Lezing Marker
Wadden

De Ronde Venen - Op 17
maart 2020 geven Gert Jan
Kerssies, part-time Waddenwacht, en Gerard Korthals,
ecoloog en voorzitter van
de natuur- en milieuvereniging De Groene Venen, samen een lezing over de onder regie van Natuurmonumenten aangelegde Marker
Wadden. De nieuwe natuureilanden zijn opgebouwd uit
zand, klei en slib uit het Markermeer. Het project draagt
bij aan het natuurherstel van
het Markermeer. Gert Jan en
Gerard geven een inkijkje in
de eerste onderzoeksresultaten van de nieuwe natuur
boven en onder water van
dit nieuwe natuurparadijs
voor vissen en vogels dat tevens een heerlijk recreatieeiland is. De lezing is in het
Dorpshuis De Boei, Kerklaan
32 te Vinkeveen. Aanvang 20
uur en de toegang is gratis.
Na de pauze is de Algemene
ledenvergadering 2020 van
De Groene Venen.

Vlnr Burgemeester Maarten Divendal, Jos Roeleveld, Marianne Burgman en Dick Boogaard.

Morgenavond de laatste raadsvergadering met ‘bode Jos’

Jos Roeleveld gaat met
welverdiend pensioen
De Ronde Venen – Het zal ook voor ons journalisten best wel even
wennen worden. Na dertig jaar (bijna) altijd bode Jos bij de raadsvergaderingen. Hij bracht sfeer en gezelligheid. Had voor iedereen een lach, hij kende zijn pappenheimers en kon bij iedereen
een potje breken.

Wij hebben Jos deze dertig jaar ringen en hem nog nooit sacherijook meegemaakt bij de vergade- nig meegemaakt. Hij schonk kof-

fie, zorgde voor een heerlijke versnappering en bij bepaalde gelegenheden ook voor een bloemetje of kerststukje op de tafels. De
laatste jaren schenkt hij de koffie niet meer in aan de tafel: “dat
bracht teveel onrust. Ik liep zo die
raadzaal in en dat stoorde blijkeenrichtingsverkeer in te voeren.
Het gaat dan om de Kerklaan en
de Herenweg richting N201. En
vanaf de afrit van de N201, door
een nieuwe weg aan te leggen
ten noorden van de Julianalaan.

Meer weten over het idee voor een betere verkeerssituatie in Vinkeveen?

Kom dinsdagavond 17 maart
naar de inloopbijeenkomst
Vinkeveen - De gemeente heeft
een nieuw idee voor de verkeersaansluiting van Vinkeveen op de
N201. Dit idee biedt een nieuwe kans voor Vinkeveen. Het
biedt de mogelijkheid het verkeer in Vinkeveen evenwichtiger
te verdelen, ontwikkelingen in en
rond Vinkeveen mogelijk te maken en daarmee de leefbaarheid
van Vinkeveen nu en in de toe-

Bingo

komst te verbeteren. Tijdens de
inloopbijeenkomst krijgt u informatie over de achtergrond en de
inhoud van het idee, en hoe het
vervolg er uit ziet. Daarnaast is
de gemeente ook geïnteresseerd
in uw inbreng. Op dinsdagavond
17 maart kunt u hiervoor tussen
19.00 en 21.30 uur binnenlopen
bij De Vink, Herenweg 55, Vinkeveen.

voetbal vereniging Argon. Deze
maand is de hoofdprijs €250,- aan
waardebonnen. De zaal is open
Mijdrecht - Op 6 maart is er weer vanaf 19:30 uur en de bingo bede maandelijkse bingo van de gint om 20.00 uur. Het eerste kopLijnkijkers plaats in de kantine van je koffie of thee is gratis.

Omwonenden
Begin maart spreekt de gemeente met de direct omwonenden
van deze voorgestelde nieuwe
verkeerssituatie. Bij de inloopbijeenkomst is iedere geïnteresseerde welkom. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats voordat de gemeenteraad in april besluit of er
een verdere uitwerking komt van
het idee om van en naar de N201

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

Raad
De gemeenteraad heeft in 2014
de dorpsvisie Vinkeveen, dorp
aan de Plassen vastgesteld. Deze visie op Vinkeveen heeft 2 belangrijke doelen: de relatie tussen
Vinkeveen en de Plassen verbeteren én een veiligere verkeersaansluiting van Vinkeveen op de
N201. De gemeente werkte in die
tijd met inwoners, ondernemers
en andere overheden aan de uitwerking van deze visie. De gemeente heeft verschillende plannen en varianten onderzocht en
uitgewerkt met als doel de dorpsvisie uiteindelijk te realiseren.
Maar met name door het ontbreken van een goed alternatief voor
de huidige ontsluiting van Vinkeveen hebben deze plannen het
niet gehaald. De uitwerking liep
tot nu toe vast op de verkeerssituatie in Vinkeveen. Verschillende
alternatieven zijn de afgelopen
jaren onderzocht en afgevallen.
Knelpunt
Knelpunt bleek keer op keer de
verkeerssituatie rond de Herenweg en de Kerklaan. Nu al rijdt
daar te veel verkeer. En elke ontwikkeling zorgt voor extra verkeer.
Dit geldt voor ontwikkelingen in
heel Vinkeveen. Van woningbouw,
recreatieve ontwikkelingen rondom de plas tot vestiging of uitbreiding van detailhandel. Al dit soort
ontwikkelingen zorgen voor een
nog zwaardere belasting van de
Herenweg. Dit idee biedt daar een
oplossing voor.

GEEN KRANT?
0251-674433

Geweldige baan
Het is een geweldige baan. Ik
weet het niet maar ik heb misschien wel een miljoen kopjes
koffie en thee in geschonken in
deze jaren. Hij had dit vroeger
niet gedacht dat hij dit werk zou
gaan doen. Hij wilde graag in de
tuiderij. Ging dan ook na de lagere school naar de tuinbouwschool in Aalsmeer. Toen hij zijn
diploma had was er helaas geen
werk te vinden in de tuinderij: “ dus solliciteerde ik voor een
baan bij de plantsoenendienst in
Mijdrecht. Dat werk vond ik ook
geweldig. Toen was het nog echt
schoffelen, grasrandjes afsteken,
plantjes en struiken poten. Maar
toen kwam de grote maaimachine erbij en toen ik ook nog eens
werd uitgekozen om te sportvelden te gaan maaien, had ik het
wel gezien. Dat is niks voor mij. Ik
wil mensen om me heen. Ik zag
dat ze een bode zochten en ik
dacht, niet geschoten is altijd mis.
Ik solliciteerde en werd aangeno-
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baar mensen. Jammer, maar nu
staan er dan koffie-thee en waterkannen op de tafels”. We spreken
met Jos over zijn pensioen. Morgenavond, donderdag 5 maart is
zijn laatste werkzame avond in
het gemeentehuis. “Het zal best
even wennen zijn, maar ik vind
het ook wel weer fijn. Ik werk nu
44 jaar bij de gemeente, waarvan
30 jaar als bode. Het is mooi geweest. Ik zou het niet hebben willen missen. Ik ben nooit met de
pest in mijn lijf naar mijn werk gegaan en ben geloof ik twee weken ziek geweest in al die tijd. Als
ik het over moest doen deed ik
het weer.
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men. Geen dag spijt van gehad. Ik
heb zoveel meegemaakt. Ik vind
het ook een eer om gastheer van
de gemeente te zijn, want dat
ben je. Ik ontvang de gasten, wijs
ze de weg, stel ze op hun gemak.
Je bent echt een manusje van alles. Het leukste vond ik altijd in de
avond werken, bij de vergaderingen en dan vooral de raadsvergaderingen.
Geintje
Een geintje hier, een giebeltje
daar en na de vergadering nog
even een borreltje met ze drinken met natuurlijk... bitterballen. De raadsvergadering is geen
echte raadsvergadering zonder bitterballen. In deze dertig jaar heeft Jos maar liefst vier
burgemeesters
meegemaakt:
burgemeester Dirk Haitsma (is
overleden),burgemeester Dick
Boogaard, burgemeester Marianne Burgman en nu burgemeester Maarten Divendal. Tegen Haitsma keek ik echt op. Dat
was zo in die tijd. Toen was er nog
meer afstand. Deze burgemeester heb ik het beste contact mee.
Dit is een gewone man, houdt
van een geintje, helpt met opruimen na de raadsvergadering en
tapt ook nog rustig een biertje.
Maar ja, niet iedereen is hetzelfde he. Morgenavond ben ik voor
het laatst gastheer en geef dan
het vstokje over aan mijn collega’s. Ik zal me niet vervelen. Mijn
zoon hebben tuitjes, kan ik gaan
bijhouden. Een grote moestuin
en wat te denken meer plezier
maken met mijn kleinkinderen. Ik
vermaak me wel. Ik heb het met
liefde gedaan, maar nu zeg ik: het
is mooi geweest. Jos gaat”

10 maart a.s informatieavond over:

De Ronde Venen
klimaatneutraal 2040

De Ronde Venen - De Nederlandse overheid stelt zich ten doel “klimaatneutraal” te zijn in 2050. De gemeente De Ronde Venen heeft
nog grotere ambities en wil zelfs al in 2040 “klimaatneutraal” te zijn.
Daarvoor moeten alle woningen en bedrijven “van het gas af”. Energie zal moeten worden opgewekt door middel van tientallen windmolens en vele hectares aan zonnevelden. Woningen en gebouwen
moeten worden verwarmd met warmtepompen en ook het verkeer
moet dan “fossielvrij” zijn. Daarbij komen meerdere vragen op. Waarom moet dat allemaal zo snel? Zijn de voorgestelde plannen realistisch? Hoeveel gaat het de burger kosten? Is de besluitvorming wel
democratisch? Vragen die wellicht ook bij u als inwoner opkomen.
Hans Kolmschate, inwoner van Mijdrecht, heeft daarom het initiatief genomen voor een informatieavond over klimaatverandering en
energietransitie. In een gevarieerd programma krijgt u antwoorden
op een aantal van deze vragen. De avond wordt ondersteund door de
Stichting Climate Intelligence (CLINTEL). Wilt u antwoorden op vragen
en eens een andere verhaal horen dan nodigen wij u van harte uit om
op 10 maart 2020 te komen luisteren en de dialoog aan te gaan over
dit belangrijke onderwerp wat ons als inwoners allemaal aan gaat.
Programma:
19:00-19.20 uur Inloop met koffie en thee
19.20-19.30 uur Korte introductie van Stichting Climate Intelligence
door wetenschapsjournalist en klimaatdeskundige
Marcel Crok MSc.
19.30-19.50 uur Klimaatbeleid in De Ronde Venen,
Ir. Hans Kolmschate. Hans Kolmschate,
betrokken inwoner van Mijdrecht
19:50-20:20 uur Windenenergie, Dr. Fred Udo. Fred Udo is
winddeskundige en emeritus hoogleraar aan de
Vrije Universiteit van Brussel.
20:20-20:30 uur Korte pauze
20.30-21:00 uur Klimaatbeleid en besluitvorming, Ir. Kees Pieters.
Wiskundige Kees Pieters is mede-initiatiefnemer
van het Democratisch Energie Initiatief (DEI).
21.00-21.30 uur Van het gas af, Ir. Jon van Diepen. Jon van Diepen
is een energiesysteem deskundige, die betrokken is
bij ontwikkeling van woningen in ‘gasloze’ wijken.
21:30-22:00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de
sprekers.
Na afloop is er nog gelegenheid om onder het genot van een drankje in gesprek te gaan met de sprekers en onderling van gedachten
te wisselen over dit interessante onderwerp wat hoog op de agenda
staat in De Ronde Venen.
Locatie: Vergaderzaal van Optisport De Ronde Venen, Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht. Aanmelden voor de avond kan door een e-mail te
sturen aan office@clintel.org onder vermelding van “De Ronde Venen
De toegang is gratis
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

weer vele mooie prijzen winnen,
of als hoofdprijs een van de beRegio - Op zaterdagavond 7 kende enveloppen. Of in elke ronmaart organiseert stichting Ser- de een tas met boodschappen en
viam weer een gezellige bingo- nog veel meer leuke prijzen De
avond in het KNA gebouw Leg- opbrengst van deze avond is bemeerplein. De zaal is open van- stemd voor kleinschalig ontwikaf 19.00 uur en ze beginnen om kelingswerk in Kameroun en Pa20.00 uur. Op deze avond kunt u kist

Vogelexcursie Vogeleiland
en Oeverlanden

Oeverlanden Nieuwe Meer
In het bos zijn vogels overal in diverse pluimage aanwezig, Wa-

Door Chiel Bakkeren
Regio - Wie wel eens over de
Tweede Zijweg aan de rand van

COLOFON

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

Kienen

Regio - Op zaterdag 7 maart organiseert IVN De Ronde Venen &
Uithoorn een vogelexcursie naar
het Vogeleiland in het Amsterdamse bos. Het Vogeleiland is
een gebied gelegen aan de westkant van het Amsterdamse Bos
(nabij Parkeerplaats Groot Kinderbad). Het drie hectare grote gebied is één van de pareltjes
van het Bos. Bij de aanleg van het
Bos was het idee om een eiland
voor vogels in te richten. Het zogenaamde Vogeleiland werd ingericht met dusdanige aantrekkelijke
landschapselementen,
dat veel verschillende vogelsoorten zich op het eiland zouden laten zien. Sinds de jaren tachtig
van de vorige eeuw werd het beheer minder intensief. Plantensoorten verdwenen door de schaduw van de steeds hogere bomen. Sinds 2011 is daar verandering in gekomen. De vrijwilligers
die zich sinds die tijd hebben
aangemeld, zijn aan de slag gegaan om de heemtuin weer meer
licht en ruimte te geven. Een aantal bomen is gedund. Ondertussen zijn ook de paden weer hersteld en kun je weer genieten van
mooie uitzichten op de gerestaureerde bankjes en natuurlijk laten
nog veel vogels zich zien.

Vluchthaven voor de natuur

waardoor ze goed ‘in vorm’ blijven. En er zijn moestuintjes waar
allerlei groenten en bloemen
worden geteeld. Voor de gezelliguit: half vervallen schuren, onver- heid zijn er gemeenschappelijke
harde en in dit seizoen erg mod- overdekte zitjes en schuren.
derige paden, wilde bomen en
struiken. Maar wie beter kijkt, ziet Ruigoord
dat er ook veel moois verborgen Waar vind je tegenwoordig, tusligt in deze kleine nederzetting. sen alle comfortabele, maar strakEr is een oude boomgaard, waar ke nieuwbouw, en de groene laveel mensen (en vogels!) jaarlijks kens van de weilanden nog zo’n
heerlijke kersen, appels en ander heerlijk “Ruigoord”? We weten
fruit komen halen. Er staan bij- dat de natuur het zwaar heeft in
enkasten, duiventillen en er zijn Nederland en de stikstof-discusheél veel plekken voor vogels om sie wordt nog volop gevoerd. Die
te nestelen. Ook vlinders, libellen, stikstof leidt in beschermde nabijen en andere insecten komen tuurgebieden tot het verdwijer aan hun trekken, terwijl klei- nen van veel soorten, waardoor
ne zoogdieren als egels, wezels, een arm en eenvormig landschap
hermelijnen en misschien zelfs dreigt te ontstaan. Belangrijk om
Mijdrecht rijdt of wandelt, ziet de bunzing er beschutting en een daar wat aan te doen, maar het
daar op nummer 4 tussen de wei- jachtterrein vinden. De knotwil- is minstens zo belangrijk om zuilanden een kleine enclave lig- gen, fruit- en andere bomen wor- nig te zijn op kleine terreintjes zogen. Het ziet er nogal rommelig den regelmatig netjes gesnoeid, als aan de Tweede Zijweg in onze
eigen gemeente. Waar de natuur
nog een vluchthaven heeft om
even op adem te komen!

tervogels, moerasvogels, broedvogels, weidevogels, rietvogels,
zangvogels, roofvogels, uilen,
duiven, kraaien, er is een enorme populatie die het bos als verblijfplaats heeft gekozen. Ze hebben hun biotoop voor het uitkiezen, met een voorkeur voor Polder Meerzicht (tureluur, grutto,
kievit), de oeverlanden van de
Nieuwe Meer (rietgors, havik en
boomklevers)
Verzamelen: parkeerplaats achter
het gemeentehuis Uithoorn, laan
van Meerwijk
Vertrek: om 8:30 uur per auto,
meerijden is mogelijk.
Terug: rond 12:00 uur.
Kosten: gratis. (vergoeding autokosten in overleg met de bestuurder) Aanmelden: niet nodig.
Nadere informatie zie de website:
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venenuithoorn. Info en excursieleider:
Peter Betlem 0653743460

Hans Boland en Oleg Lysenko met
‘De sneeuwstorm’ van Poesjkin

Regio - Voor de twee laatste evenementen van het seizoen gaat
de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) op de Russische toer: op 15 maart a.s. presenteren accordeonist Oleg Lysenko en voordrachtskunstenaar
Hans Boland ‘De sneeuwstorm’,
een kort verhaal van de Russische schrijver en dichter Alexandr
Poesjkin. Op 19 april a.s. treedt
het Hexagon Ensemble op (vijf
blazers en piano) met het programma ‘Russen tussen hemel &
aarde’.

Sneeuwstorm
Het is 1812, Napoleon staat op
het punt Rusland binnen te vallen. Zonder enige notie van het
dreigende gevaar zijn Masja, een
lief meisje van zeventien, en Vladimir, een jonge vaandrig met
verlof, wanhopig verliefd. Een huwelijk zit er niet in, want zij is rijk
en hij arm. Zij besluiten stiekem
te trouwen en ervandoor te gaan.
Een sneeuwstorm gooit roet in
het eten…

sieke schrijvers. Hij wordt tot
op de dag van vandaag door alle Russen op handen gedragen.
Poesjkin is met geen enkele van
zijn collega’s te vergelijken, sterker nog, zowel met zijn werk als
met zijn persoon vormt hij een
verbluffend contrast met de groten na hem: Gogol, Toergenjev,
Dostojevski, Tolstoi en Tsjechov.
Bij hen zoeken wij als niet-Russen
naarstig naar de Russische ziel,
bij Poesjkin niet, of veel minder.
Poesjkin lijkt de lichtvoetigheid
zelve en wordt niet voor niets altijd en eeuwig vergeleken met
Mozart. Zijn stijl is puntig en bondig. Zijn geest is doortrokken van
westerse waarden: vrijheid van
het individu, onafhankelijk denken, democratische idealen. De
combinatie van vaart, spanning
en humor zorgt voor een vertellerskunst die haar gelijke niet
kent. Maar wat Poesjkin vooral
zo bijzonder maakt is het diepe
menselijke gevoel, zonder enige
sentimentaliteit maar ook zonder
enige reserve, dat uit al zijn werk
spreekt.

Poesjkin
Alexandr Poesjkin (1799-1837) is Duo-voorstelling
een van de grote Russische klas- In een duo-voorstelling van een

uur brengen Hans Boland en
Oleg Lysenko Poesjkins magnifieke korte verhaal ‘De sneeuwstorm’. Boland heeft het complete verzamelde werk van Poesjkin vertaald, waarvoor hij in 2015
werd onderscheiden met de Martinus Nijhoff Prijs, de belangrijkste onderscheiding voor literair
vertalers. Ook geldt hij als een
zeer bekwaam voordrachtskunstenaar. Lysenko is een virtuoos
accordeonist (conservatoria van
Kyïv en Rotterdam) en heeft een
voorliefde voor discipline-overschrijdende projecten waarin literatuur en muziek elkaar aanvullen en in elkaar overvloeien. Voor
‘De sneeuwstorm’ heeft hij zich
vooral laten inspireren door de
‘muzikale illustraties’ die de bekende componist Georgi Sviridov
(1915-1998) in 1975 bij Poesjkins
verhaal schreef. Oleg speelt eigen
transcripties van diens ‘Sneeuwstorm’-suite op de bayan.
Deze bijzondere voorstelling
vindt plaats op zondag 15 maart
om 14.30 uur in De Schutse te
Uithoorn; de deuren van de zaal
gaan om 14.00 uur open. Losse
kaarten à € 15 (jongeren tot en
met 16 jaar € 7,50) zijn online te
bestellen via de website van de
SCAU: www.scau.nl Daar is ook alle informatie over het programma en de artiesten te vinden. Op
zaterdag 7 maart start de verkoop
van losse kaarten in de boekwinkels The Read Shop Express (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein).

Da Capo’s masterpieces
Regio - Da Capo’s Popkoor is er
weer klaar voor: Elke twee jaar
geven zij een concert en dit jaar
staat alles in het teken van “ Masterpieces “. De mooiste, oude en
nieuwe stukken uit de popgeschiedenis worden op 28 en 29
maart ten gehore gebracht. Deze legendarische nummers worden uitgevoerd in een sfeervolle
setting bij Dans- en Partycentrum
Colijn in Uithoorn. Tussen pluche
en velours en nodigen zij u uit tot
voetjes van de vloer, ook in de
uurtjes erna kan er door gefeest
worden. Een voorstelling van
Nachtclub tot Pop-pub. Onder
leiding van dirigent Floor van Erp
en muzikaal begeleid door Colijn
Buijs. U bent van harte uitgenodigd om dit dynamische optreden bij te wonen. Er is een voorstelling op zaterdag 28 maart om
20.00 uur en op zondag 29 maart
om 14.00 uur. Kaarten a €15,- te
bestellen via www.popkoor.nl of
te verkrijgen bij de ingang.

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
Postadres
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In oktober zei wethouder Schuurs: ‘ alles in orde’

begrotingsvergadering al bekend?
• Waren de kosten niet op te
maken uit de beschikkingen
die waren afgegeven?
• Zo ja, dan kan er toch geen
sprake zijn van een plotseling
optredend tekort?
• Zo nee, waarom wordt niet op
basis van beschikkingen geraamd, wordt daar geen gespraken hun zorgen daarover uit.
bruik van gemaakt?
• Heeft het college deze signa- • Wat is er gebeurd sinds de belen, deze breed gedragen en
grotingsvergadering,
waar
geuite zorg, meegenomen bij
meerdere partijen gevraagd
het samenstellen van de behebben om meer geld te regroting 2020 e.v. ?
serveren voor het Sociaal Do• Zijn de cijfers uit de monitor
mein, en de commissie van
samengesteld op basis van
4 december 2019, waar een
facturen of van beschikkinwinstwaarschuwing werd afgen?
gegeven? Graag een met feiten onderbouwde beantOp 31 oktober vond de begrowoording.
tingsbehandeling plaats. In de Bij de agenda van 20 februari
begroting 2020 e.v. waren lagere
2020 van de raadswerkgroep
bedragen opgenomen voor het
reflectie / verkenning financiSociaal Domein t.o.v. 2019.
ele keuzen 2020 – 2023 zit een
• Wat was de grondslag, de onbijlage waaruit blijkt dat er €
derbouwing, voor deze lage1 miljoen structureel tekort is
re bedragen dan toch al was
op het sociaal domein
te voorzien, gezien het gecon- • Welke analyse ligt hieraan ten
stateerde groeiende beroep
grondslag?
op voorzieningen vanaf 1-01- • Wat heeft gemaakt dat er re2018, de groeiende populaden was zo’n analyse te krijtie ouderen en de signalen
gen?
van andere gemeenten dat er • Is deze analyse ter beschiksprake was van grote tekorking gesteld aan de gemeenten die daar dreigden bij de
teraad?
Jeugdzorg?
• Is zo’n analyse ook gemaakt bij
het opmaken van de begroTijdens de begrotingsbehandeting?
ling heeft Ronde Venen Belang
2 amendementen ingediend om Op 11 februari 2020 heeft GS een
de in de begroting € 900.000 brief naar Binnenlandse Zaken
meer op te nemen voor Huishou- gestuurd, waarin de noodklok
delijke Hulp en Jeugd. Ook CU/ werd geluid over de gemeenSGP heeft toen voor 2020 extra telijke financiën, vooral veroorgeld gevraagd.
zaakt door het sociaal domein.
• Indien de verzoeken waren Op 18 februari 2020 volgt een ongehonoreerd, wat was dan het dersteunende brief van de VNG
gevolg geweest voor de be- Utrecht. In de brief van de Provingroting 2020 e.v.?
cie Utrecht wordt gesproken over
• Heeft het college naar aan- een door 21 van de 26 gemeenleiding van de begrotingsbe- ten ingevulde 3D-enquete.
handeling en de uitgesproken • Wat was de datering van dezorg op dit punt , aanleiding
ze enquête en heeft gemeengezien nog eens dieper in de
te De Ronde Venen deze encijfers te duiken, mede ook gequête ingevuld?
zien de steeds sterker worden • Zo ja, kunnen wij deze zoals
geluiden uit gemeenteland
door u ingevuld ontvangen
dat Jeugdzorg echt niet meer • Zo nee, waarom heeft gete financieren is?
meente De Ronde venen deze
• Zo ja, wat was het resultaat
niet ingevuld?
• Zo nee, waarom niet?
In de brief van de provincie stelt
Tijdens de begrotingsbehan- de provincie dat alle Utrechtse
deling stelde het college dat er gemeenten een structureel en regeen enkele aanleiding was om eel sluitende begroting op kunde budgetten te verhogen.
nen leveren voor 2020.
• Wat was daartoe de overwe- • Met de kennis van nu – en dus
ging?
ook al in december 2019 – is er
toch geen sprake van een reOp 4 december 2019 tijdens de
eel sluitende begroting 2020?
commissie bij het agendapunt in- • Moet de Provincie Utrecht
formatie-uitwisseling gaf het colhiervan niet op de hoogte
lege aan dat bij de voorbereiding
worden gesteld, of is dat reeds
van de jaarrekening er aanziengeschied?
lijke tekorten in het Sociaal Domein naar voren zouden komen. Het college kan aan het werk.
Op details kon niet worden inge- Wordt vervolgd
gaan omdat dagelijks de informatie kon wijzigen.
Wethouder Alberta Schuurs (VVD)
• Zit er een patroon in dat bij
het opmaken van de jaarrekening er opeens grote bedragen en dan vooral bij de
Jeugdzorg naar voren komen?
• Zo ja, was dat dan geen reden
om bij het samenstellen van
de begroting hier rekening
mee te houden?
• Zo nee, waar komen die bedragen in 2019 dan plotseling
vandaan?
• In hoeverre was dit tijdens de

Nu: tekort op jeugdzorg
van 1,5 miljoen euro!
De Ronde Venen - In een persbericht van de gemeente De Ronde Venen wordt nu melding gemaakt dat er maar liefst een tekort op de Jeugdzorg is van 1,5
miljoen euro. Natuurlijk krijgt
ook de gemeente De Ronde Venen, net als andere gemeenten
te weinig geld van het Rijk om de
Jeugdzorg te betalen, maar dat
de gemeente hier nu mee komt
is op z’n zachtst gezegd vreemd.
Tijdens de behandeling van de
begroting werd namelijk door
wethouder Schuurs (VVD) gezegd dat er geen enkele aanleiding was om het budget van de
Jeugdzorg naar boven bij te stellen. Alles ging prima. Dat staat in
schril contrast met het nu ontstane tekort.
Tekort kan toch niet uit
de lucht komen vallen?
Bijna alle gemeenten in Nederland kampen met een tekort op
Jeugdzorg. Tekorten die alleen
maar oplopen en betaald moeten
worden vanuit de reserves. Lange
tijd leek het erop dat De Ronde
Venen een uitzondering was. Ondanks vragen en geuite zorgen
afkomstig van alle partijen uit de
gemeenteraad heeft het college steeds volgehouden dat alles
binnen het budget bleef. Op 31
oktober 2019 toen de begroting
werd behandeld waren er verzoeken vanuit de raad om meer
geld te budgetteren voor WMO
en Jeugd. De fracties van Ronde
Venen Belang en CU/SGP dienden hiervoor voorstellen in. Deze verzoeken waren gebaseerd
op geluiden uit andere gemeenten, maar ook door de toenemende vraag naar huishoudelijke hulp en Jeugdzorg. Die toenemende vraag kwam ook al aan de
orde tijdens een commissie waar
de half jaarcijfers aan de orde
kwamen. Ook toen werden raadsbreed vraagtekens gezet of alles
wel binnen budget verliep. De
voorstellen voor meer geld haalden het niet in de gemeenteraad,
doordat het college bij monde
van wethouder Schuurs stelde
geen enkele aanleiding te zien
om de budgetten te verhogen.
De vraag is dan ook hoe het mogelijk is dat het college nu, nog
geen vijf maanden later, met een
tekort van 1,5 miljoen euro zit.
Begroting sluitend?
Het college heeft een sluitende
begroting voor 2020 gepresenteerd, wel met voorziene tekorten voor de komende jaren. Als
volger van de raadsvergaderingen vraag je je dan meteen af of
met een tekort van 1,5 miljoen er
wel sprake zou zijn van een sluitende begroting. De vraag stellen is ‘m ook beantwoorden. De
gemeenteraad heeft de begroting goedgekeurd en zal zich nu
ook achter de oren moeten krabben of zij haar controlerende taak
goed heeft uitgevoerd en of het
college alle cijfers wel op een rijtje heeft en deze cijfers ook heeft
verwerkt in de begroting.

Behandeling in de commissie
Tijdens de commissie vergadering van 12 maart wordt op verzoek van het CDA en PvdA Groenlinks wordt het tekort besproken.
Als redactie zijn we benieuwd
wat dan de reactie van Ronde Venen Belang en CU/SGP zal zijn gezien hun verzoeken voor een hoger budget in de begrotingsvergadering. Ronde Venen Belang
heeft inmiddels wel een hele lijst
vragen gesteld:
Vragen
Ter voorbereiding op de behandeling in de komende commissie ABZF/SI op 12 maart van de
informatienota stand van zaken
budgetten Jeugd, Participatie en
Huishoudelijke Hulp Sociaal Domein en mede naar aanleiding
van het persbericht van 2 maart
waarin een overschrijding van
1,5 miljoen euro voor Jeugdzorg
wordt benoemd heeft Ronde Venen Belang een aantal vragen.
Beantwoording zien we graag tegemoet voorafgaand aan de behandeling in de commissie van
12 maart.
• Wat is het verschil tussen de
oorspronkelijke begroting en
realisatie voor WMO en Jeugd
in de jaren 2016, 2017 en 2018
?
• Zijn de verschillen al in de
loop van die jaren zelf bekend
geworden, dus gedurende het
betreffende jaar of is dit eerst
bekend geworden bij het opmaken van de jaarrekening?
• Zit in de geconstateerde verschillen over die jaren een patroon ?
• Wat was de reden en wat waren de aanleidingen om het
bedrag in de begroting 2019
t.o.v.2018 voor WMO en Jeugd
naar boven bij te stellen?
• Is het oorspronkelijke bedrag
in de begroting 2019 voor
WMO en Jeugd gedurende
het jaar bijgesteld en met hoeveel?
• Zo ja, wat was hiervoor de
aanleiding?
Op 9 oktober 2019 is de monitor
Sociaal Domein behandeld. Op
pagina 4 van deze monitor stond
een grafiek waarbij m.u.v. de uitkeringen een continue stijgende lijn was te zien van personen
met een voorziening. Ronde Venen Belang heeft hier ook schriftelijke vragen over gesteld.
Tijdens de behandeling in de
commissie van de Monitor Sociaal Domein was er vooral veel
aandacht voor de toename van
het aantal trajecten in WMO
(vooral Hulp bij Huishouden) en
Jeugd, zie hieronder
HBH (hulp bij huishouden) Jeugd
aantal 2017
551 - 521
aantal 2018
677 - 644
aantal 2019
736 - 684
1e half jaar
In de commissie is hierover veel
discussie geweest en bijna alle
fracties waren geschrokken van
de toename van het aantal trajecten en de gevolgen daarvan en
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Doorvaart de Heul

Het plan Doorvaart de Heul is
weer uit de kast gehaald is.
Dit verbaast me zeer omdat ik
geen enkel nieuw argument
tegenkom. In 2010 is een vergelijkbaar voorstel uitgebreid
in de gemeenteraad aan de orde geweest. Het plan is weggestemd. Het wegstemmen gebeurde met de volgende argumenten: “Nut en noodzaak zijn
niet duidelijk” ofwel: Het is niet
duidelijk dat verbreding van
de vaart gaat leiden tot betere toegankelijkheid. De doorvaart bij de Heulbrug blijft
smal; ook op plekken verderop
in de Ringvaart en in Mijdrecht.
En: het is maar de vraag of verbreding van de vaart gaat leiden tot meer toerisme: hoeveel mensen mijden Vinkeveen
vanwege de huidige doorvaart? (aldus de Combinatie,
CDA,CU/SGP, GB, VVD). “Natuurwaarden worden aangetast” (CDA, de Combinatie, CU/
SGP) “Het is aan de bewoners
niet uit te leggen dat er een
uitruil plaatsvindt van grond
tegen bouwvergunningen op
locaties die nu geen bouwbestemming hebben” (CDA). De
Stichting Ontwikkeling achter de Heul is in 2014 de actie
“Vrienden van het Vinkeveense
Veer” begonnen; handtekeningen verzamelen vóór verleggen van de vaart en tevens een
veer in de vaart brengen. Als er
binnen 3 jaar geen 400 handtekeningen verzameld zouden
zijn (op een totale bevolking
in de Ronde Venen van 44.000
mensen!) dan zou de Stichting
het plan terugtrekken. Er wa-

ren geen 400 handtekeningen.
Desondanks popt het plan
weer op. De vraag is wie heeft
hier toch zoveel belang bij? Ik
kan het niet anders zien dat dat
op de eerste plaats de grondbezitters cq projectontwikkelaars zijn. Blijkbaar hebben zij
hun contacten in de gemeenteraad aangewend. De koppeling met Marickenland lijkt
vooral een strategische keuze te zijn. Daarnaast lijkt Sloepennetwerk Midden-Nederland belanghebbende; de sloepenbestuurders hebben moeite met de smalle vaart. Al met
al een wat smalle basis.
Mijn vragen zijn:
Wat maakt dat de diverse partijen nu anders tegen de eerder genoemde argumenten
aankijken? Het veel gehoorde argument vóór verbreding
- “Vinkeveen op de kaart zetten” -wordt wederom op geen
enkele manier hardgemaakt.
Bij Marickenland is de prioriteit
ontwikkeling van natuur. Hoe
verhoudt zich dat tot het plan
om de doorvaart te verbreden?
Wat heeft de commissie “Verkenning doorvaart de Heul”
precies onderzocht en wat zijn
de uitkomsten? Het is niet dat
ik tegen iedere verandering
ben. Maar ik vind dat we recht
hebben op een juiste omschrijving van het probleem, goede
argumenten voor de oplossing
en duidelijkheid over de belangen van de verschillende partijen.
Betty Kolenberg

Blij met nieuwe knotbeleid
van de gemeente
In het Wickelhofpark is zichtbaar dat de gemeente over
gaat naar het om en om knotten van bomen. Ik wordt daar
erg blij van, omdat dit beter is
voor de natuur. Onder andere insecten behouden zo hun
schuilgelegenheid. Ook blijft
er zo voedsel aanwezig, doordat ieder jaar minimaal de helft
van de bomen in bloei blijft komen. Wilgen zijn héél erg belangrijk voor bijen en andere
insecten, omdat het een van

de eerste bloeiende planten
betreft. Voor de vogels is het
ook goed nieuws. Er blijven
bomen met een goede kruin,
zodat ze kunnen nestelen. Ook
profiteren de insectenetende
vogels en vleermuizen van de
insecten die nu aanwezig blijven. Tot slot ben ik heel erg blij
dat er om en om een boom
blijft die goed schaduw geeft
op hete zonnige dagen.
A. van Amerongen

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

Het was weer super
gezellig met de Steupels”
De Ronde Venen - Afgelopen
week organiseerde cv de Steupels weer samen met alle bewoners van Maria Oord Carnaval 2020 en met natuurlijk prinses Dolly de 1e !Het was vanaf
minuut 1 tot einde weer een super gezellig feest voor de inwoners van het Maria-oord en alle ±
200 bezoekers. De Steupels had-

den dan ook weer groots uitgepakt met hilarische acts waar alle
bewoners van genoten en meerdere malen werd de polonaise
ingezet. Een van de hoogte punten was dan ook weer een optreden van Zanger Ronald die zoals
we hem ook kennen er een groot
feest van maakte met zijn carnaval hits.

Onze dank gaat dan ook uit naar
alle vrijwilligers die op alle manieren geholpen hebben deze
middag en natuurlijk alle sponsoren vrienden van De Steupels
die ervoor zorgen dat ze weer
een lekker hapje hebben kunnen aanbieden en dit soort middagen zo’n 2-3 per jaar te kunnen organiseren.
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Rotaryclub organiseert
Happy Days
De Ronde Venen - In de goed gevulde zaal van restaurant Brinkzicht van Maria-Oord werden de
bewoners op zaterdag 29 februari verblijd met een optreden van
de Muze van Abcoude, een café-chantant met liedjes van toen
en nu over vrijheid. Dit alles in
het kader van 75 jaar vrijheid na
de Tweede Wereldoorlog. Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude bood
dit evenement aan de bewoners
aan. Na een welkomstwoord namens de Rotaryclub begon een
afwisselend programma door de
dames van de Muze van Abcoude
en twee musici, die de groep uitstekend begeleidden. Zij brachten 25 liedjes ten gehore over
de bevrijding en alles wat daaraan voorafging. Er was vaak sprake van herkenning, zoals bij de
liedjes “Daar zijn de appeltjes van
Oranje weer”, “Trees heeft een Canadees”, “We will meet again”en
natuurlijk het alom bekende
“Happy Days”.

Het optreden leidde tot enthousiaste en ook hilarische reacties uit
de zaal. Marjolein Macrander en
Linda van Nimwegen, repectievelijk artistiek en zakelijk leider van
de Muze, konden er uitstekend
mee omgaan. De bewoners waren enthousiast en een enkele bewoner liet zelfs een traantje, omdat er zoveel herinneringen boven kwamen.
De dames hadden hun kleding,
haarstijl en make-up aangepast
en zagen er prachtig uit. Een van
de mannelijke bewoners stak zijn
bewondering niet onder stoelen
of banken.
De middag werd afgesloten door
een vertegenwoordigster van de
afdeling Welzijn van Maria-Oord.
Na afloop vertelde een medewerkster van Maria-Oord in tijden
niet zo’n leuk optreden in MariaOord te hebben gezien. We kijken
tevreden terug op een heel leuke middag! www.rotary.nl/vinkeveenabcoude

In de voetsporen van...
de pinguïns

De Ronde Venen - Wie binnenloopt in het Rabobankkantoor in
Mijdrecht voelt zich nu een échte avonturier en laat zich verrassen door het pinguïn voetspoor
en gaat op onderzoek uit.
Dan opent zich een wereld met
kunststukken zoals de pinguin parade, grote, kleine tot aan
bontgekleurde pinguïn sculpturen. En meer…
Wegens de vele enthousiaste reacties is de expositie wederom
vernieuwd in de bankhal van de
Rabobank in Mijdrecht.
De kleurrijke schilderijen van loDe Ronde Venen - “Volgens de Op 4 maart start bij Zeilschool de kale kunstenares Gosia Kowalski
Scheepvaartverkeerswet is het Vinkeveense Plassen weer de cur- zijn te bekijken. Deze kunstenares
verboden te varen als men te- sus ‘Klein Vaarbewijs I’.
schildert vanuit de gedachte dat
veel alcohol heeft gedronken. De bevlogen CWO erkende do- zij niet hoeft te zoeken naar inspiVoor wie geldt dit verbod?” A: AL- cent behandelt gedurende vijf ratie: “Ik vind inspiratie overal en
LEEN voor de schipper. B: Voor de woensdagavonden alle lesstof. het komt vanzelf naar mij toe”.
schipper EN voor degene die het De interactieve bijeenkomsten Ria Somers, geboren en getogen
schip stuurt. C: ALLEEN voor de- zijn een combinatie van vertellen, in de kunststad van Nederland:
gene die het schip stuurt.” (bron: uitleggen, oefenen en bespreken.
www.cbr.nl)
Aangevuld met diverse praktijkWeet u het correcte antwoord op voorbeelden middels verhalen,
deze vraag? Deze vraag is afkom- foto’s en filmpjes. Mede door de
stig uit het proefexamen voor het interactie zijn het naast leerzame
Klein Vaarbewijs I. Dit vaarbewijs ook hele gezellige avonden.
is verplicht om te varen met bo- De bijeenkomsten vinden plaats
ten langer dan 15 meter, of die bij de Zeilschool in Vinkeveen, op
sneller kunnen varen dan 20 ki- de Herenweg 144 en duren van
lometer per uur. Maar voor ieder- 19.30 – 22.00 uur. De cursusdata
een die een boot(je) bezit of re- 4, 11, 18 en 25 maart en 1 april.
gelmatig op het water komt, is Voor meer informatie en aanmelhet zeer nuttig om de regels te den: www.zeilschoolvinkeveen.nl
kennen.
/ info@zeilschoolvinkeveen.nl.

Cursus Klein Vaarbewijs I

Amsterdam, gebruikt een uniek
patroon voor haar kunst dat met
de hand uitgesneden wordt.
Schilderijen van Lily Marneffe,
die internationaal faam heeft gemaakt, hangen er ook. De pinguïn parade bestaat uit kleurrijke Happiness Mascot sculpturen,
die ieder een authentiek erop
geschilderd ‘klavervier’ hebben,
staan voor ‘geluk’. Dit geluk komt
vooral naar je toe wanneer je deze sculptuur niet gekocht hebt,
maar cadeau hebt gekregen, zo
zegt de bedenker.
Deze kunst expositie bij de Rabobank Rijn en Veenstromen is ingericht door Jachthaven Vinkeveen
dit om een podium te geven aan
diverse kunstenaars. Kom kijken
tijdens kantooruren in de hal van
de Rabobank in Mijdrecht, kortom beleef en geniet.

Carnaval bij Soos De Cirkel
Met de Zonnebloem op stap
Mijdrecht - Op woensdag 26 februari j.l. is een grote groep van
de Zonnebloem afd. Mijdrecht
met de bus naar het Friendship
Sport Centrum geweest in Amsterdam. Dit centrum is opgericht
in 1999 door Dennis Gebbink in
samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het is het enige
sportcentrum in Europa dat volledig is uitgerust voor mensen met
een beperking. Je kunt er meer
dan 20 verschillende sporten beoefenen.
De missie van dit centrum is het
leven van mensen met een be-

perking verrijken door sport in
een unieke en stimulerende omgeving. Onze gasten werden in
2 groepen verdeeld. Een groep
ging naar de sporthal waar diverse oefeningen werden gedaan en het andere deel van de
groep ging naar het zwembad.
Dit zwembad bestond uit 2 delen. Een warm gedeelte en een
heel warm gedeelte. Het geheel
stond onder leiding van juf Jolanda die allerlei oefeningen had bedacht. Na afloop van de sportactiviteiten werden ze getrakteerd
op een heerlijke lunch.

De Ronde Venen - Bij Soos De Cirkel gaat het niet alleen om spelletjes doen, knutselen, muziek maken, gezellig samen zijn. Ze kunnen ook heel goed feesten! Op
dinsdag 25 februari vierde Soos
De Cirkel carnaval. De DJ draaide
de ene carnavalskraker na de andere, dus de voetjes bleven van
de vloer. Heel onverwacht kwam
na een uurtje een delegatie van
de Carnavalsvereniging De Hoefstampers uit De Hoef binnen. Terwijl zij hun verenigingslied zongen werd de polonaise nóg langer en gezelliger. Als klap op de
vuurpijl hadden de Hoefstampers een schitterende verrassing.
Ze hadden namelijk onlangs een
benefietavond georganiseerd en
de opbrengst bestemd voor Soos
De Cirkel. En zo overhandigden
de kleine prins en prinses carna-

val, Max en Carmen, een cheque
van € 1.750! Een geweldig mooi
bedrag, waar al een heel goede bestemming voor is. Het lijkt
nog ver weg maar in maart 2021
wordt de Playbackshow weer georganiseerd en daar kan het geld
heel goed voor gebruikt worden.
Onder luid gejuich en applaus
voor de Hoefstampers werden
nog een paar gezellige polonaises ingezet. De Cirkel is een soos
voor mensen met een verstandelijke beperking. Soosavonden
worden elke dinsdagavond, met
uitzondering van de maanden
juni, juli en augustus, van 19.30
tot 21.30 uur gehouden in de
gebouw Dagbesteding, aan de
Windmolen te Mijdrecht. Meer informatie? Kijk op www.soosdecirkel.nl of neem contact op met Angela van Adrichem: 06-23937815.

CDA: ‘Meer ondersteuning minima
bij energiebezuinigingen’
De Ronde Venen - De gemeente maakt meer werk van om inwoners met een laag inkomen financieel te ondersteunen in het
nieuwe armoede en schuldenbeleidsplan. Omdat bijvoorbeeld
de energierekening steeds hoger wordt heeft het CDA gekeken hoe die verlaagd kan worden.
Want zoals CDA raadslid Yvette
Janmaat zegt “elke euro die minder uitgegeven wordt aan energie, kan gebruikt worden voor de
nodige boodschappen”.
De Energieke Rondeveners geven al adviezen voor energiebe-

sparing door middel van een individuele energiescan. Zij kunnen
volgens het CDA nog actiever,
kosteloos, ingezet worden ook bij
mensen met een lager inkomen.
Als er een advies komt voor maatregelen dan zal de gemeente, volgens het CDA, bij kunnen dragen
in de aanschaf van bijv. led-lampen, radiatorfolie, tochtstrippen
of een klokthermostaat. Op deze
manier krijgen ook mensen met
een lager inkomen grip op duurzaamheid en energiebesparing,
maar vooral ook op hun energierekening.

Kanker heb je nooit alleen

Wat doet kanker met je relatie?
De Ronde Venen - Wanneer je kanker hebt, kan dat de verhouding
tussen jou en je partner beïnvloeden. Kanker brengt nu eenmaal ingrijpende veranderingen met zich
mee. De ziekte kan jullie dichter
bij elkaar brengen, maar kan de
relatie ook onder druk zetten. Jullie ‘rol’ en verhoudingen veranderen. De partner krijgt een meer
verzorgende rol, de zieke wordt
afhankelijk(er). Er kan verschil zijn
in de omgang met de ziekte, de
ziekte brengt misschien angstige of depressieve gevoelens bij de
een mee of een veranderde kijk op
het leven die de ander niet kan volgen. Emoties en manieren van verwerking kunnen verschillen, de
een is misschien boos of verdrietig
terwijl de ander juist hoopvol ge-

stemd is. De een trekt zich terug,
wil niet praten of ontkent. Kortom,
zo veel soorten kanker, zo veel manieren om er mee om te gaan. Grote en kleine relatieproblemen tussen kankerpatiënt en de partner
zijn echter niet te onderschatten
bijeffecten van kanker.
Praten
Om daar eens over te praten met
elkaar en lotgenoten en tips uit te
wisselen nodigt inloophuis ’t Anker
(oud-)kankerpatiënten en/of hun
partners van harte uit voor de inloopavond op woensdag 18 maart.
Van 20.00 uur tot 21.30 uur ben je
welkom in ’t Anker aan de Karekiet
49 in Mijdrecht. Nadere informatie
www.inloophuishetanker.nl en via
06-18072867.

Indrukwekkend bezoek
aan Mauritshuis
De Ronde Venen - Op woensdag
26 februari gingen ruim 50 alleengaande ouderen op stap met
de Stichting Tjitze Hesselius. Deze
keer werd een bezoek gebracht
aan het Museum Mauritshuis in
Den Haag.
Het onstuimige weer weerhield
de ouderen er niet van om zelfs
nog een ommetje te maken over
het Binnenhof. Het Museum Mauritshuis bleek een fantastische
keuze. De groep werd opgesplitst
en medewerkers van het museum verzorgden een zeer onderhoudende en informatieve rondleiding. Met alle leuke weetjes en
met zoveel bijzondere kunst om
naar te kijken kwamen de ouderen oren en ogen te kort. Uiteraard bekeken we het Puttertje en
een bijzonder schilderij van Rembrandt van een vrouw en kind
met kaarslicht. Het is een prachtig museum en de ouderen genoten zichtbaar.
Na een korte wandeling over het
Plein konden de ouderen even
bijkomen van de indrukken onder het genot van een kopje soep
en een broodje. Na de lunch wilden een aantal ouderen nog even
terug om ook de tijdelijke tentoonstelling met de paardenschilderijen van George Stubbs te
bekijken. De anderen liepen gezellig een rondje over het Binnenhof en langs de Tweede Kamer,
vanwege de voorjaarsvakantie
was het stil. Maar dat kan ook aan
het onstuimige weer hebben ge-

legen. Tijd om terug te gaan naar
de bus en weer richting Mijdrecht
te vertrekken. In de bus werd onder het genot van paaseitjes en
dropjes nog gezellig nagepraat
over de schilderijen en gezellige
dag.
Volgende activiteit
De Stichting Tjitze Hesselius in
het leven geroepen om leuke activiteiten te organiseren voor alleengaande senioren. Op 30 november 2014 is Tjitze Jelle Hesselius overleden. Tjitze is zijn gehele
leven vrijgezel gebleven maar hij
had een groep trouwe vrienden
en een nog veel grotere groep
kennissen. Jarenlang werden er
wekelijks kaartavonden bij hem
thuis georganiseerd. Naarmate
hij ouder werd besefte hij dat alleen zijn echter ook mindere kanten had. Hij zag dat ook bij andere alleenstaanden en vooral ook
bij ouderen. Dat heeft hem doen
besluiten om zijn nalatenschap in
te zetten voor het bestrijden van
eenzaamheid bij ouderen in De
Ronde Venen. Voor meer informatie over de activiteiten van de
stichting kunt u een kijkje nemen
op de website www.tjitzehesselius.nl Komend voorjaar organiseert de Stichting Tjitze Hesselius weer een gezellige feest, dat
in het teken zal staan van 75 jaar
Bevrijding. Begin april kunnen alleengaande ouderen zich daarvoor aanmelden, let op de aankondigingen in de lokale pers!
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MusicKidz 2020
Mijdrecht - Na twintig leuke en
intensieve weken zit het MusicKidz seizoen van 2020 er weer op.
Dit jaar deden negen kinderen
mee aan het MusicKidz programma waar kinderen in twintig gratis lessen kennismaken met het
maken van muziek.
Dit seizoen waren er vijf slagwerkers, twee trombonisten, een
saxofonist en een trompettist.
Afgelopen vrijdag was voor hen
de laatste keer, en deze was niet
voor niks. De Kidz hadden er alles aan gedaan om zoveel mogelijk familie en bekenden mee te
nemen naar clubgebouw De Notenkraker om te laten zien en horen waar zij de afgelopen maanden hard voor hebben geoefend.
Na een snelle generale repetitie
werden de schermen opengezet
tussen zaal en kantine en zat daar
voor de Kidz hun eerste grote publiek.
Na het eerste gezamenlijke nummer “Marcheren” was het de beurt
aan saxofoniste Gemma om helemaal alleen een nummer te spelen, waar zij samen met docent
Esther hard op geoefend had.
Hierna werd er nogmaals gezamenlijk een nummer gespeeld,
dit maal “Au clair de la lune”.

Trompetist
Na dit nummer was het de beurt
aan trompettist Siem om samen
met docent Jessica te laten horen waar zij al die weken aan gewerkt hadden. Vervolgens werd
er weer met de hele groep een
nummer gespeeld, dit was het
nummer “Slimme secties”, waar
alle secties (slagwerk, koper- en
houtblazers) een solo in hadden.
Hierna was het de beurt aan de
slagwerkgroep, bestaande uit de
dames Lena en Alinda en de heren Liam, Tjerk en Melle. Zij speelden onder begeleiding van een
van hun docenten, Tim, een door
hun zelf geschreven nummer genaamd DrumKidz. Als afsluiter
was er nog Damian die samen
met zijn docent Rachelle nog een
nummer op trombone speelde,
dit nummer zou eigenlijk met collega trombonist Luuk gespeeld
worden maar door ziekte kon hij
helaas niet aanwezig zijn. Na een
groot applaus van alle aanwezigen speelden de Kidz nog een
keer het nummer “Marcheren”
waarna iedereen zijn/haar diploma kreeg en nog eens door voorzitter John Mayenburg werd uitgenodigd voor de Seizoenpresentatie van VIOS op 18 april 2020

Bridgevereniging
Mijdrecht

Wereldmuziekkoor passion
viert 20-jarig jubileum
Regio - Op zaterdag 28 maart
2020 verzorgt het wereldmuziekkoor PASSION uit Uithoorn vanaf 20 uur een avondvullend programma in Schouwburg de Meerse te Hoofddorp. De naam Passion is destijds gekozen vanwege
de gepassioneerd vertolkte wereldse muziek waaruit het repertoire bestaat. Nu in Nederland DE
passion alom met pasen wordt
gespeeld is er wel eens verwarring en verwachten mensen kerkelijke muziek. Het tegendeel is
waar.
Het koor o.l.v. dirigent Rutger van
Leyden heeft haar grenzen opgezocht en zal liederen zingen uit

Mijdrecht - Op maandagavond
24 februari is de derde ronde van
de paren-laddercompetitie gespeeld. Er is in een lijn gespeeld
en de uitslag is als volgt: 1. Dick
Elenbaas & Ad Zijerveld 65,51%
2. Hans & Nel Leeuwerik 64,12%
3. Richard van Heese & John
van Diemen 58,56%. Henny van
Nieuwkerk & Ineke van Diemen
pakten een mooi 6hartencontract. Barbara baron & Toni van
Alen wisten als enigen in een spel
een 3ssanscontract te bieden en
te halen. Twee andere paren Caro
Toebosch en Trudy Morssink wisten een geboden 3sanscontract
met 3 upslagen te maken. Een
prima score. Henk & Lenie van der
Laan speelden een 4ruitencontract gedoubleerd met 1upslag!

nische storing kunnen geen details van de spellen worden weergegeven. Dus hier volgt dan alleen de uitslag per lijn. In de A-lijn
waren Ton Verlaan & Ben Ockhuizen in een super vorm en scoorden 56,67%. Riet & Gerard van
der Meer lieten het er niet bij zitten en pakten uit met 55,42%. Jan
Bunnik & Corry Twaalfhoven pikten hun punten mee met 54,56%.
In de B-lijn sloegen Paula Kooijman & Koos Wieling toe met
63,33%. Ook Anita Berrevoets &
Henk de Vries speelden een prima partij met 61,26%. Maria Baas
& Ted Koene lieten zich niet onbetuigd en pakten een 60,42%.
In de C-lijn werd de hoogste score van de dag gemaakt door Diny
de Haas & Maria van Nieuwkerk
met 67,50%. Ineke Siegers en InLente competitie
eke Hollaardt zaten dit paar op
Op donderdag 27 februari is de de hielen met 65,00%. Hubertine
derde ronde van de lentecom- van Buul & Nel Lindeman haalden
petitie gespeeld. Door een tech- ook een mooie score van 60,00%.

Regio - Buiten stormt het maar
binnen wordt het voorjaar bij
Brassband Concordia tijdens het
Voorjaarsconcert. Tijdens dit concert wordt een aantal mooie muziekstukken ten gehore gebracht
en hebben we een primeur: Fanfare pour Précéder la péri zal voor
het eerst in Nederland door een
brassband worden gespeeld. Dit
muziekstuk is door één van de leden speciaal voor Concordia gearrangeerd. Op het programma
staan ook nog een paar mooie
solo- of duetstukken. Een solo uit
Sorry van Colin Bender zal door
Wouter Zijlstra worden gespeeld
op solocornet. Jan van Steende-

verschillende landen van de wereld. Passion staat al 20 jaar bekend om de uitdagingen die ze
durven aangaan en dat maakt het
programma en de sound zeer gevarieerd; van swingend Afrikaans,
treurig Schots, melancholisch
Frans naar bevlogen Argentijns.
Naast het koor zullen er ook 3 verrassende gastoptredens zijn.
Kaartverkoop voor “Grenzeloos”
is via de leden en gaat snel. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via info@
passionkoor.nl 20 euro voor volwassenen en 15 euro t/m 16 jaar.
Pauzedrankje is inbegrepen.
Voor meer info en nadere kennisDe Ronde Venen - De biljartcommaking www.passionkoor.nl
petitie binnen De Ronde Venen
levert een spannende strijd op.
En dan vooral in de middenmoot.
Het verschil op de ranglijst tussen de nummer 2 en de voorlaatste is gering. Na elke speelronde
is het stuivertje wisselen. De Merel/Heerenlux 1 deed goede zate vinden aan de Abcouderstraat- ken door tegen Stieva/De Kuiweg 77, Amsterdam-Zuidoost per 1 het maximum aantal punaan de weg naar Abcoude. Even- ten binnen te slepen. Walter van
tueel kan een auto aan de over- Kouwen, Bert Fokker, Kees Griffikant bij de golfbaan worden ge- oen en John Vrielink wonnen hun
partij, de één iets overtuigender
parkeerd.
dan de ander. Het meest overtuigend was de winst van John in 12
beurten, de kortste partij van dit
seizoen. Koploper Lutis behaalde toch weer meer dan 40 punten, ook al wonnen ze maar 2 van
de 4 partijen. DIO trad aan tegen
De Biljartmakers, het team wat
de laatste weken in prima vorm
stak. De overwinning van 40-32
komt DIO goed van pas om wellicht nog de degradatiewedstrijden te ontlopen. Ray Kramer won
in 13 beurten van Bert Loogman,
zijn beste partij van dit seizoen.
Diezelfde avond bleek John Vrielink echter 1 beurt minder nodig gehad te hebben. Dus niet
de kortste partij, wel procentueel de hoogste serie (23 van 70 =
ren zal op zijn euphonium een 32,86%). De Kromme Mijdrecht 1
mooi gedragen stuk spelen uit doet er nog alles aan om degraThe Water of Tyne. Tineke Habben datie te voorkomen. Op zich is
Jansen zal laten horen hoe mooi een score van 37 punten tegen
de flugel klinkt in het stuk Once De Merel/Heerenlux 3 niet slecht,
upon a time in the West.
maar in de laatste speelronden
Natuurlijk doen ook de leerlingen hebben ze nog meer punten nomee. Zij spelen een tweetal mu- dig om degradatie te ontlopen.
ziekstukken en samen met het
grote orkest zullen zij Mombassa Uitslagen 1e divisie
Beat gaan spelen.
Stieva/De Kuiper 1 Wilt u weten wat Brassband Con- De Merel/Heerenlux 1
25-48
cordia nog meer ten gehore gaat
brengen, kom dan kijken en luisteren op zaterdag 7 maart a.s. in
Dorpshuis De Boei te Vinkeveen.
Aanvang van het concert is 10.30
uur; de toegang is gratis.

de meest profijtelijke speelsoort.
De storende tegenstanders zouden daar wel eens debet aan kunnen zijn. Eén spel springt eruit.
OW bieden er Schoppen, zo hoog
als maar noodzakelijk is, tot vijf- of
zeshoogte toe (er zit drie Schoppen in), waardoor NZ moeite hebben erachter te komen dat er voor
hen klein slem Ruiten in zit. De
enige die dat bieden worden gedoubleerd, maar maken het glansrijk. Als de dummy open gaat is
het makkelijk, maar om het te bieden is een kunst. Herman en Theo
zijn degenen die hiermee een volle top scoren. Op alle spellen tezamen eindigen ze net onder de
kop. Dat brengt ons bij datgene
dat hetzelfde is als vorige week.
Opnieuw zijn de nummers één
en twee van de week ervoor kansloos. Beiden halen ze nog geen
50%. Jo en Gerda zegevieren met

64,06%, op bijna 10% gevolgd
door Greet en Lijnie. Knappe prestatie bij deze spellen, die heel wat
van de concentratie vergden. De
B-lijn doet amper voor de A onder. Ook hier relatief vaak contracten in beide richtingen (11/24 of
46%). Hier zelfs twee geboden en
gemaakte slems, elk op een ander spel. Tom en André een formidabel klein slem Sans Atout,
Kitty en Els een solide klein slem
Harten. Wat mensen soms lastig vinden, een manche in een lage kleur bieden, gebeurt hier aan
de lopende band. Keurig. Het enige dat in de A systematisch beter
verloopt, is het besluit al dan niet
een manche in een hoge kleur te
bieden. Al met al is ook hier het
verschil met vorige week enorm.
Winnaar worden Tom en André
met 60,42% vóór Joop en Ary met
57,29%.

De Merel/Heerenlux 1
op dreef

Lezing over Rietvogels
bij De Ruige Hof

Lekker zeilen in het voorjaar
De Ronde Venen - Mis de boot
niet! De Vinkeveense Plassen zijn
van april tot oktober gevuld met
de gekleurde zeiltjes van Zeilschool De Vinkeveense Plassen.
De zeillessen zijn zowel voor beginners als voor gevorderden. Tijdens de kleine vakanties rondom
Hemelvaart, Pinksteren en de Meivakantie, maar ook op de vijf zondagen daarna kun je in Vinkeveen
terecht voor zeilles. Liever eerst
even voorzichtig uitproberen of
zeilen iets voor je is? Kom naar een
Introductiedagdeel, een beginnersles van drie uur voor slechts €
20,-. Vanaf zes jaar oud kun je beginnen en voor volwassenen is er

bijvoorbeeld de cursus Zeilen op
een Platbodem. Heb je graag zelf
de touwtjes in handen? Schrijf je
in voor een eenmansboot. Liever
wat gezelligheid in de boot? Kies
dan voor de tweemansboot of de
Valk. Groepjes worden ingedeeld
op leeftijd en op zeilniveau. “Plezier in zeilen” is inmiddels al meer
dan 40 jaar ons belangrijkste motto. Bovendien selecteren wij onze
instructeurs met de grootste zorg
en leiden ze zelf op. Naast het leren van een oer-Hollandse sport is
een zeilkamp een verantwoorde
en leuke oplossing voor kinderopvang. Meer informatie: www.zeilschoolvinkeveen.nl

Klaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 6 maart
2020 is er prijsklaverjassen voor
iedereen in Café de Merel in Vinkeveen er worden vier ronden
van zestien giffies gespeeld en
dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is de winnaar of
winnares bekend, afgelopen vrijdag was Herman v.d. Waa werd

de nummer 1. Tweede werd Carola v.d. Linden en nummer drie
Thijs v.d. Jagt. De volgende prijsklaverjas avond is vrijdag 6 maart,
aanvang 20.00 uur, aanwezig zijn
voor de inschrijving 19.45 uur tel.
van Cafè de Merel is 0297-263562
Arkenpark Mur 43, 3645 EH Vinkeveen, e-mail thcw@xs4all.nl.

Fel bieden bij Sans Rancune
Regio - Alles is anders deze week.
Of toch niet. Er is enorm veel
strijd, wat zich uit in 17 spellen
van de 24 waarin aan beide zijden
gespeeld wordt, dat is zo’n 71%.

Daarbij ook aardig wat doubletten, die niet altijd opleveren wat
men hoopt. Men mist daarentegen zelden een manche die erin zit, al kiest niet iedereen steeds

Regio - Op zondag 8 maart
wordt bij Natuurvereniging De
Ruige Hof een lezing gehouden
over Rietvogels. Rietgors, blauwborst, kleine karekiet; ze komen
er weer aan. Hans Doorenbosch
vertelt over het riet en het vogelleven in het riet van natuurterrein Klarenbeek. En dan nog de
koekoek… over deze vogel bestaan nog steeds veel geheimen.
Hans zal proberen een paar sluiers op te lichten. De lezing begint
om 15.00 uur en er is koffie vanaf 14.30 uur. Graag aanmelden
via post@deruigehof.nl. Toegang
is gratis voor leden, anders € 3,50.
Natuurvereniging De Ruige Hof is

Voorjaarsconcert
Brassband Concordia

Lutis Ventilatietechniek/
Springbok - De Springbok 141-38
DIO - De Biljartmakers
40-32
De Kromme Mijdrecht 1 De Merel/Heerenlux 3
37-44
Goede zaken Peanut Bar 2
In de 2e divisie speelde in The
Peanut Bar het eerste team tegen het tweede team. Team 2
presteert het hele seizoen al beter en dat kwam ook tot uiting in
de uitslag van 47-32. Arjan Bosman speelde gelijk tegen Antoine
Verheul, de andere 3 partijen waren een prooi voor Broer Persoon,
Said Metalsi en Rohan Janmaat.
Rohan legde een mooie serie van
18 op tafel, met 30,51% net niet
de hoogste serie van de week.
De Merel/Heerenlux 2 behaalde
een mooie overwinning tegen
ASM met 42-36, een directe concurrent om de titel. Desondanks
is The Peanut Bar 2 iets uitgelopen en is het gaatje op de ranglijst thans 12 punten. De Kromme
Mijdrecht 2 en Bar Adelhof 2 hielden elkaar keurig in evenwicht.
Beide behaalden een respectabel aantal van 40 punten. David
Schild en Jeffrey Cornelisse speelden gelijk. Namens de Springbok
2 wonnen Jan Felix, Jack Baak en
Chris Draaisma hun partij tegen
Stieva/De Kuiper 2 wat resulteerde in een 44-32 overwinning.
Uitslagen 2e divisie
The Peanut Bar 2 The Peanut Bar 1
De Merel/Heerenlux 2 ASM
De Kromme Mijdrecht 2 Bar Adelhof 2
Stieva/De Kuiper 2 De Springbok 2

47-32
42-36
40-40
32-44

HVM opent vernieuwd
veld op 6 maart
De Ronde Venen - Eindelijk is het
zover. Eindelijk is ons 2e veld vernieuwd. Dit 2e kunstgrasveld was
hard aan vervanging toe. Na veel
communicatie met de Gemeente De Ronde Venen, kwam eindelijk het akkoord voor de nieuwe kunstgrasmat. In januari is gestart met het verwijderen van de
oude mat en ook de hekken en
de ballenvangers achter de doelen zijn verwijderd. Inmiddels ligt
de nieuwe mat op het veld en zijn
er nieuwe hekken en nieuwe doelen. Nu alleen nog het instrooien van zand en het straktrekken
en rollen. Al met al zal het veld
klaar zijn voor de start van de lente competitie die op zat 7 maart
start. Dat moet natuurlijk gevierd
worden. En dat doen ze op vrijdag 6 maart op hun bekende “Geselluge Vrijdag”. Er wordt op die
dag gewoon getraind, maar voor

de kinderen is er een fun training,
hierbij zijn ook vriendjes en vriendinnetjes van harte uitgenodigd.
Voor de leden, sponsoren en andere belangstellenden wordt om
17.30 uur de opening verricht.
Feest
DJ Nick gaat de hele middag
draaien, dus dat komt goed. Daarnaast is er natuurlijk iets te eten.
Deze keer zijn dat broodjes rookworst. Ook worden alle zaalkampioenen gehuldigd en dit jaar zijn
8 teams kampioen geworden. Het
was een erg succesvol zaalhockey
seizoen. En als laatste maar zeker
niet als minste, krijgen 14 HVM
jeugdleden een certificaat omdat
ze met succes de KNHB HT2 trainingscursus hebben voltooid. En
daar zijn ze heel erg blij mee, want
het is heel fijn als elk team een gecertificeerde trainer heeft.
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Kick-off nieuwe groep
ﬁetsles leerlingen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
heeft op de Bovenboog in Uithoorn de derde kick-off plaatsgevonden met een groep nieuwe
leerlingen voor de fietslessen. Samen met oud- en nieuw leerlingen was het een geslaagde ochtend met de eerste stappen naar
balans op de fiets. Uithoorn voor
Elkaar biedt samen met VluchtelingenWerk fietslessen aan vrouwen en mannen uit Uithoorn en

De Kwakel. Sommigen mensen
hebben nooit geleerd te fietsen
of zijn angstig om op de fiets te
stappen. Dit kan ervoor zorgen
dat mensen in het dagelijks leven beperkt worden wat we willen voorkomen, want fietsen is
een gezonde en efficiënte manier
om je te bewegen in Uithoorn.
Er is een samenwerking met Recyclo in Uithoorn die fietsen van
het gemeente depot opknappen

en voor een zachte prijs verkopen
aan mensen met een minima inkomen. Deze fietsen worden gebruikt voor de fietslessen.
Veilig
In een veilige omgeving worden
de dappere deelnemers wekelijks
de beginselen van het fietsen bijgebracht. Ook zullen de lesgevers
aandacht besteden aan deelname aan het verkeer, met alle verkeersregels van dien. Het doel
van de cursus is dat de deelnemers vol vertrouwen op de fiets
stappen. De kosten voor een 10
rittenkaart zijn 10 euro die deelnemers terugkrijgen bij volledige
deelname. De fietsles wordt elke zaterdag van 11.00-12.30 uur
gegeven op het schoolplein van
Johan de Wittlaan 83. Er zijn nog
een aantal plekken voor nieuwe deelnemers. Je kunt je opgeven via VluchtelingenWerk via
uithoorn@vluchtelingenwerk.nl
of bel naar 06-13613440. Vind je
het leuk om als docent vrijwilliger
mensen in Uithoorn te begeleiden naar een veilige manier van
fietsen neem dan met zelfde gegevens contact met ons op!

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

Vorige week was ik op bezoek

bij groep 8 van de Kajuit. Het leek me
leuk om na zoveel geschiedenis eens
naar de jeugd van tegenwoordig te kijken! Hoe is het om op te groeien in Uithoorn in 2020? Na een heel gezellig uurtje
bij meester Peter in de klas waren dit de
conclusies:
Ik vind het fijn om in deze tijd op te groeien...
omdat er altijd wat te doen is (Daan), ...in deze tijd
kan je veel dingen doen met bijvoorbeeld internet
en er zijn allerlei elektrische apparaten (Senna),...
omdat er aardige kinderen zijn en het is gewoon
leuk (Milan),... er is voor alles iets en je mag je
mening uiten dat je dan niet in je hoeft te houden
(Thije),...omdat er in deze tijd een betere ontwikkeling is en vroeger was er oorlog enzo (Tijl),...
omdat ik anders mijn hond niet had zien opgroeien
(Annika),...we hebben alles, we komen niets tekort
en we denken goed na wat we doen (Elin),... je
hebt echt heel erg veel keuzes die je vroeger niet
kon maken en je hebt meer techniek dan vroeger
(Amy), ...je kan makkelijk met elkaar communiceren van verre afstand en je hoeft je n i e t
druk te maken
over
oorlog

(Aishlyn),...omdat we veel weten en veel handige
uitvindingen hebben bedacht (Armin),...omdat
we best wel luxe hebben en betere ontwikkeling
(Kyan),...omdat je ruimte hebt om je dingen te
kunnen doen, er is goede technologie en er wordt
wel rekening met je gehouden (Ryan),...omdat er
betere techniek is en elektrische dingen zijn (Nikki),...
de kinderen van deze tijd zijn makkelijker blij te maken en ze leven in een wereld van vrede (Gabi),...
omdat alles heel makkelijk gaat met alle technologie
(Karlijn).
Ik vind het soms moeilijk om in deze tijd te leven...omdat ik nu gewoon moet oppassen als ik
naar buiten ga (Mitchel),...vanwege het milieu
(Daan),...omdat er een hele hoop fout kan gaan,
meer dan vroeger, zoals dat heel veel dingen op het
internet kunnen komen (Karlijn),...iedereen zit op
een computer en gaat nooit naar buiten (Jazzy).
Het is makkelijk om in deze tijd op te groeien...
want we hebben genoeg eten en drinken en leven
niet in oorlog (Oana), ...als je iets niet weet dan zoek
je het op op internet (Jazzy),...er zijn veel elektronische machines om je met dingen te helpen (Jesse),...

Ik vind dat deze tijd precies goed is. We hebben
allerlei uitvindingen zoals de telefoon en we
leven niet in een ro- bot-achtige tijd (Sam).

Het PPSD staat klaar voor
Uithoornse inwoners
Uithoorn – Wat doet het PPDS?
Het ParticipatiePlatform heeft als
taak het college van burgemeester en wethouders te informeren
en te adviseren over het beleid
op het Sociaal Domein. Hieronder
vallen de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het
platform doet dit gevraagd maar
ook ongevraagd. Zo heeft het
PPSD geadviseerd over armoedevraagstukken en gezondheidsbeleid en heeft het meegewerkt
aan de sterk verbeterde website
van de gemeente voor het Sociaal
Domein (Uithoornhelpt.nl). Enige tijd terug heeft het een ongevraagd advies gegeven over alles
wat met toegankelijkheid te maken heeft vanuit vragen: kan iedereen overal komen waar het de
publieke ruimte betreft, kan iedereen die hulp nodig heeft de mogelijkheden binnen de gemeente
ook vinden? Daarnaast heeft het
PPSD ook sterk aangedrongen op
het uitrollen van Automaatje toen
het OV minder bereikbaar bleek
geworden in sommige wijken.
Succes
Dit is inmiddels een groot succes,
uiteraard met dank aan de chauf-

enigingen, bijeenkomsten. En het
laat van zich horen in de krant, op
Nextdoor, en staat op de vrijwilligersmarkt om maar een paar te
noemen. Maar het zou mooi zijn
ferende vrijwilligers. Of mogelijk als u het PPSD ook zelf zou benaherinnert u zich nog de debat- deren met zaken die de aandacht
avond met alle politieke partijen van het platform moeten hebben.
vlak voor de gemeenteraadsver- Individuele belangenbehartiging
kiezingen. Ook dat organiseerde behoort niet tot de mogelijkhehet platform om zo een brug te den, maar wellicht kan het PPSD
slaan tussen inwoners en de ge- u toch verder helpen. U kunt het
meente. Uitgangspunt bij elk ad- platform bereiken via de websivies of actie vanuit het PPSD is al- te www.participatieplatformuittijd: wat heeft iemand nodig, hoe hoorn.nl of een vraag of signaal te
kan de gemeente daarbij helpen mailen naar info@ppsduithoorn.nl.
als het zelfstandig, of met behulp
van familie of buren, niet lukt en
hoe wordt er door de gemeente
over gecommuniceerd?
Hoe is het PPSD samengesteld?
Het platform wordt gevormd door
een aantal vrijwilligers die, al dan
niet als ervaringsdeskundige,
meedenken vanuit de belangen
en ervaringen van de verschillende doelgroepen binnen het Sociaal Domein. Zij vormen daarmee
de oren en ogen van de Uithoornse samenleving.
Hoe werkt het PPSD?
Zonder signalen vanuit de achterban is een goed advies niet mogelijk. Daarom heeft het platform
u, als inwoners, hard nodig. Van
tijd tot tijd komt het PPSD dan
ook langs bij buurtkamers, ver-

Start PvdA KroegKwiscompetitie 2020
Uithoorn - Deze week is de PvdA
KroegKwiscompetitie 2020 weer
begonnen. De winnaar van vorig
jaar. ‘Kwis(t) even niet’ sloot ook
deze avond winnend af. ‘PvdA
Uithoorn’ werd een goede tweede. Negen teams bonden deze
eerste avond de strijd met elkaar
aan. Al direct na de eerste twee
vragenrondes bleek dat de strijd
zou gaan tussen de oude rivalen.
‘We rotzooien maar wat an’ nam
de kop, op de voet gevolgd door
‘PvdA Uithoorn’ en ‘Kwis(t) even
niet’. Na de vragenrondes drie en
vier behield de koploper zijn positie en zakte het team ‘PvdA Uithoorn’ naar de derde plaats, die
het overigens moest delen met
‘De Cliffhangers’. Toen quizmaster
Remco na de vijfde en zesde ronde de balans opmaakte, bleken
‘We rotzooien maar wat an’, ‘De
Cliffhangers’ en ‘Kwis(t) even niet’
alle drie 51 punten te hebben,
goed voor een gedeelde eerste
plaats. Nieuwkomer in de competitie ‘Time Out’ zakte naar de laat-

ste plaats. Net als in voorgaande
edities van de KroegKwiscompetitie zou ook nu weer de achtste
serie vragen – de muziektest –
de doorslag gaan geven. ‘Kwis(t)
even niet’ scoorde net als in de
vorige drie rondes opnieuw 17
punten en kwam daarmee op 68
punten. ‘PvdA Uithoorn’ behaalde
18 punten en naderde de koploper tot op een punt. ‘We rotzooien maar wat an’ moest het met 15
punten doen en eindigde daarmee in het totaal als derde. ‘Time
Out’ bleef in het bezit van de rode
lantaarn. De complete uitslag van
deze eerste speelavond: 1. ‘Kwis(t)
even niet’: 68 punten; 2. ‘PvdA
Uithoorn’: 67 punten; 3. ‘We rotzooien maar wat an’: 66 punten; 4
en 5: ‘De Cliffhangers’ en ‘(Herstel)
Team 2: 64 punten; 6. ‘Klaver 5’: 55
punten; 7. ‘Ik trap op mijn fietsje’:
54 punten; 8. ‘Herbergh 1883’: 51
punten; 9. ‘Time Out’: 45 punten.
De volgende avond is woensdag
22 arpil om 20.00 uur in de Herbergh 1883 aan de Schans.

Even stilstaan in
‘Preek-van-de-Leek’ van
Ilse Hogerwerf
Uithoorn – Ilse Hogerwerf-van
Dam is 39 jaar en werkt als jeugdarts bij de GGD Amsterdam-Amstelland. Daarmee houden haar
activiteiten echter niet op. Ze is
buiten haar werk ook bekend als
trainer van de jeugd van Badmintonvereniging De Kwakel. Weer
anderen zullen haar kennen als
leidster bij Hobbyclub De Kwakel. En dan volgt ze ook nog een
studie.
Ilse heeft het op zich durven nemen een zogenaamde Preek-vande-Leek te verzorgen. Dat wil dan
zeggen een kerkdienst te ontwerpen en uit te voeren, zonder dat
ze dominee is. Zo’n dienst is een
samenkomst van ongeveer een
uur waarin een publieke figuur
uit de regio een Bijbelverhaal in
verband brengt met wat zij of hij
in haar of zijn leven belangrijk en
waardevol vindt. Tegelijk is de lekenpreker volop in de gelegenheid te experimenteren met de
onderdelen van een traditionele
kerkdienst. De toegang is geheel
vrij, maar er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het
goede doel dat de lekenpreker
bepaalt en een bijdrage ter bestrijding van de onkosten.
De gedachte achter de Preekvan-de-Leek is, dat de Bijbel van
en voor iedereen is. Je hoeft geen
dominee te zijn om te preken of
een inspirerend verhaal te houden. De leken worden niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid, maar omdat
ze iets te zeggen hebben.
Jongeren
Uit de aard van haar beroep en
haar verdere bezigheden heeft
Ilse heel veel te maken met jongeren. Hoewel Nederlandse jon-

geren volgens onderzoek tot de
meest gelukkige van Europa horen, zijn er ook zorgen. Staat hun
geluk niet onder druk van problemen als burn-out, angsten en depressie? Het lijkt er trouwens veel
op dat niet alleen jongeren, maar
iedereen met een overmaat aan
verantwoordelijkheden
wordt
overstelpt.
Durven we het aan nog weleens
de rust en de tijd te nemen om
daarbij stil te staan? Pas op de
plaats te maken? “Weten we nog,”
vraagt Ilse zich in haar Preek-vande-Leek af, “hoe we ons moeten
vervelen?”
Op zondagmiddag 8 maart aanstaande gaat de lekenpreek van
Ilse Hogerwerf plaatsvinden. In
gebouw De Schutse, De Merodelaan 1, hier in Uithoorn. Aanvang
16.00 u. Na afloop is er gelegenheid na te praten bij een drankje.*
*Met dank aan de sponsors en
voor de ondersteuning van het
Initiatievenfonds Uithoorn & De
Kwakel.

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
MEER BEWEGEN VOOR
OUDEREN
Het geheim van gezond ouder
worden is: bewegen! Iedereen
die regelmatig aan lichaamsbeweging doet, voelt zich niet
alleen fitter, maar houdt de
conditie op peil of verbetert
die. En een goede lichamelijke conditie zorgt ervoor dat u
minder vatbaar bent voor verkoudheden en andere ongemakken. Blijf fit en doe mee!
Onder de noemer Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) organiseert Uithoorn voor Elkaar
daarom verschillende cursussen. Meer Bewegen voor Ouderen staat voor bewegingsactiviteiten voor mensen van
65 jaar en ouder. Van de gewone gymnastiek tot yoga, van
stoelhonkbal tot Bewegen op
muziek. In Wijkcentrum Bilderdijkhof (Bilderdijkhof 1): Stoelhonkbal, maandag 11.45-12.45
uur. Vitaal Bewegen, maandag 13.00-14.00 uur en 14.0015.00 uur Bewegen op Muziek,
woensdag 13.30-15.00 uur
.Meer Bewegen voor Ouderen,
donderdag 09.00-10.00 uur
en 10.00-11.00 uur. Kom eens
langs voor een proefles!
KOFFIE SPECIAAL
Elke dinsdag koken twee vrijwilligers een 3-gangenmenu.
Wilt u ook mee-eten? Meldt u
zich dan van tevoren aan op telefoonnummer 0297-567 209.
De maaltijd wordt genuttigd

vanaf 12.00 uur en kost
€ 7,- per persoon.
ZUMBA
De Zumba groep, woensdagmiddag van 15:15 tot 16:15
uur, heeft nog een paar plaatsen vrij. Zumba is een LatijnsAmerikaans
geïnspireerde
dansfitness die Latijnse en internationale muziek met swingende dansbewegingen combineert. Hierdoor ontstaat een
dynamisch, leuk en effectief fitness systeem. De conditie verbetert, de spieren worden sterker en je verbrandt ook nog
lekker wat calorieën. De huidige groep deelnemers varieert
in leeftijd van 60 tot 85 jaar.
KOFFIEOCHTENDEN
IN DE WIJK
Elke eerste donderdag van
de maand houdt Evert Kulk
spreekuur voor vragen en adviezen van tablets en mobiele
telefoons. Evert is een actieve
buurtbewoner die graag andere buurtgenoten ondersteunt
in de digitale wereld.
De koffie staat klaar van 10.00
tot 12.00 uur in de buurtkamer
Meerwijk.
Locatie: KDV Borus, Eendracht
17, Uithoorn (buurtkamermeerwijk@gmail.com).
Elke dinsdag (m.u.v. vakanties
en feestdagen) van 10:00 tot
12:00 uur een gezellige buurtkoffie bij de Bovenboog, Johan
de Wittlaan 83, Uithoorn.

Uitvoerder
Kraanmachinist
Herdermachinist
Bootmachinist

uitvoerder

kraanMACHINIST

HERDERMACHINIST

Jij bent het aanspreekpunt
voor opdrachtgevers en
onze mensen. Jij snapt hoe
je met onze mensen omgaat
waardoor zij het beste in
zichzelf naar boven halen.
Je begeleidt het project met
als doel deze succesvol en
naar tevredenheid van alle
partijen af te ronden.

Wij kijken graag naar je
kwaliteiten. Het kan dus zijn
dat je een zeer ervaren
machinist bent en zelfstandig een (eigen) werk
van het begin tot het eind
kunt maken op een 22 tons
rupskraan. Maar als een 8
tonner jou beter past hebben
wij daarin ook mogelijkheden.

Wij zijn op zoek naar iemand
uit de sector die weet wat
deze functie inhoudt: het
uitvoeren van
slootwerkzaamheden en
bermonderhoud met een
herder. Tijdens het seizoen
maak je wat langere dagen.
Buiten het seizoen kun je
andere werkzaamheden
uitvoeren.

0172-602597

WIJ ZOEKEN
NIEUWE COLLEGA'S.

Onze medewerkers werken in een
hecht team en er wordt bij ons hard
gewerkt. Wij werken in korte lijnen
waardoor er snel beslissingen
genomen kunnen worden. Wij zijn
een familiebedrijf en kennen de
mensen die bij ons werken. Meer dan
de helft is langer dan 10 jaar bij ons
in dienst. Veel mensen zijn hier als
(jonge) medewerker komen werken
en hebben zich in de loop der jaren
ontwikkeld tot een specialist op het
gebied waar hun interesse ligt. Dan
ga je met plezier naar je werk.

bootMACHINIST
Wij zoeken een
bootmachinist op een van
onze maaiboten. De
werktijden zijn erg flexibel
dus het is voor ons geen
probleem als je er nog
andere werkzaamheden
naast hebt (zzp). In overleg
met de planning ga je op
pad om de sloten te
schonen.

voor meer info: www.loonbedrijfvanvliet.nl/vacatures
Phuong, 6 jaar, Cambodja

WĲ ZĲN WAAR
KINDEREN ONS
NODIG HEBBEN

www.savethechildren.nl

Hij kent
nu

BOEF...

Bowie nog!

Laat jongeren kennismaken
met méér cultuur. Ga naar
cultuurfonds.nl/educatie

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Bridgevereniging Uithoorn

Edith & Bert Burggraaff
scoren met 68,33 hoog

Goede start van het
wegseizoen voor UWTC
Regio - Na 2 weekenden waarin
de wedstrijden om het voorjaarskampioenschap werden afgelast
door zware storm, waaronder de
wedstrijd bij UWTC, kon zondag
1 maart eindelijk weer gekoerst
worden. De renners hadden er
zin in want het was lekker druk bij
DTS in Zaandam waar werd gestreden om het Kampioenschap
van de Zaanstreek. De nieuwelingen van UWTC bemoeide zich
deze wedstrijd nadrukkelijk met
de koers. Ze waren de dag gestart
met een bespreking van ploegleider Ivo van der Haagen en gezamenlijk werd er warm gereden.
Na de start van de wedstrijd probeerde de renners van buurvereniging de Amstel de koers hard
te maken, maar de ontsnappingen waren niet succesvol. Tot Amstel renner Jelle Boonstra samen
met UWTC lid Jens Versteeg ervandoor gingen. UWTC lid Mike
Derogee wist samen met een andere renner de oversteek te maken naar de twee koplopers. Lars
Hopman en Rens Grömmel reden
prima mee in het peloton. Uit het
peloton waren nog weer een paar
renners ontsnapt en het was dus

tot het eind spannend of de vier
koplopers het zouden redden tot
de finish. De UWTC mannen hielden goed stand en wisten er met
de sprint zelfs de eerste en tweede plaats uit te slepen. Een mooie
overwinning voor nieuw UWTC
lid Jens Versteeg en voor Mike
Derogee een verdiende tweede
plaats. Lars Hopman werd 16e en
Rens Grömmel 24e.
Bij de jeugd gingen er ook nog
enkele UWTC leden van start. Bij
cat 3-4 werd Jytte Timmermans
12e, Bij cat 5-6 werd Jari Buskermolen 20e en bij cat 7 werd Sem
Amelink 8e.
Dames
Ook bij de elite dames zijn de internationale wedstrijden weer
begonnen. En ook UWTC lid Lorena Wiebes liet zien dat ze weer
scherp aan de start staat. Zondag
wist ze in een spannende sprint
de eerste zege van dit seizoen te
behalen bij de omloop van het
Hageland in België. De Nederlands kampioene was na 130 kilometer de snelste in de massasprint, voor Italiaans kampioene
Marta

Regio - Maandag 2 maart werd in
de barzaal van sporthal de Scheg
met liefst 36 paren de 3e zitting
van de 5e ronde, door de leden
van Bridgevereniging Uithoorn
gespeeld.
In de A-lijn was de 1e plaats
voor Bep & John de Voijs die iedereen het nakijken gaven met
59,17% zich met recht de beste van de avond mochten laten
noemen. Op 2e plaats eindigde met een paar procenten verschil, maar zeker niet onverdienstelijk, Wies Gloudemans en Marcel Dekker met 57,08%. Op de 3e
plaats mochten twee paren met
56,25% naar huis, te weten: Nel
Bakker & Ellen Hengeveld en Tineke van der Sluis en Henk Stolwijk. De avond werd echter vooral mooi ingekleurd door de prestatie van het paar dat al in de kop
is genoemd, Edith & Bert Burggraaff die met die prachtige score van 68,33% de 1e plaats in de
B lijn voor zich opeisten. Op de 2e

plaats waren Riki Spook & Hans
Geels wederom erg goed bezig en sloegen een gat van bijna
10% met hun score van 64,17%
met de nummer 3 Tonny Godefroy en Harry Rubens die 54,58%
lieten aantekenen. In de C-lijn
was er ook spektakel, want daar
ging de 1e plaats met een score van 58,92% naar Nel van Aarle & Marijke de Goede. Op de 2e
plaats stegen Greet & Rolf Rahn
boven zichzelf uit met een prachtige score van 58,83 %. De rij werd
met de 3e plaats gesloten door
Doina van Ettikhoven & Ton te
Riele met een verdienstelijk score van 56,75%. Kortom een boeiende en gezellige avond, waarbij
vooral het klein slem (6 SA) in de
A lijn geboden en gemaakt door
Ans Breggeman en Henk van Dijke bijzonder was. Maar ook het
klein slem 6 harten in de B-lijn
gemaakt met overslag door Dieny Verhoeff en Mart van der Voort
deed daar niets voor onder.

Schitterend
In de B-lijn een schitterend optreden van Maria Baas & Klaas Ver-

Jan, Piet en Jim beste
biljarters

Regio - In het weekend van 29
februari en 1 maart zijn in De
Springbok in De Hoef de finales
van de Persoonlijke Kampioenschappen (PK) libre gespeeld.
Er werd door 15 deelnemers gestreden in drie klassen; 1+2 ster
tot moyenne 1.699, 3 ster van
1.700 tot 2.999 en 4+5 ster vanaf 3.000. Bij de klasse 1+2 ster
was Gerrit Schuurman opgeroepen als reserve. Hij had er al een
beetje rekening mee gehouden
en dat kwam ook in zijn spel tot
uiting. Van de eerste drie partijen won hij er twee en speelde er
1 gelijk. In zijn laatste partij hoefrips, die met 61,67% verrassend de hij slechts 7 punten te behalen
sterk van start gingen. Dat zelf- om kampioen te worden. Dat lukde gaat op voor Richard van den te niet tegen Roos Aarsman, GerBergh & Tim Vader die hier met rit bleef op 6 punten steken. Evert
hun 60,42% nauwelijks voor on- Driehuis leek te kunnen profider deden. Huib van Geffen & teren, maar in zijn partij tegen
Lambert Koeter herstelden het Jan Koridon verloor hij met 12gebutste vertrouwen na het ver- 8. Tot zijn eigen verrassing werd
laten van de A-lijn, door met de 80-jarige debutant Jan Kori59,17% keurig derde te worden. don daardoor als kampioen geOp vier kwamen Ria Verkerk en huldigd. Gerrit werd uiteindelijk
Wim Röling door met 58,75% en tweede, Evert derde, Roos vierde
An Greven sloot met Gijs de Rui- en Nick van de Veerdonk vijfde.
ter de top als vijfde met 57,92%
af. In de C-lijn begon het bijzon- Piet prolongeert titel
der zonnig voor Anja de Kruijf & Na de eerste wedstrijddag had
Rob Bakker door met een toren- Sander Pater de meeste kans op
hoge zestiger van 67,93%, duidelijk te maken wat hun plannen voor de toekomst zijn. El- de plaats te pakken. De twee Anly Belderink & Atie de Jong pak- tons Berkelaar & van Senten en
ten eveneens een vliegende start Map Kleingeld & Mieke Peeters
door met 61,85% tweede te wor- deelden de overgebleven kruiden. Zo werden er voor de con- mels van boven de vijftig met rescurrentie gelijk al veel procenten pectievelijk 51,93 en 51,15%. Volafgeroomd, maar dat weerhield gende keer weer nieuwe kansen
To van der Meer & Wim Harding en wilt u zich ook eens gaan mener niet van met 53,85% de der- gen in dit zinderende gebeuren,

Met frisse moed bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Na de promotie en degradatiestorm keerde men weer terug tot de orde van de avond. Dat
gebeurde in de A- lijn gelijk met
een opmerkelijke uitslag, waaruit onderin weer eens bleek dat
“behaalde resultaten uit het verleden” totaal geen garantie zijn
voor de toekomst. Edoch, Cora de
Vroom & André van Herel scoorden wel de sterren van de hemel door met 69,05% de andere A spelers zeer ver achter zich
te laten. Op twee eindigden Lijnie Timmer & Marcel Dekker met
57,74%, als besten van de rest,
gevolgd door Marja Hartmann &
Ger Quelle, die op 56,55% uitkwamen. Geke Ludwig & Margo Zuidema bleven met 54,76% ook bij
de achtervolgers en Cobie Bruine
de Bruin & Trudi Zandbergen sloten netjes, vers bevorderd, met
52,98% de beste vijf af.

Op de foto vlnr de winnaars Piet Best, Jim van Zwieten en Jan Koridon.

de titel in de 3-ster klasse. Hij had
drie punten voorsprong op Piet
Best. In zijn derde partij had Sander slechts 18 beurten nodig, dus
leek het met de vorm goed te zitten. Piet won ook zijn derde partij, waardoor ze in de laatste partij
het onderling uit mochten maken
wie met de hoogste eer mocht
strijken. Piet bleek het best opgewassen tegen de zenuwen en
liet in de eindstand Sander 1 punt
achter zich. Derde is Peter Stam
geworden, vierde D.B. en vijfde
Robert Daalhuizen.
Spannend tot het eind
In de hoogste klasse 4+5 ster waren Theo Valentijn en Jim van
Zwieten de rest te vlug af. Theo
had 2 keer gewonnen en 1 keer
gelijkgespeeld, Jim drie partijen
gewonnen voordat ze met elkaar
de strijd om de titel uitvochten.
Het ging heel lang gelijk op, maar
opeens zette Jim een eindsprint
in, wat Theo niet meer te boven
kwam. Jim was de enige speler
dit weekend die al zijn partijen
winnend heeft afgesloten, dus is
hij de terechte kampioen. Theo
behield nog wel de 2e plaats net
voor Bert Loogman (3e), Rob ten
Brink werd 4e en John Vrielink 5e.
kom dan kaarten bij Bridgeclub
De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het
secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0683371540.

