t/m za 10:30 tot 18:30. Zondag van 13:00 tot 18:00 (gratis parkeren).
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vooralsnog was de doelman van 
AFC’34 Mike Wesselink een sta 
in de weg voor Legmeervogels. 
De stadionklok gaaf de 75ste mi-
nuut aan, als er twee mogelijk-
heden zijn voor Legmeervogels. 
Een inzet van Puck Postma ging 
recht op de doelman af en een 
vrije trap van Dennis Bakker ver-
dween vanaf de rand van het 16 
meter gebied via de lat over het 
doel van Mike Wesselink. 

Tijd rekken
Dat was ook de fase waarin de be-
zoekers, wat te opzichtig, de tijd 
proberen te rekken het gevolg 
was dan ook dat scheidsrechter 
Leo van Dokkum een ruime 7 mi-
nuten bij had geteld. In de deze 
extra tijd lukte het Legmeervo-
gels om alsnog op gelijke hoog-
te te komen. De in de 77ste mi-
nuut voor Faouzi Ben Yerrou in de 
ploeg gekomen Mouad Tissoud-
ali weet de andere invaller Mitch 
Vernooij, ingevallen in de 83ste 
minuut voor de geblesseerd ge-
raakte Anwar Akrouh te berei-
ken. Het was dan Mitch Vernooij 
die met een droge knal de bal te-
gen het nylon achter Mike Wesse-
link schot en de 1-1 was een feit. 
Enkele ogenblikken voor de ge-
lijkmaker was er ook al een vrije 
kopkans voor Mitch Vernooij, ook 
op aangeven van Mouad Tissoud-
ali, maar deze verdween naast 
het doel van Mike Wesselink. De-
ze 1-1 werd gevierd als een over-
winning op AFC’34. Door het ge-
lijke spel 1-1 speelt Legmeervo-
gels ook geen rol meer in de strijd 
om de 2e periode.

Organisatie
Alle overige uitslagen staan ver-
meld op www.uitslagen.nl en 
www.ttcdemerel.nl. Dankzij de 
vele vrijwilligers en sponsoren is 
het gelukt om de organisatie zo 
gladjes mogelijk te laten verlo-
pen. De enthousiaste speaker Pe-
ter van Adrichem zorgde voor een 
goede sfeer bij de finish. Kortom 
deze editie van de PK Sport Bos-
dijkloop was een gezellig en ge-
slaagd evenement in Vinkeveen. 

De 42e PK Sport Bosdijkloop 
wordt gehouden op zondag 16 
februari 2020.
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Regio - Afgelopen week konden leerlingen van 
klas 1 van Thamen zich weer uitleven bij het jaar-
lijkse bewegingsproject. Onder leiding van stu-
denten van het NOVA-college (opleiding Dans) 
studeerden alle eersteklassers een choreogra�e 
in, die ’s avonds voor familie, vrienden en ande-

re belangstellenden werd uitgevoerd. Het was al 
weer de veertiende keer dat het project plaats-
vond.
Op tien verschillende locaties in school, zoals 
gymzaal, Skills Lab en zelfs op trappen, werd de 
hele middag en vroege avond geoefend. Na een 

gezamenlijk diner in de aula werden de puntjes 
op de spreekwoordelijke “i” gezet en konden de 
jonge artiesten hun kunsten laten zien. Speciaal 
voor de gelegenheid waren alle lampen in school 
uit, wat voor een bijzondere sfeer zorgde.
De techniek op elke locatie werd zoals gewoon-

lijk verzorgd door leerlingen van Thamen zelf. Al-
le betrokkenen, onder wie studenten, mentoren, 
ouders van de ouderraad, het publiek, coördina-
tor Jos Hoogeveen en natuurlijk de kinderen zelf, 
konden weer terug kijken op een zeer geslaagde 
avond.

Leerlingen Thamen leven zich 
uit met bewegingsproject






