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Vuurwapen
De recherche is op onderzoek gegaan en de uitkomst
was dat de beschieting zeker niet van een luchtbuks
kwam, maar van een vuurwapen. De bewoners van de woning die beschoten is, wonen
nog maar kort in de woning.
De politie is op zoek naar getuigen of mensen die weten
wie er achter de beschieting
zit. De politie heeft de door
RTV Utrecht uitgezonden reportage van Bureau Hengeveld over de zaak op YouTube gezet.
Vragen
Heeft u in de Kerspelstraat in
Mijdrecht of daar in de buurt
iets verdachts gezien dat mogelijk iets met de beschieting te maken heeft? Heeft
u gezien wie de schoten loste of weet u misschien wie
er achter de beschieting zit?
Weet u wat het motief voor
de beschieting is? Twijfel dan
niet, maar bel gratis de Opsporingstiplijn van de politie 0800-6070. Of gebruik
het formulier om uw tip bij
de politie te melden. Als u uw
naam liever niet wilt zeggen,
meld uw informatie dan anoniem. Bel gratis 0800-7000 of
gebruik het online formulier
van Meld Misdaad Anoniem.
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Mijdrecht - De politie laat
weten dat zij op zoek zijn
naar getuigen van een schietincident wat plaatsvond op
7 april jl, in de Kerspelstarrt
in Mijdrecht. Volgens een
getuigen heeft het schieten
rond 23.00 uur plaats. De bewoners waren niet thuis. Bij
thuiskomst zagen zij dat hun
voorruit stuk was, maar dachten dat het een luchtbuks
was geweest en besloten de
politie niet te bellen.Zij ruimde de rommel op en plakte
het raam dicht. Eén van de
buren echter, die op de bewuste zondagavond knallen
had gehoord, zag maandagochtend dat de ruit van één
van de woningen in de straat
was afgeplakt. Dit in combinatie met de schoten die hij
had gehoord, deed hem vermoeden dat de woning mogelijk was beschoten en hij
belde de politie.
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Verspoelier verder
zonder Wil Severs

KORT NIEUWS:

Woning
beschoten
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Mijdrecht - Donderdag 9 mei
zal Wil Severs in de winkelwagen van verspoelier Hans Busse op de Mijdrechtse Weekmarkt
voor het laatst kipspecialiteiten
aan haar klanten verkopen. Anders gezegd: Wil houdt er mee op
ondanks het feit dat ze het werk
erg leuk vindt en eigenaar Hans
Busse een uitstekende baas vindt.
Ze wil echter na een werkzaam
leven, waarvan een groot aantal jaren in het weekmarktsegment, samen met haar echtgenoot Ton leuke dingen gaan doen
zolang de gezondheid dat toelaat
voor hun beiden. Ton werkte voor
een bedrijf in dakkapellen en kozijnen in Mijdrecht. Hij had een
mooie hobby en dat was deelname aan autocross. Daar was hij
berucht om… “Hij heeft er een
kast vol bekers mee gewonnen,”
vertelt Wil niet zonder trots. Kan
niet missen: Ton is natuurlijk ook
een echte Max Verstappen fan.
“We zijn relatief jonge zestigers
en waren er samen vroeg bij. Ton
Wilnis - Er wordt door bewoners van De Maricken gemopperd tweerichtingenweg van,” oppert was achttien en ik vijftien toen we
over de vreemde gang van zaken bij de aanleg van straten en de een bewoner die en passant op- verkering kregen. Dat heeft stand
afsluiting van een deel van de Marickenlaan met een groot hek merkt dat tijdens de (ochtend) gehouden want volgend jaar zijn
spits het verkeer zich op de Klomer langs.
penmaker nabij de MijdrechtDe redactie van deze krant nam Bouwput
se Dwarsweg opstroopt omdat
zelf ook maar eens een kijkje. Het Daar komt bij dat de Klompen- het moeite heeft op de drukke
hek zal wel te maken hebben met maker naast het nieuwe gezond- Mijdrechtse Dwarsweg in te voehet bouwrijp maken van het vol- heidscentrum nog voor een deel gen.
gende stuk grond. Maar zorg dan grenst aan een stukje bouwput.
voor een keerlus op een zodani- Op de weg ligt veel modder en Open stellen
ge plaats dat de bewoners via zand en er zijn hier en daar kui- Hoe makkelijk zou het zijn de
de andere kant van de Maricken- len in het wegdek. Daar is vaak Veenman nu (tijdelijk) open te
laan gewoon kunnen terugrijden. ook sprake van stilstaand bouw- stellen om de bewoners met hun
Nu is er een helft voor eenrich- transport en hulpmaterieel dat voertuig de gelegenheid te bietingsverkeer ingericht. Bewoners het doorgaand verkeer in de weg den via deze route naar de Veenaan de westkant van de Maric- staat. Als het wegdek straks ook weg en de rotonde te rijden. Dat
kenlaan moeten nu allemaal via nog eens wordt hersteld en afge- zou de verkeersdruk op de Klomde Klompenmaker (die bestaat bouwd waarvoor de straat wordt penmaker (maar ook op de Mauit verschillende straten) naar de afgesloten, kunnen bewoners rickenlaan) duidelijk doen verMijdrechtse Dwarsweg. Volgens aan het einde van de Maricken- minderen. Het kan een oplossing
ooggetuigen maakt een aantal laan dat deel van Klompenmaker zijn nu het wel tot begin 2020 zal
daar geen gebruik van en rijdt niet eens uit. Of ze willen of niet kunnen duren wanneer een bedaarbij tegen het verkeer in. Dat zullen die dan wel tegen het ver- gin wordt gemaakt met bijvoordoen blijkbaar ook veel maaltijd- keer in moeten rijden en dat kan beeld de doorsteek naar de Weten pakjesbezorgers, maar even- nooit de bedoeling zijn. “Haal de houder van Damlaan.
eens chauffeurs van allerlei be- eenrichtingsborden weg en maak
stelwagens.
er voor dat gedeelte tijdelijk een Vervolg elders in deze krant.

we al 45 jaar getrouwd. Ton is ook
sinds kort met pensioen. Tijd dus
om de bakens te gaan verzetten.
We hebben een camper waarmee
we vaak op pad willen zonder dat
je achterna wordt gezeten door
allerlei verplichtingen zoals werk.
Maar ook de kleinkinderen (drie
kleinzoons en een kleindochter)
zijn inmiddels zo groot dat we
daar niet meer regelmatig als oppas voor hoeven te fungeren. We
kunnen nu onze eigen vakantie
regelen, korter of langer en dat
is wel zo fijn,” laat Wil vrolijk weten. “Maar ik zal het contact met
heel veel klanten die ik de afgelopen jaren op de Weekmarkt heb
leren kennen wel missen hoor en
niet alleen in Mijdrecht, want ik
heb ook vaak op andere markten
gestaan waar Hans als verspoelier een standplaats had en nog
steeds heeft.” Wie Wil de hand
wenst te schudden en haar het
beste voor de toekomst wil wensen, kan dat donderdag 9 mei op
de Mijdrechtse weekmarkt in de
winkelwagen nog doen

De Ronde Venen - En dat gaan ze
natuurlijk vieren! Ze organiseren
een toernooi en een feestavond
op vrijdagavond 14 juni met leden,
oud leden, sponsoren en betrokkenen. Dat het gezellig gaat worden
staat vast maar daar hebben ze wel
mensen voor nodig. Dus doen ze
een oproep aan alle oud leden, die
ooit bij Unitas hebben gespeeld

om zich aan te melden alleen of
met een team. Dan maken ze van
dit jubileum toernooi een groot
succes. Wil je niet spelen, ben je natuurlijk ook welkom in het gezellig
sportcafe de Wave in sporthal de
Phoenix. Aanmelden kan op de site: www.unitas-mijdrecht.nl en de
deelname is gratis. U kunt zich opgeven tot 18 mei.

Ontevreden geluiden over
ontsluiting van De Maricken

Vervolg elders in deze krant.

Volleybalvereniging
Unitas bestaat 50 jaar
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Wij zijn met op zoek naar algemene

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL

Wie gaat er naar de rollatorloop
in Olympisch stadion

samen dat varkentje eens te gaan
wassen. “Vanaf 4 juni kunnen we
inschrijven”, vertelt Pim. “ En dan
hebben we nog de hele zomer
om te trainen”, vult Jos aan.

De Ronde Venen - Wat begon als
een kleinschalig evenement voor
een buurt in Amsterdam, is nu
uitgegroeid tot het grootste sportieve evenement voor senioren in
ons land. Op woensdagmiddag 4
september 2019 is alweer de tiende editie van dit super gezelli-

Wie mag er mee doen?
Mannen en vrouwen van alle leeftijden die met een rollator lopen
mogen meedoen. Men moet wel
minstens 400 meter kunnen lopen, hoe snel men loopt maakt
echter niet uit.
Vervolg elders in deze krant.

ge evenement. De Rolympiade is
een wandeltocht voor iedereen
die in het bezit is van een rollator.
Het doel is om de mensen met
een rollator meer in beweging te
krijgen en in groepsverband te
bewegen. De Rollatorloop is de finale van het wandelseizoen. Ook

ties rollatorlopers naar dit evenement, dus waarom zouden we in
De Ronde Venen ook niet eens
een poging wagen om een team
samen te stellen: dachten Pim
Jongsma en Jos Kooijman. Jos
dit jaar is het devies: meedoen is Kooijman heeft als Buurtsportbelangrijker dan winnen! Er zijn 3 coach de taak mensen te stimuleafstanden: 400 meter, 1 kilometer ren om voldoende te bewegen en
Pim Jongsma heeft via haar werk
en 2,5 kilometer
bij Tympaan-De Baat contact met
rollatorlopers en de mogelijkheid
Rollatorlopers uit
om vervoer aan te bieden. Dus
De Ronde Venen
Uit het hele land komen delega- hebben beide dames besloten
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

Tentoonstelling

Aarde-vuur-water-lucht

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
STICHTING THUIS STERVEN DE
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

Zaterdag Geraniummarkt
in Aalsmeer Centrum
Regio - Op de zaterdag voor
Moederdag is het weer tijd voor
de jaarlijkse Geraniummarkt op
het Raadhuisplein en de braderie
in de Zijdstraat in Aalsmeer Centrum. De Geraniummarkt duurt
van 9.00 tot 17.00 uur.
De afdeling Aalsmeer van Groei
& Bloei organiseert op het Raadhuisplein de Geraniummarkt.
Twintig kwekers en bedrijven bieden diverse producten aan voor
de tuin. Uiteraard zijn er Geraniums te koop maar er is ook een
grote keuze aan andere eenjarige en vaste planten, siergrassen,
knollen en diverse kruiden. Natuurlijk is de Historische Tuin ook
weer aanwezig met hun prachtige planten die ’s morgens al heel
vroeg aangevoerd worden per
praam. Bij de stand van de Groei
& Bloei is een ruilmarkt voor teveel gezaaide planten en zijn kinderen van harte welkom bij kinderknutselclub ‘Pimp je vaasje’.
Bij goed weer verzorgt Aalsmeers
Harmonie rond de klok van 13.00
uur een mini-concert vlakbij het
beeld van Flora, de Romeinse godin van de lente en de bloemen,

AmstelProms
kinderkoor, doet
uw kind mee?
Kinderen zijn inmiddels een
onlosmakelijk onderdeel geworden van AmstelProms en
ook dit jaar zal er weer een project worden gestart met kinderen. Tijdens het mooie muzikale evenement op 22 juni a.s. op
het Evenemententerrein in Uithoorn met een groot orkest,
een project koor en diverse solisten, wordt er ook ruimte gemaakt voor een kinderkoor.
Dit koor staat onder leiding
van Marlon Steenbrink. Een ervaren dirigente; zij had zelf gedurende 15 jaar een eigen kinderkoor. Ook maakt zij nog altijd deel uit van Da Capo.
Alle kinderen uit Uithoorn tussen de 7 en 12 jaar kunnen zich
opgeven voor dit project.
De repetities vinden plaats op
vrijdagmiddag tussen in Dans
en Partycentrum Colijn. We repeteren 4 x op vrijdagmiddag:

24 mei, 7, 14 en 21 juni tussen
16.30 en 18.00 uur, één keer op
zondag 16 juni tussen 15.00 en
18.00 uur en één keer op vrijdagavond 14 juni om 20.00
uur, dat is de generale repetitie. Dit jaar is War Child het
goede doel van AmstelProms,
des te leuker is dan natuurlijk als er een groot kinderkoor
staat. De kosten bedragen 20
euro per kind. Hiervoor krijgen
ze de zanglessen en twee shirtjes. De liedjes die worden gezongen worden ook op de mail
gezet zodat de kinderen thuis
kunnen oefenen.
Geef uw kind op voor 20 mei
a.s. op via kids@amstelproms.
nl. met je naam, geboortedatum, kledingmaat, gegevens
van je ouders en hun mobiele
nummer.
Meer info:
www.amstelproms.nl

Regio - In het weekend van zaterdag 11 en zondag 12 mei exposeren JOS DIX en JOKE PEEK in Boven Verwachting. Joke stelt geweven wandkleden, geborduurde schilderijen en muurdecoraties tentoon. Na opleidingen cursus handvaardigheid A+B en later de akte K heeft Joke haar passie voor textiel in 2008 weer opgepakt.
Ook de 10 jaar beeldhouwen bij
Gisela Heising en het volgen van
verschillende schilder en teken
cursussen hebben haar huidige werk op niveau gebracht. Jos
heeft altijd in het onderwijs gewerkt en heeft in zijn vrije tijd
keramieklessen gevolgd. Net als
Joke heeft Jos 5 jaar bij Gisela gebeeldhouwd. Na het overlijden
van Gisela is er een Beeldhouwcollectief “Gisela” ontstaan waar
Jos nu zelfstandig aan zijn beel-

COLOFON

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

Parkeren en Kika koeriers
Vanwege de verwachte drukte
is parkeren in het centrum lasBraderie in de Zijdstraat,
tig maar voor maar 5 euro kunt u
foodpleintje bij de Korenmolen de hele dag zorgeloos parkeren
In de Zijdstraat staan ongeveer in de parkeergarage van de Stu80 kramen waar naast winkeliers dio’s Aalsmeer, bereikbaar via de
en marktlui natuurlijk ook ver- van Cleeffkade. Bij de Kika kraam
enigingen, goede doelen en an- op de Geraniummarkt is een ‘gardere non-profit organisaties hun derobe’ voor uw aankopen als u
producten aan de man brengen. verder wilt winkelen. Daar staan
Aan de voet van Korenmolen dit jaar ook weer Kika Koeriers de
de Leeuw, vanwege de Nationa- hele dag klaar om voor een (gulle Molendagen de hele dag gra- le) gift uw aankopen per baktis toegankelijk voor bezoekers, fiets naar uw geparkeerde auto
komt een gezellig terras met lek- te brengen. Alle opbrengsten van
kere hapjes en drankjes. De plaat- de Kika kraam komen ten goede
selijke horeca is natuurlijk ook aan de Stichting Kinderen Kande hele dag geopend voor een kervrij (KiKa).
drankje of een lekkere lunch. Het Komt u met de boot? Dan kunt
promoteam van ondernemers- u aanmeren aan het Praamplein
fonds Meer Aalsmeer deelt gra- dat bereikbaar is vanaf de Ringtis loten uit. Win een leuke prijs of vaart of aan de Kolenhaven, acheen kortingsbon voor een van ve- ter watersportvereniging Nieule winkels in het centrum.
we Meer.
dat op een tien meter hoge sokkel staat voor het gemeentehuis.

Nieuw inzamelpunt voor recycling van Biotrue daglenzen
en verpakking

Speciaaloptiek Sijbrants & Van Olst
doet mee aan recycling programma
Regio - Je contactlenzen dagelijks vervangen voor een nieuw
paar is hygiënisch en goed voor
je ogen. De stijgende populariteit van daglenzen heeft echter ook een keerzijde. Een groot
deel van de 70 miljoen jaarlijks in
Nederland verkochte lenzen en
hun blisterverpakking belandt bij
het ongescheiden huisafval. Bovendien verdwijnen de lenzen
zelf vaak rechtstreeks in het riool. Met het Recyclens Programma wil Speciaaloptiek Sijbrants
& Van Olst er samen met Bausch
+ Lomb voor zorgen dat Biotrue
ONEday contactlenzen, inclusief
blister en folie, volledig worden
gerecycled. Speciaaloptiek Sijbrants & Van Olst heeft oog voor
het milieu en werkt daarom graag
mee aan het Recyclens Programma van Bausch + Lomb. Iedere
Biotrue ONEday contactlensdrager kan bij hen de gebruikte lenzen en hun blisterverpakking inclusief folie inleveren voor recycling. Speciaaloptiek Sijbrants &

den werkt. De beelden-sculpturen zijn meestal figuratief en zijn
gemaakt uit albast, speksteen,
serpentijn en travertijn.
Jos maakt het liefst dieren. De
tentoonstelling is op beide dagen open van 11.00 tot 17.00 uur
en is vrij toegankelijk. Het adres:
Galerie Boven Verwachting, Herenweg 298a, Wilnis.

Van Olst stuurt het verzamelde
materiaal vervolgens naar Bausch
+ Lomb. Daar worden de materialen gescheiden en wordt het
kunststof bij een verwerkingsbedrijf afgeleverd. Van het ingezamelde materiaal worden grondstoffen voor nieuwe duurzame
producten gemaakt. De aluminium folie gaat terug naar de producent die er weer nieuwe folie
van maakt.

nog geen box hebben kunnen
deze gratis een afhalen bij een
aangesloten optiek.

Recycling past bij Biotrue
De Biotrue ONEday contactlens
is gemaakt van HyperGel, dat net
zoveel vocht bevat als het oog
zelf en extra zuurstof doorlaat. De
ontwikkeling ervan is gebaseerd
op de natuurlijke werking van het
oog. Na 16 uur dragen, bevat de
daglens nog 98% van het vocht.
Inzamelbox
Daardoor geniet je de hele dag
Bij het afhalen van een nieuwe van perfect kijkcomfort.
voorraad Biotrue ONEday daglen- De Biotrue ONEday contactlens
zen krijgt de klant gratis een kar- is nu bovendien volledig recycletonnen inzamelbox mee. Hier- baar. Het Recyclens Programma
in verzamelt hij de lenzen, blister sluit hier dus naadloos op aan.
en folie. Is de box vol dan levert Door te kiezen voor Biotrue ONhij die in bij zijn opticien, die hier- Eday daglenzen draag je bij aan
voor een speciale container in de een mooiere wereld. Dat maakt
winkel heeft staan. Vervolgens het dragen van daglenzen op elk
ontvangt hij weer een nieuwe in- gebied verantwoord. Officieel inzamelbox. Het karton van elke zamelpunt Recyclens Programbox wordt eveneens gescheiden ma: Speciaaloptiek Sijbrants &
en ter recycling aangeboden. Bi- Van Olst, Dorpstraat 32, 1421 AT
otrue ONEday daglensdragers die Uithoorn.

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

Wie gaat er naar de rollatorloop in
Olympisch stadion in Amsterdam?
Vervolg van de voorpagina
Het gaat helemaal niet om de
prestatie, we werken met z’n allen naar een leuke dag toe. Het
is heel bijzonder het Olympisch
Stadion eens te bezoeken en te
lopen waar kampioenen hebben gelopen. Sinds de renovatie
(1999/2000) ziet het Olympisch
Stadion er weer grotendeels uit
als het originele ontwerp van
1928.
Voorbereiding
Het is verstandig om je rollator regelmatig na te laten kijken, denk
daarbij bijvoorbeeld aan goede remmen en voldoende profiel op de banden. Hiervoor bestaat een rollatorspreekuur waarin de rollator een gratis APK krijgt.
Op 15 mei kan men hiervoor van
10.00-11.00 uur terecht in Zuiderhof, op 12 juni in Veenstaete en
op 7 augustus in De Kom. Natuurlijk moet er in de zomer een beetje getraind worden. Pim en Jos organiseren op woensdagavond 26
juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus en
21 augustus After-dinner wandelingen vanuit de Buurtkamer in
Wilnis(achterkant Willisstee). “Zo
leren we elkaar alvast kennen en

Project Klink-Kkaar

het is in de zomer heerlijk om in
de vooravond even een rondje te
lopen. Natuurlijk ontbreekt een
kopje koffie na afloop niet!”
Vervoer
De After-dinner wandelingen zullen starten op om 19.00 uur. Begeleiders zijn van harte welkom
en heeft u niemand die u met
u mee kan, dan wordt u opgehaald en weer thuisgebracht. Op
woensdagmiddag 4 september is
dan het grote evenement in het
Olympisch Stadion. Dan hijsen

we ons met z’n allen in een bus
en rijden we een gezellige middag tegemoet.
Enthousiast geworden?
Durft u de uitdaging aan! Aarzel
niet langer en geef u op voor het
RondeVenenTeam-on-wheels. U
houdt er in ieder geval een leuke
zomer aan over en …. misschien
wel een Olympische medaille. Op
werkdagen kunt u tussen 10.0012.00 uur bellen naar het klantcontactcentrum van Tympaan-De
Baat: 0297-760260.

is het maken van corrigerende
podotherapeutische zolen om
zowel statisch als dynamisch te
optimaliseren. Daarnaast vervaardigen we nagelbeugels en
ortheses en voeren we instrumentele- en wondbehandelingen uit. Ook passen we regelmatig tapings en vilttherapieen toe.‘’
De podotherapeut voorziet tevens in behandelingen bij mensen met diabetes en reuma, kinderen en sporters. In deze trajecten werkt zij geregeld samen
met fysiotherapeut of manueel
therapeut. Dat is fijn in een gezondheidscentrum; alle specialisten bevinden zich onder hetzelfde dak.

GezondWilnis
Wagenmaker 99-c
3648 KV Wilnis
www.gezondwilnis.nl

Wat, waar en wanneer:
Op zondag 3 november 3 sessies
startend om:
- 12.30 uur (eerste sessie)
- 14.00 uur (tweede sessie)
- 15.30 uur (derde sessie)
Artiesten treden dus drie keer
op dezelfde locatie op en krijgen
Ronde Venen. Op alle locaties zijn hiervoor een vergoeding. Met de
optredens te zien van lokale ta- inwoners die hun huis of localenten van De Ronde Venen, die tie openstellen voor een optrein woord, muziek, zang en voor- den, worden goede afspraken gedracht een optreden verzorgen maakt. KRDV Netwerk zorgt voor
de eventueel benodigde appavan ca. 30 minuten.
ratuur en publiciteit en is de organisator achter het minifestival.
Doelstelling
- Bekendheid creëren van de lo- Heeft u interesse om deel te nekale talenten van De Ronde men als artiest en/of uw woning
open te stellen als podium, neem
Venen in woord en muziek
- Een podium bieden aan klein- dan contact op met één van onkunstenaars c.q. woord- en derstaande organisatoren voor
muziek talenten, denk aan 18 juni a.s.: Jessica Erdtsieck:
verhalenvertellers, dichters, j.erdtsieck@hetnet.nl
solisten zang of instrument, Elza Vis:
stand up comedians, cabare- elza@binnenste-buitenverhalen.nl
Greetje de Haan:
tiers, koortjes en dergelijke
- Inwoners op een laagdrempe- gretele.rotschild@gmail.com
lige manier kennis laten ma- Aino Merits:
aino.merits@gmail.com
ken met deze talenten

Repair Café Mijdrecht
Mijdrecht - Iedere 2e en 4e donderdag van de maand kunnen

“Bij ons kun je terecht voor
klachten rondom de voeten,
knieën, heup en de rug’’, begint
Lisa-Julie te vertellen. Haar accent verraadt dat ze van origine uit België komt. Sinds kort
woont ze in Amsterdam. “Deze
klachten kunnen zijn ontstaan
door een verkeerd looppatroon
of een verkeerde houding’’, vervolgt de jonge podotherapeut.
“Dit kan overbelasting op de
gewrichten in de voeten of hogerop in het lijf veroorzaken.’’

“Ik ga met de patiënten in gesprek over hun klachten; hoe
lang hebben ze daar al last van?
Zijn ze in het verleden geopereerd?
Gebruiken ze medicijnen? Zijn
ze ergens allergisch voor? Vervolgens laat ik hen op een speciale spiegel staan. Hiermee kan
ik de stand van de voeten bekijken en worden de drukpunten
onder de voet inzichtelijk gemaakt.
Tevens test ik de beweeglijkheid van de voet, knie en heup
en laat ik hen lopen. Zo hebben
we zowel een statische als een
dynamische meting en kan ik
goed beoordelen waarmee ik
hen het beste kan helpen. Een
veelvoorkomende behandeling

Wie de podotherapeut bezoekt,
krijgt eerst een aantal vragen.

Artiesten en huiskamers
gezocht
De Ronde Venen - KRDV Netwerk
organiseert op zondag 3 november 2019 een ‘Tekst en Muziek
voor Klein Publiek’, een kennismaking met talenten in woord en
muziek uit De Ronde Venen. Voor
dit project zijn we op zoek naar
talenten uit De Ronde Venen en
bewoners of instanties in Wilnis,
Mijdrecht en Vinkeveen, die hun
huis of een ludieke locatie voor
die gelegenheid beschikbaar willen stellen als podium.
Op deze zondag kunnen inwoners van Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en de nabije omgeving gratis het programma bezoeken van
Klink-Klaar. Een mooie wandelroute wordt uitgezet, zodat men
tussen de optredens door kan genieten van het landschap van De

Uw lopen is wat ons beweegt.
Dat is de slogan van RondOm
Podotherapeuten, een landelijke organisatie. Een van hun
vestigingen bevindt zich in GezondWilnis. Lisa-Julie Verfaillie
is een van de vaste podotherapeuten op deze locatie. Zij is
eens in de twee weken aanwezig op donderdag tussen 10.00
en 18.00 uur. Haar collega Willem neemt de maandag voor
zijn rekening. Hij is er dan tussen 13.00 en 21.00 uur. De openingstijden in de avond hebben
tot doel om het contact met de
podotherapeuten zo gemakkelijk mogelijk te maken, ook voor
mensen die overdag werken.

bewoners van 14.00 tot 16.00
uur met kapotte spullen terecht

in het Repair Café in de Buurtkamer Mijdrecht. Ze kunnen daar
zelf aan de slag met het repareren van hun voorwerp. Deskundige vrijwilligers zijn aanwezig voor
ondersteuning. In de loop der jaren zijn er al veel stofzuigers, senseo koffiemachines, en meer van
dit soort elektrische apparaten
gerepareerd. Ook broodroosters,
strijkbouten en verlichtingsarmaturen zijn veel voorkomende dingen die nogal eens stuk willen
gaan. Kom gerust met Uw kapotte spullen en dan gaan we het samen met U proberen weer in orde
te maken.Er zijn voor deze reparaties geen kosten aan verbonden
maar we hebben wel een fooienpot staan waaruit we soms nieuwe onderdelen en gereedschap
kopen.De koffie en thee zijn altijd gratis. U vindt het Repair-Cafe in de Buurtkamer aan de G. Van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht.

Zuiderwaard Medisch
Centrum geopend
Vinkeveen - In Vinkeveen is een
nieuw Medisch Centrum geopend in het voormalige pand
van de Blokker in winkelcentrum
Zuiderwaard. Behalve een nieuwe huisarts en apotheek is er ook
nog een fysiotherapeut, ouderenspecialist, diëtist, dermatoloog,
huidpraktijk, cosmetisch arts, een
bloedprikdienst en kun je er terecht voor natuurgeneeskunde.
Na de verbouwing heeft het
pand een geheel nieuwe uitstraling met rustgevende bossen en
bomen op de wanden als je binnen kijkt. Initiatiefnemer is Yvonne Jordan, apotheker en eigenaar
van Major Apotheken, met twee
vestigingen in Mijdrecht, één in
Wilnis en vier medicijn afhaalautomaten in De Ronde Venen.
Opzet
De opzet van het geheel is een
optimale samenwerking tussen
de verschillende zorgverleners,
waarbij het belangrijkste is dat
de patiënt centraal staat. Kom je
bijvoorbeeld met klachten van

een knie bij de huisarts en is er
fysiotherapie nodig, dan wordt
er direct aangeklopt bij de kamer ernaast om even mee te kijken. Wachttijden worden zo veel
mogelijk voorkomen. Medicijnen worden binnen twee uur na
keuze van de patiënt bij de balie klaargelegd, in de afhaalautomaat of gratis thuis bezorgd. Is
het nodig dat er iets speciaal besteld wordt, dan is dit direct de
volgende werkdag beschikbaar.
Gemakkelijk is ook de herhaalservice van medicijnen die langdurig gebruikt worden op voorschrift van de arts.
Speciale arts
Daarnaast is er een speciale arts

die opgeleid is om ouderen te
behandelen. Er wordt voldoende tijd genomen om te kijken wat
er verbeterd kan worden aan de
kwaliteit van leven. Een consult
duurt niet standaard tien minuten, maar kan zo een uur in beslag nemen om alles goed door
te spreken. Wat betreft de samenstelling van het team en échte samenwerking tussen de zorgverleners is het concept in Zuiderwaard Medisch Centrum uniek
en een meerwaarde voor De Ronde Venen. Alle zorgverleners kennen elkaar goed en willen graag
de jarenlange ervaring als specialisten samen met elkaar inzetten.
De patiënt staat in het middelpunt. U vindt Zuiderwaard Medisch Centrum aan de Plevierenlaan 23, Vinkeveen
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Column van het Inwonerscollectief DRV

Wij zijn inwoner!
U ook?

Vorige week hebben wij geen column van het inwonerscollectief DRV in deze krant geplaatst. Dat lijkt vreemd want de
week daarvoor was er nog te lezen dat er genoeg over deze inwonersbeweging in De Ronde venen te vertellen is. De
column zou zelfs te klein zijn om alles te vertellen. De reden
is dan ook zeker niet dat er niets te melden is maar het ontbreekt vooral aan tijd en menskracht om alle mooie activiteiten te managen. Het InwonersCollectief DRV is dan ook op
zoek naar inwoners die een handje willen helpen.
Inwoners voor Inwoners (IVI)
Er gebeuren mooie dingen en
we staan aan de vooravond om
ons te gaan presenteren aan
de inwoners. We gaan inwoners enthousiasmeren om zich
aan te sluiten bij deze mooie
beweging. De bedoeling van
de beweging is dat inwoners
vooral met elkaar samen dingen gaan ondernemen en organiseren. Het is een beweging van en voor de inwoners
waar allerlei energie en activiteit onder de inwoners moet
gaan los komen waardoor we
elkaar helpen maar het vooral allemaal nog gezelliger en
leuker gaat worden voor de inwoners. Binnenkort komt de
inwonersbeweging onder de
naam IVI (Inwoners Voor Inwoners) naar buiten. Op allerlei thema’s zoals wonen, groen,
milieu & duurzaamheid, OV &
verkeer, sport en cultuur krijgen de inwoners een podium geboden om initiatieven
aan alle inwoners in De Ronde Venen te tonen. Op die manier gaan we de inwoners via
IVI informeren wat er allemaal
te doen en te halen is in onze gemeente. IVI moet er voor
gaan zorgen dat inwoners elkaar makkelijk weten te vinden
en eenvoudig dingen kunnen
gaan oppakken met elkaar.

zeker ten goede komen. Dit is
dan ook de reden dat gemeente en politiek ons hierin ondersteunt.
Puntjes op de i
Twee jonge inwoners hebben
de IVI website gebouwd en deze staat nu in de steigers. Voordat we de website gaan lanceren moeten de laatste puntjes op de i gezet worden. We
zoeken hiervoor nu enthousiaste inwoners die willen meehelpen om die puntjes te gaan
zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het testen, het schrijven van teksten en aanleveren
van fotomateriaal. Maar ook
voor de promotionele activiteiten voor de lancering kunnen
we de nodige hulp gebruiken.
Het zou mooi zijn als inwoners
dit met elkaar gaan oppakken
want dan wordt de IVI website
echt van en voor de inwoners.
Doe mee en meld je aan!

Op zoek naar inwonersinitiatieven
Doelstelling is dat alle initiatieven die er in De Ronde Venen
zijn ook daadwerkelijk op deze
IVI Website op de kaart staan.
Alle initiatieven en activiteiten
moeten zichtbaar worden voor
iedereen. De buurt en wijkteams krijgen hierbij wat ons
betreft een prominente rol. Al
IVI website
hun eigen activiteiten kunnen
De eerste echt tastbare uiting zij vermelden, maar ook hopen
zal een IVI website zijn waar al- wij dat zij de buurtinitiatieven
le inwonersinitiatieven en acti- van inwoners van hun achterviteiten uit De Ronde Venen op ban gaan stimuleren om IVI
terug te vinden zijn. Er bleek te gaan gebruiken. Natuurlijk
behoefte bij gemeente en in- kunnen individuele inwoners
woners te zijn aan een centrale die een initiatief hebben of wildigitale plek waar je als inwo- len gaan opstarten ook de moners alles makkelijk kunt vin- gelijkheid gebruiken om zich
den. Noem het een wegwij- via het IVI platform te presenzer of sociale kaart voor de in- teren aan een breed publiek.
woners. Daar gaat de IVI-web- Samen met de contactfunctisite invulling aan geven. Inwo- onaris wijkgericht werken van
ners kunnen dan ook informa- de gemeente gaan wij op zoek
tie en activiteiten met elkaar naar al die mooie inwonersinigaan delen. Een mooi podium tiatieven. Als de website in de
dus voor de inwoners om iets lucht is kan iedereen in princite melden aan je mede inwo- pe heel eenvoudig zichzelf op
ners. Dat zal de participatie ook de kaart zetten en contact met

elkaar zoeken. Initiatieven kunnen zich natuurlijk nu ook al bij
ons aanmelden door een e-mail
te sturen naar drv@inwonerscollectief.nl
De wijk en buurteams
Het eerste aanspreekpunt binnen de kernen, wijken, buurten
en straten blijven natuurlijk de
wijk en buurtteams. Zij hebben
al goed in beeld wat er allemaal
in hun directe leefomgeving
speelt, te doen en te vinden is.
Maar hoe leuk zou het zijn als alle inwoners weten wat er in de
gemeente speelt. Wat er in de
andere kernen allemaal wordt
georganiseerd en hoe men daar
als inwoners zaken met elkaar
oppakt. Misschien kunnen we
van elkaar leren of elkaar helpen. Wij gaan de wijk en buurtteams dan ook vragen om allerlei zaken ook op IVI te delen met
alle Rondeveners. Laat duidelijk
zijn dat IVI deze wijk en buurtteams omarmt en louter wil
gaan versterken en verbinden
met elkaar. Dit zal er toe gaan
leiden dat we elkaar nog beter
weten te vinden. De kracht van
inwonersparticipatie is dat zoveel mogelijk inwoners samen
met elkaar verbonden zijn en
met elkaar optrekken. Dan krijg
je inwonerskracht en is er veel
mogelijk!
In oplossingen gaan denken
De uiteindelijke doelstelling van
IVI is dat wij als inwoners veel
meer zaken met elkaar gaan delen en doen. Zaken met elkaar
van onderaf oppakken. Als we
denken dat het anders kan dan
moeten we dat als inwoners
maar laten zien. Veel meer in
oplossingen gaan denken. Dat
zal zeker door de lokale overheid gewaardeerd worden en
die zullen de inwoners daar dan
ook vast in gaan ondersteunen.
Dit heeft zich op andere plaatsen in het land al goed bewezen waar inwonersbedrijven al
allerlei inwonerszaken zelf met
elkaar oplossen. Van een straatpluktuin tot aan het beheer en
onderhoud van vastgoed. De lokale overheid krijgt dan steeds
meer een faciliterende rol die de
inwoners ondersteunt. Dit komt
de lokale economie alleen maar
ten goede en zelfs inwoners
vinden weer een baan doordat
er allerlei werkzaamheden komen waar eigen inwoners voor
kunnen worden ingezet. Mooie
voorbeelden zijn daar van elders in het land en waar we in
De Ronde Venen ook naar toe
willen werken met elkaar.
Alle inwoners zijn van harte
welkom
Zoals u zult begrijpen is er nog
genoeg te doen en een hoop

Ontevreden geluiden over
ontsluiting van De Maricken
Vervolg van de voorpagina

weten: “Het klopt dat de bouwhekken zijn verplaatst. Het laatOp z’n minst is het allemaal een ste deel van De Maricken wordt
merkwaardige gang van zaken. bouwrijp gemaakt.
Slecht op elkaar aansluitende Naar verwachting is dat in het naplanning in de verdere aanleg en jaar gereed. Dan begint Verwelius
afwerking van de infrastructuur, met de bouw van de eengezinsmaar ook in de weigering om woningen. Die zijde van de Maeen bestaande ontsluiting tijde- rickenlaan was tijdelijk ingericht
lijk open te stellen, kunnen hier- voor de bewoners maar behoort
aan ten grondslag liggen. Verder nu weer tot het bouwterrein. Vanblijkt ook het brugje aan het einde van de Marickenlaan ter hoogte van nr. 90 nog niet toegankelijk en in gebruik te zijn voor voetgangers en fietsers, terwijl dat in
het laatste kwartaal van vorig jaar
al gerealiseerd had moeten worden. Daarbij zou een verbinding
met het Robert Moultonpad, zoals het sinds kort heet, tot stand
zijn gekomen. Dat is op de voormalige spoordijk. De vraag rijst
waarom niet eerst het één afgemaakt wordt alvorens aan het andere te beginnen?
Wij vroegen om uitleg aan de gemeente De Ronde Venen. Een
woordvoerder liet het volgende

wege de veiligheid is het afgezet.
Er worden kabels, leidingen en riolering aangebracht.
En ja, de bewoners moeten nu inderdaad op een andere manier
rijden. Zij zijn hierover per brief
geïnformeerd. Verder verwachten wij dat de aansluiting met de
fiets-/wandelbruggetjes binnen
enkele weken gereed is. Daarnaast willen wij eind mei/begin

werk aan de winkel. Naast de
website staat er ook een IVI magazine op het verlanglijstje. Een
inwonersmagazine waar allerlei
mooie inwonersinitiatieven en
verhalen in komen te staan. Ook
hiervoor zoeken we enthousiaste inwoners die aan het redactieteam willen meewerken.
Maar heb je zelf ook ideeën om
deze inwonersbeweging een
stapje verder te brengen door
dat je bijvoorbeeld heel handig
bent met sociale media of dat je
best als IVI vlogger mooie vlogs
wil gaan maken. Maar ook andere ideeën horen we graag. Iedereen is van harte welkom, want
het moet vooral een beweging
worden van en voor de inwoners.
Successen samen vieren
Kortom we kunnen de hulp van
zoveel mogelijk inwoners van
De Ronde Venen vanaf nu keihard gebruiken om de inwonersbeweging in gang te gaan
zetten. We moeten er gewoon
met zijn allen een mooi succesverhaal van gaan maken. Natuurlijk gaan we dan geregeld
onze inwonerssuccessen samen
vieren. Want het moet vooral
leuk worden met elkaar. Het is
de hoogste tijd voor verbinding,
betrokkenheid en gezelligheid
onder de inwoners van De Ronde venen.
Op zoek naar enthousiaste inwoners
Dus heb je iets met een speciaal thema, een goed idee of wil
je gewoon wat kwijt wat belangrijk is voor inwoners laat het weten. Wij hebben elkaar als inwoners nodig. We zijn op zoek naar
allerlei inwoners met ieder zijn
eigen talent. Als je enthousiast
bent is dat al genoeg want er is
genoeg te doen. Kan je dan ook
nog bepaalde kennis en/of kunde inbrengen is dat natuurlijk
helemaal super. En vergeet niet
in ieder mens schuilt een talent
en wij vinden dat heel fijn als je
dat talent met ons wil delen.

Zaterdag 22 juni Chazz
2019 in De Hoef

Vanaf nu kunt u wekelijks een
stukje lezen over Chazz 2019,
het jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50,
1426 AT De Hoef. Op 22 juni
van 16.00 tot 22.00 uur swingt
het weer en klinkt er heerlijke
muziek in de mooie, sfeervolle
tuin. Tussendoor naar huis om
te eten is niet nodig, want er
zijn stands met lekkernijen en
drankjes.
Het eerste optreden is voor
Pete Bog’s Bigband *). Dé bigband uit het groene hart. Ooit
ontstaan op de Dag van de
Muziek en zich steeds vernieuwend en verjongend. Van soepele swing tot vette blues, opzwepende latin, funk en rock.
Pete Bog’s Bigband heeft het
allemaal in huis. Klarinetten en
trompetten, bugels en trombones, snaren, percussie en

een accordeon. Instrumenten die de sfeer in Chazz gaan
brengen. Je gaat er blij van
worden.
Om het Chazz feestje compleet
te maken neemt de band zangeres Heidi Crooymans mee.
En daagt dirigent Leon van Mil
de musici uit. Het wordt genieten.
Zie www.chazz.nl voor foto’s en de sfeer van het festival. Daar vindt u ook informatie over het goede doel van
Chazz 2019 en over de kaartverkoop.
*) Voor wie wil weten waar de
naam Pete Bog vandaan komt:
het is een verbastering van
het Engelse ‘peat’ en ‘bog’,wat
veengrond betekent. Hoe passend voor De Ronde Venen.

Wij zijn inwoner! U ook?
Doe dan mee met deze leuke inwonersbeweging en stuur een
e-mail naar drv@inwonerscollectief.drv
Ook als u nu (nog) even geen
tijd en/of zin heeft om daadwerkelijk de handen uit de mouwen
te steken, maar deze inwonersbeweging wel van harte ondersteunt vinden wij het fijn als u
ons een e-mail stuurt om dit te
laten weten. Ook daar krijgen
we inwonersenergie van!

juni een bewonersavond organiseren over de herinrichting van
de Spoordijk. We begrijpen het
ongeduld, maar er wordt echt
met man en macht aan dit project gewerkt. Denk ook aan aanleg rotonde, realisatie waterberging/watercompensatie, bouwrijp maken laatste deel De Maricken, woonrijp maken van de beneden-/bovenwoningen (die binnenkort opgeleverd worden) en
de aansluiting op de Wethouder
van Damlaan. Met deze krappe
arbeidsmarkt en levertijden op
materialen is het niet altijd mogelijk alles mooi op elkaar te laten aansluiten.” Aldus de woordvoerder.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1458528, 2019, kat, Mickey, poes, europese korthaar of huiskat
, schildpad met wit, grotendeels zwart met rood gemeleerd.
Wit op de bef en op de voetjes. Neus en rechterkant gezicht
rood, linkerkant gezicht zwart. Ds willemsplansoen, Wilnis.
• 1458525, 24-4-2019, kat, Merah, poes, europese korthaar of
huiskat, cypersrood met wit. Cypers rood met wit op de kin,
bef, buik, en witte voetjes. Ds Willemsplansoen, Wilnis.
• 1459004, 23-4-2019, kat, Guus , kater, gecastreerd, europese
korthaar of huiskat, cypers bruinzwart (gestreept) met wit op
de mond, kin, bef, borst, en buik. Witte tenen aan de voeten.
Bisschop Koenraadstraat, Mijdrecht.
• 1456195, 15-4-2019, kat, Jack, kater, ongecastreerd, europese
korthaar of huiskat, cypers grijszwart (gestreept). Cypers grijs/
zwart gestreept met bruin gemeleerd. Klein wit vlekje op de
kin. Jack is een hele grote kater die graag geaaid wordt. Hoofdweg, Waverveen.
• 1454326, 12-4-2019, kat, Spike, kater, gecastreerd, europese
korthaar of huiskat, zwart. Zwart met een wit vlekje in de nek,
op de bef, en op de achterpoten. Amstelkade, Amstelhoek .
• 1455903, 9-4-2019, kat, Proet, kater, gecastreerd, europese
korthaar of huiskat, cypers bruinzwart (gestreept) met wit. Wit
op de kaaklijn, en kin. Draagt een halsbandje regenboog met
belletje, Speciaal kenmerk is de korte staart van 10 cm. Laatste
zichtmelding Stokkelaarsbrug nabij Abcoude. Botshol , Abcoude.
• 1455556, 7-4-2019, kat, Replay, kater, ongecastreerd, europese korthaar of huiskat, cypersrood. Cypers rood met een klein
zwart vlekje op lip. Blauwezegge, Wilnis.
• 1454322, 28-3-2019, kat, Bobbie , kater, ongecastreerd, europese korthaar of huiskat, wit met grijs cypers, Wit op het voorhoofd, neus, snoet, kin, bef, en buik. Witte voor en achterpoten. Heeft een sneetje in zijn rechteroor en een stip op het kussentje van zijn linker voorpootje. Groene Wetering, Abcoude.
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Het VeenLanden College

Boekpresentatie
‘Lichtpuntjes’
Regio - Lichtpuntjes? Zijn die er
dan? Lichtpuntjes, wanneer je
al jaren lijdt aan een voortschrijdende ziekte zoals MS? Met een
positieve levenshouding zijn die
er, zo valt te lezen in het boekje ‘Lichtpuntjes, leven met MS’.
Henk Kniep, sinds 1992 docent
aan het VeenLanden College, presenteert binnenkort officieel zijn
boekje ‘Lichtpuntjes, leven met
MS’ waarin persoonlijke korte verhalen van zijn hand zijn gebundeld. Verhalen, die hij in de afgelopen 24 jaar rond zijn leven
met MS heeft opgetekend. Veel
van deze verhalen spelen zich af
op school, oud-leerlingen zullen
zichzelf er mogelijk in herkennen. Het is bijzonder om te lezen hoe Henk ondanks z’n ziekte
een gelukkig mens is gebleven,
dankbaar voor alles wat het leven
hem te bieden heeft. Het boekje
is een prachtige uitgave geworden met kleurrijke illustraties die
door leerlingen van het VLC zijn
verzorgd en een omslag die door
kunstdocent Karin Borgman is
ontworpen. Henk Kniep heeft jarenlang samen met de examenleerlingen van het VeenLanden
College in Mijdrecht, het fotojaarboek verzorgd. Bijzonder is dat de
uitgever van dit jaarboek de uitgave van zijn boekje nu mogelijk
heeft gemaakt.

de loop van dit jaar gaat verhuizen naar Nieuw Unicum in Zandvoort, waar de voor hem gewenste expertise en zorg aanwezig
zijn, zal deze middag tevens het
moment zijn waarop Henk officieel afscheid neemt van het VeenLanden College.
Uitnodiging
Indien u de presentatie van het
boekje en het afscheid van Henk
Kniep op het VLC wilt bijwonen, verzoeken we u een mail te
sturen naar info@hetvlc.nl onder vermelding van ‘Lichtpuntjes’. U ontvangt dan een uitnodiging met alle bijzonderheden
over deze feestelijke middag. Bij
de boekpresentatie zijn de boekjes uiteraard verkrijgbaar tegen
een gereduceerde prijs; daarna is
het boekje te koop bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en het
Boekhuis in Aalsmeer. Een deel
van de verkoopprijs gaat naar
Stichting MS Research.

Vervolg van de voorpagina

Lentepeutertocht IVN
met Kikker Kwak
rassen! Kosten: €3.50. In deze tijd
zijn er veel weide-en moerasvogeltjes in de grote plas, de rietkragen en natte graslanden. De
paden kunnen drassig zijn, dus
draag waterdichte schoenen of
laarzen! Zie voor meer info: www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venenuithoorn.
Graag voor beide activiteiten wel
eerst aanmelden bij Ellen Aarsman, tel 0297-288106 of per email: r.aarsman@telfort.nl

Inloophuis ’t Anker
vierde jubileumfeest
De Ronde Venen - Op 22 april
2004 gingen de deuren voor het
eerst open van inloophuis ’t Anker. In die nu 15 jaar hebben heel
veel mensen die op de een of andere manier ‘geraakt’ zijn door
kanker (patiënten, oud-patiënten, naasten en nabestaanden)
daar een warme ontmoetingsplek gevonden. Afgelopen week
vierde ’t Anker zijn 15-jarig bestaan met een feestelijke receptie
voor (oud)gasten en (oud)vrijwilligers en sponsoren en andere genodigden. ’t Anker was voor deze gelegenheid kleurrijk aangekleed en versierd en de vele gasten vermaakten zich uitstekend
met elkaar. Mede dankzij een ver-

Regio - 14 mei, 20 uur NME centrum Wilnis, een lezing bij IVN
over de bekendste plant van Nederland: Gras! Iedereen kent de
plant gras toch? Het groeit in tuinen, in woonwijken en natuurlijk
in het weiland. De ene grassoort
is echter de andere niet. De grassenfamilie is een van de soortenrijkste plantenfamilies van de bedektzadigen en omvat ongeveer
8000 soorten. Leden van deze familie komen op alle werelddelen voor. Gras is niet alleen nuttig voor mens en dier maar ook
heel erg mooi in al zijn vormen
en kleuren. Harry Kerver, veldbioloog en IVN natuurgids neemt
ons dinsdag 14 mei mee in de wereld van het gras en kan hier veel

over vertellen. Bovendien gaan
we ook actief aan de slag om zelf
grassen van dichtbij te bekijken.
Op de avond zelf in een korte
workshop. En op zaterdag 18 mei
geeft Harry een excursie waarbij
de grassen ook in het echt bekeken kunnen worden. De locatie
van die excursie zal op 14 mei bekend worden gemaakt.
Let op deze lezing is dus niet zoals gewoonlijk de eerste dinsdag
van de maand maar voor 1 keer
op de tweede dinsdag! De lezing
begint om 20.00 uur in het NMEcentrum De Woudreus, De zaal is
open vanaf 19.45 uur. Er wordt
een ‘vrijwillige’ bijdrage gevraagd
van €2.50. Voor meer informatie:
Tinok van Hattum, 0297-534562.

Verspoelier verder
zonder Wil Severs

Officiële boekpresentatie
Op maandag 20 mei van 16.00
tot 18.00 uur vindt de feestelijke presentatie van dit boekje
plaats op het VeenLanden College te Mijdrecht. Omdat Henk in

Regio - Zaterdag 11 en 25 Mei
houdt het IVN De Ronde Venen
en Uithoorn een natuurbeleving
voor kinderen van 2 tot 6 jaar in
het prachtige natuurgebied “De
Groene Jonker” te Zevenhoven.
Op deze manier maken ze op een
kindvriendelijke en speelse manier kennis met dit unieke gebied. De peutertocht is van 10.30
uur tot 11.30 uur en wordt begeleid door de IVN natuurgids Kikker Kwak. Kom en laat je ook ver-

Lezing: ‘Grassen, een
bijzonder gewoon plantje’

rassend muzikaal optreden van
‘de zingende postbode’, die de geschiedenis en het belang van het
inloophuis bezong, werd het een
geanimeerde middag. Hiermee
heeft ’t Anker nog maar weer eens
het belang van zijn bestaan bewezen. Lotgenotencontact, afleiding
en ontspanning zijn belangrijke
pijlers van het inloophuis voor iedereen die met kanker te maken
krijgt. Nieuwe gasten zijn van harte welkom om binnen te lopen op
dinsdag of donderdag. Meer informatie over inloophuis ’t Anker,
Hoofdweg 85A in Mijdrecht, vindt
u op www.inloophuishetanker.nl
en/of de Facebookpagina van ’t
Anker.

“Het is mijn tweede wagen en
mijn derde baas waar ik de laatste jaren in en voor gewerkt heb,”
gaat Wil verder “Vanaf september
2016 heb ik voor Hans gewerkt.
Het was wel steeds in dezelfde
winkelwagen maar dan met andere eigenaren. Sinds Hans eigenaar is heb ik steeds op de weekmarkt in Mijdrecht gestaan. Bij
mijn vorige bazen ben ik ook mee
geweest naar de markten in Loenen aan de Vecht, Sommelsdijk,
Boskoop en Voorburg. Dan praat
je wel over de jaren van vóó r
2016. Tijdens de periode met
Hans viel ik soms nog wel eens in
op de markten buiten Mijdrecht,
maar dat werd stilaan steeds minder.” De geschiedenis van Wil in
de levensmiddelen gaat nog veel
verder terug. Zij heeft ooit in de
winkel van Twaalfhoven – nu van

De Jong - gewerkt in de Anselmusstraat. Dan heb je het over
meer dan 40 jaar geleden. Veel
mensen kennen haar en omgekeerd kent Wil die ook vaak nog.
Ze merkt op dat zij aan de wagen
klanten krijgt van de derde generatie. De jongeren van toen in de
winkel zijn de ’oudjes’ van vandaag. Die komen op hun beurt
nu met hun kinderen en kleinkinderen bij Wil op de Weekmarkt.
Sinds 1 maart werkt Wil haar opvolgster in die haar gaat vervangen. Haar naam is Jolanda en is
de schoonzuster van Hans. “Ik
heb tegen Hans gezegd dat als hij
om wat voor reden een keer mensen zoekt om bij te springen, ik
best met plezier een keer wil invallen om hem te helpen. Dus alle
kans dat ik mijn klanten dan weer
eens ontmoet. Maar ik word geen
Heintje Davids hoor!...” Wil, het ga
je goed samen met Ton!

Nationale
Molendag

GEEN KRANT?
0251-674433

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

Niets menselijks is de
meerkoet vreemd…
De meerkoet ziet er een beetje uit als een mislukt experiment. Een dofzwart bol lijf, een
rubberachtige witte bles op het
voorhoofd en poten die eerder
bij een vetplant passen dan bij
een vogel. Veel mensen vinden
meerkoeten geen vogels om
te knuffelen, ‘opgefokte lelijke
rotbeesten’ zijn het, die ook
nog eens ‘vieze’ nesten bouwen uit allerlei afval, ‘agressieve krengen’ die voortdurend
aan het bakkeleien zijn.
Verborgen in struiken en bomen vechten veel vogels met
elkaar, ook de zogenaamd
vreedzame duiven kunnen
er wat van, het verschil is dat
meerkoeten hun conflicten
openlijk beslechten en met
veel kabaal. Mannetjes beginnen, aangemoedigd door het
gekef van de vrouwtjes, die als
de strijd dat vereist graag inspringen. De ‘vieze’ nesten van
papier, karton en plastic die ze
soms bouwen zijn vooral een
bewijs van hun vindingrijkheid.
Ze zijn een beetje speedy, altijd
in de weer, vechtend, patrouillerend of foeragerend, zelden
zie je ze kalm voor zich uit zitten vegeteren zoals eenden dat
zo goed kunnen. Maar kunnen
we ze dat kwalijk nemen?

jes, vijvertjes en andere waterpartijtjes die de mens de afgelopen decennia heeft aangelegd. Zoals merel en houtduif
anderhalve eeuw geleden nog
schuwe bosvogels waren, leefde de meerkoet ooit als een
echte moerasvogel. Veel vogelsoorten zijn verdwenen omdat ze niet bestand waren tegen het loodzware stempel dat
wij op het landschap drukken,
andere profiteren daar juist
van. Zoals de meerkoet.
Ze wekken de indruk een alledaags leventje te leiden en
sommige meerkoeten brengen inderdaad hun hele leven
door in een vijvertje in de buitenwijk. Maar andere zijn juist
avontuurlijk en vliegen jaarlijks
een retourtje Afrika, dwars over
Sahara en Middellandse Zee.
Vliegen!? Kunnen die plompe
beesten vliegen!? Ja, dat kunnen ze. Maar ze moeten wel
een behoorlijke aanloop over
het water nemen op hun platOndanks hun wat zonderlin- voeten om los te komen. Vliege ontwerp zijn ze als soort gen doen ze vooral ’s nachts,
bijzonder succesvol. Overal als niemand het ziet. Soms in
waar water is zie je ze, tot in enorme zwermen. Tegen de
de stadscentra toe. Dat is een tijd dat de zon opkomt zitten
recente ontwikkeling, het eer- ze dan zomaar een paar honste broedgeval in de Amster- derd kilometer verder. Honkdamse binnenstad werd pas in vast, avontuurlijk, agressief,
1989 gesignaleerd. Vanuit re- luidruchtig, actief, vindingrijk,
creatiegebieden en buitenwij- niets menselijks is de meerkoet
ken hebben ze de steden geko- vreemd.
loniseerd. Hun sleutel tot succes ligt in de meertjes, vaart- Jaap Kranenborg

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

Wilnis - Ook dit jaar kunt u weer
genieten van de molens en gemalen van Nederland. In het Groene hart van Nederland zijn er zes
molens te vinden. Deze zijn aankomende zaterdag tussen 11.0016.00 uur allemaal open voor bezoek, zo ook de Veenmolen in
Wilnis. Bij de Veenmolen in Wilnis
aan de Oudhuijzerweg 109 bent
u van harte welkom van 10.0016.00 uur. Naast dat er limonade,
koffie en thee wordt geschonken,
kunt u ook genieten van Drentse kniepertjes, kruidkoek en ter
plaatse gebakken pannenkoeken.
Deze lekkernijen zijn allemaal gebakken met eigen gemalen meel
uit de Veenmolen in Wilnis. Breng
een bezoek aan de Veenmolen en
ontdek hoe bijzonder deze van
binnen is.
Molen hoppen (38 km)
Een prachtige route langs de
zes molens in het bezit van Het
Utrechts Landschap die alle ten
westen van het Amsterdam-Rijnkanaal in het Groene hart van Nederland liggen. Het start- en eindpunt is het station van Breukelen
van een route die ongeveer 38 kilometer lang is. Het is ook mogelijk op te stappen bij de Veenmolen in Wilnis. Het gebied waar u
doorheen fietst heeft een lange
historie op het gebied van waterhuishouding. Er hebben namelijk
in Mijdrecht en omgeving in totaal meer dan 19 molens gestaan,
maar daar is nu alleen de Wilnisser Veenmolen nog van over.

Jubileumjaar koor Progression
Regio - In het kader van het jubileumjaar geeft koor Progression een swingend gospel concert!
Het wordt een bijzonder concert met de vertrouwde koorleden maar met een nieuw geluid
in een ander jasje.....
Het concert vindt plaats op zaterdag 11 mei in de J. de Doper kerk,
Driehuisplein 3, Mijdrecht. Aanvang 19.00 uur en de toegang is

gratis. Een vrijwillige donatie in
de bus achter in de kerk is echter
altijd welkom.
Na afloop drinken ze gezellig met
elkaar koffie/thee met wat lekkers. Komt allen!
Zij willen graag nog vele jaren de
vieringen blijven ondersteunen
met muziek en zang maar… daar
hebben zij wel een dirigent(e) bij
nodig. De huidige dirigente heeft

het koor de afgelopen 10 jaar met
veel enthousiasme gedirigeerd.
Zij heeft echter besloten dat zij
daar deze zomer mee wil stoppen. Het koor is dus naarstig op
zoek naar een nieuwe dirigent
die hen vanaf 1 september wil dirigeren. Bent u of kent u een dirigent, dan kunt u contact met hen
opnemen via koorprogression@
gmail.com voor meer informatie.
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Timmerfabriek Rekri al 55 jaar een begrip
Rekri bewijst kracht van familiebedrijven

Mijdrecht – Vorige week 1 mei
2019 bestond Timmerfabriek Rekri uit Mijdrecht al 55 jaar. Tijd
voor taart en een presentje voor
al hun vaste klanten.
Toen Wilhelmus Gerardus Reurings en Gijsbertus Gerardus Jozef Krimp (ReKri) in 1964 hun timmerfabriek oprichtten, wisten ze
één ding zeker: service, vakmanschap en ervaring zijn de basiselementen voor een goede bedrijfsvoering.
En dat staat bij Rekri 55 jaar later
nog steeds hoog in het vaandel.
RekriI wordt nu geleid door Wilco Krimp, de kleinzoon van opa
Gijsbertus Krimp. Hij nam in 2013
samen met zijn broer het bedrijf

over van zijn vader en zijn oom,
Louis en Ton Krimp. Timmerfabriek Rekri is een begrip in de
Ronde Venen en vooral aannemers, met projecten als aanbouw,
renovatie of aanpassing van bedrijfspanden, weten de weg naar
Mijdrecht te vinden.

echt afspraak.
Bovendien overtreffen we graag
de verwachtingen. Ons vakmanschap en onze jarenlange ervaring heeft REKRI Timmerfabriek
gebracht waar wij op dit moment
staan en vormt de basis voor de
toekomst. Wij zijn er trots op hoe
we zakendoen en met ons team
Begrip in de regio
van gemotiveerde mensen staan
Directeur Wilco Krimp is trots op wij klaar om elke opdracht vak‘zijn’ timmerfabriek. Krimp: “We kundig uit te voeren en te begekennen onze klanten goed of zor- leiden.”
gen dat we ze goed leren kennen,
zodat we kunnen inschatten wat Familiebedrijven
ze willen, wat ze niet willen en Familiebedrijven presteren op
waar de uitdagingen uit bestaan. lange termijn beter dan niet-faKlanten en opdrachtgevers we- miliebedrijven.Afstand van de
ten dat we doen wat we zeggen dagelijkse gang van zaken creen afspraak is voor ons ook altijd eert weleens ruimte te reflecte-

ren over de geweldige prestatie
die het familiebedrijf levert. Een
bewustzijn van succesfactoren is
een belangrijk gegeven verder te
bouwen richting de volgende generatie. Sterke familiebedrijven
zorgen ervoor dat de waarden
van het familiebedrijf worden gedragen door het personeel. Dat is
bij Rekri timmerfabriek niet anders. Al vele jaren vormt een vaste basis medewerkers de drijvende kracht achter deze succesvolle
timmerfabriek.

1958 was de gemiddelde levensduur van een bedrijf nog 61 jaar,
in 1980 was deze gedaald tot 25
jaar en nu is deze ongeveer 16
jaar. De voorspelling is dat deze
in de komende jaren alleen nog
maar meer zal afnemen en zelfs
de 10 jaar zal benaderen. In nog
geen honderd jaar is de levensduur van bedrijven dus met 83
procent afgenomen. Krimp: “Ik
heb het gevoel dat we nog maar
aan het begin staan, we hebben
nog zoveel plannen en blijven
werken om onze service en vakLevensduur
manschap nog meer te verbeteOnderzoek heeft de afgelopen ren. Er zijn weinig timmerfabriejaren veelvuldig bewezen dat de ken die op zo’n korte termijn kungemiddelde levensduur van een nen leveren. Wij kunnen dat vanbedrijf enorm is afgenomen. In wege het geweldige team aan

mensen en de nieuwste apparatuur in ons bedrijf. Ik heb er maar
één woord voor; TROTS.
Over Rekri timmerfabriek
Timmerfabriek REKRI is gespecialiseerd in houten kozijnen, ramen en deuren. Veel van wat ze
maken is maatwerk. En als het
maar van hout is, want daar gaat
de voorliefde naar uit. Hout is een
natuurproduct en voelt aangenaam. Hout is duurzaam, brandveilig, sterk en heeft een hoog
isolerend vermogen. Alle kozijnen uit Timmerfabriek REKRI zijn
voorzien van een KOMO-attestmet-certificaat, waarmee ze een
perfecte wind- en waterdichtheid
garanderen.
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re klassen. De kinderen konden
zo in alle rust hun toetsen maken en tussendoor was er lekker
de ruimte om de benen te strekken. Op donderdagmiddag na de
laatste toets, riep meester Ric zijn
leerlingen bij elkaar en vroeg hen
naar buiten te gaan en hun fiets
te pakken. De begeleidende ouders vertelden dat ze gingen oefenen met fietsen in verband
met het aankomende kamp. Deze slimme groep 8 trapte daar natuurlijk niet in en ze hadden al
een sterk vermoeden wat hun te
wachten stond.. Een aantal moeders had de Ijssalon in Mijdrecht
prachtig versierd met Windroos
ballonnen, slingers en een Windroos spandoek. De muziek stond
lekker hard toen de blije kinderen
aan kwamen fietsen. Meester Ric
trakteerde zijn klas op een heerlijk ijsje! Na de meivakantie gaan
de kinderen aan de slag met het
instuderen van de musical en ze
hebben natuurlijk ook nog hun
kamp in het vooruitzicht. We
wensen de kinderen nog heel
Mijdrecht - Groep 8 van basis- ‘eind’ Cito toets. Dit betekende 3 de school was speciaal afgesloten veel plezier in groep 8 en met alschool De Windroos had in de dagen toetsen maken en gecon- voor groep 8 en niet toegankelijk le leuke activiteiten die ze nog in
week voor de meivakantie hun centreerd blijven. Een deel van voor de leerlingen van de ande- het vooruitzicht hebben!

IJs voor groep 8 van
De Windroos
Hoofdrol voor Greet &
Henk Stolwijk bij B.V.U.
Regio - Maandag 6 mei 2019 werd
met 30 paren de 4e ronde van de
6e parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn gespeeld in
de barzaal van sporthal De Scheg.
In deze 4e ronde ging in de Alijn de 1e plaats met de hoogste
score van de avond naar Greet &

Henk Stolwijk met 68,75% op ruime afstand gevolgd door Tineke
v/d Sluis & Henk v/d Schinkel met
56,25% en op de 3e plaats eindigde Jan Broeckmans & Kees Visser met 53,13%. In de voorlopige tussenstand staan Bep & John
op de 1e plaats met 55,89% op

de 2e plaats staan Tineke & Henk
met minimaal verschil met 55,68%
en op de 3e plaats staan Nel & Lia
met 54,17%. In de B-lijn was de 1e
plaats voor Bep de Jong & Herman v. Beek met 57,81% de 2e/3e
plaats werden gedeeld door Fons
Roelofsma & Ton Ter Linden en Tony Godefroy & Harry Rubens met
57,29%. In de voorlopige tussenstand is het een nek aan nek race
tussen Marijke & Ger met 56,25%
en Marjan & Ben met 55,38% en
Ans & Henk met 55,10%. In de C-

lijn was de 1e plaats voor het gelegenheidskoppel Marja Baris & Tom
v. Meygaarden met de mooie score van 61,53% op de 2e plaats eindigde met ook een mooie score Co
Beunder & An Pronk met 60,00%
en op de 3e plaats werd beslag gelegd door Jeanette Das & Joop de
Haas met 52,17%. In de voorlopige
tussenstand staan op de 1e plaats
Cor & Ton met 55,29% op de 2e
plaats staan Jeanette & Joop met
53,77% en op de 3e plaats staan
Jacqueline & Ans met 53,58%.

snel bij elkaar om met de juiste
oplossing te komen voor het maken van de juiste kansen. En jawel
- door goed samenspel van de
dames, en het snelle voetenwerk
van de heren, werden de kansen
gecreëerd en verzilverd tot mooie
doelpunten. Dit wist de ploeg vol
te houden tot de rust, welke werd
ingegaan met de tussenstand
van 5-11.

Niet toegeven
Terwijl Atlantis zichzelf opwarmde met een warme kop thee,
werden de tactieken en afspraken nog even goed doorgenomen. Voor de tweede helft van
de wedstrijd was het doel voor
de Mijdrechtenaren dan ook zeer
duidelijk; de kracht en de juiste
kansen van de eerste helft doorzetten. Echter was KVS/Maritiem
niet van plan om zomaar toe te
geven aan dit plan van Atlantis.
Ook zij wisten een aantal goede kansen uit te spelen en de
voorsprong van Atlantis iets te
verkleinen. De laatste 15 minuten van de wedstrijd werden geVoorsproong
speeld, met inmiddels nog maar
In de eerste minuten van de wed- een voorsprong van 3 doelpunstrijd wist Atlantis 3 al een klei- ten voor Atlantis. De juiste timing
ne voorsprong te boeken. Ech- voor een time-out dus. En zogeter werd het door de tegenwind zegd, zo gedaan; de ploeg kwam
er niet makkelijker op gemaakt kort bij elkaar om nog even de
om de bal in het mandje te krij- puntjes op de “i” te zetten voor de
gen, waardoor de ploeg gedwon- overwinning. Dit resulteerde dan
gen werd om langere aanvallen ook in een aantal mooie opeente spelen en door te zoeken naar volgende doelpunten, gevolgd
de juiste kansen. De aanvallers door de overwinning voor Atlanvan Atlantis kwamen dan ook al tis. De eindstand was 13-16.

Mijdrecht - Maandag 29 april
is de vierde ronde van de voorjaarscompetitie gespeeld. Het
was in de verschillende lijnen
weer spannend. In de A-lijn waren de verschillen niet groot. Alleen team Dick Elenbaas/Zijerveld scoorde super hoog 67,36%
met daar achter team Rene/Tineke de Jong met 59,38% en team
Gerda Ruigrok/Kroes met 59,03%.
Team Carla Euwe/Schmidt bood
en haalde een prachtig 6SA
contract. Team Rene de Jong/
Schreurs deed een 6harten bod
en maakte het zonder mankeren. Ook team Dick Elenbaas/Zijerveld maakte een mooi 3SA contract met 2 up-slagen.
B-lijn
In de B-lijn waren de verschillen
groter. Team Jopie de Jong/Koevermans pakte de eerste plaats
met 61,48%, gevolgd door team
Nel/Hans Leeuwerik met 57,80%
en daar achter team Nienke Hesselink/Morssink met 55,00%.
Team Frans Leeuwerik/Navest tikte een mooi 4harten contract met
3 up-slagen binnen. Team Jopie
de Jong/Koevermans liet iedereen achter zich met een 6Harten
bod en een up-slag. Team Elly Norel/van der Wilt sleepte een 3klaveren gedoubleerd contract binnen. Vermeldenswaard is ook het
mooie 6harten klein slem bod
van team Piet/Joke Homan dat
ook werd gemaakt.
Lentecompetitie
Donderdag 2 mei is de vijfde ronde van de Lentecompetitie gespeeld.

In de A-lijn waren de verschillen
dit keer klein. Team Gerard/Riet
van der Meerde scoorde 57,50%,
met op geringe afstand team Richard van Heese/Leeuwerik met
56,25 en team Huub/Hennie van
der Reep met 55,00%. Een zeldzaam bod werd door team Ben
Ockhuizen/Verlaan
gescoord
door 4schoppen geredoubleerd
te spelen en te halen. Team Pieter
Koopmans/Buijs slaagde in een
mooi 4schoppen contract 2upslagen te halen.
5 ruiten contract
In de B-lijn ging team Bart Groenevelt met 60,94% aan kop, met
team Wim/Trees Versteeg met
58,33% en team Hubertine van
Buul/Lindeman met 56,25% daar
achter. Team Ben Gabriel/Mur
maakte een prima 4ruiten contract. Team Bart Groenevelt/Lambers haalde een 1harten contract
met 3up-slagen binnen. In de Clijn stak team Marion van Nieuwkerk/van Duren er boven uit met
56,74%. Team Ria/Cok Verlaan
volgde op afstand met 52,99% en
direct daar achter team Ria Matthiesen/Versteeg met 52,29%.
Team Ria /Cok Verlaan scoorde
een mooi 3SA contract met 1upslag. Team Annie Schouten/Klein
maakten een prachtig 5ruiten
contract. Team Ineke Hollaardt/
Siegers scoorde een 3SA contract met 4up-slagen. Team Marion van Nieuwkerk/Van Duren deden goede zaken in een 6ruiten
contract.
Speel eens mee. Zie voor informatie de website van Bridgevereniging Mijdrecht.

Stormachtige Bon Bokaal

Atlantis 3 neemt de
punten mee
Mijdrecht - Het door Rabobank
gesponsorde Atlantis 3 mocht het
afgelopen zaterdag opnemen tegen KVS/Maritiem 6. Na een lange reis voor de club uit Mijdrecht
naar Scheveningen, was het aan
Atlantis 3 om te laten zien wat ze
in huis hebben. De weersvoorspelling voor deze korfbalmiddag
was helaas niet al te best. In tegendeel zelfs - bij het eerste fluitsignaal van de wedstrijd lastte de
scheidsrechter al een time-out in
om te gaan schuilen voor de harde regen. De teams zochten zich
de meest korte route naar clubhuis ’t Hokje, het thuishonk van
de club uit Scheveningen. Het
was nu aan Atlantis om de concentratie niet te verliezen door
de onverwachte wending van
de start van de wedstrijd. Coach
Janneke van Ginkel greep dan
ook direct in, om het derde team
van Atlantis scherp te houden. En
met succes; nadat de regenbui
amper halve minuut was vertrokken, schoot Atlantis met de juiste
drive uit de startblokken.

Bridgevereniging Mijdrecht

Atlantis niet in staat om
Fiducia aan te pakken
Mijdrecht - Na de nogal dramatische nederlaag van twee weken
eerder tegen De Vinken moest de
ploeg uit Mijdrecht nu ietsje verder op weg om aan te mogen treden tegen de nummer 2 Fiducia
in Vleuten. De eerste wedstrijd
voor de zaal was er ook al eentje
om liever niet aan herinnerd te
willen worden. Toendertijd knalde Fiducia er vol overheen in de
openingsfase wat leidde tot een
0-7 achterstand die nooit meer
omgebogen werd. De zaak dus
om vanaf het begin scherp te
zijn en te kunnen laten zien dat
we mee konden doen met deze
ploeg. Echter waren er wel wat
wijzigingen in de basis opstelling. Marijn Maarsseveen en Natasja Korver vervingen de zusjes
Loman die in het zonnetje ergens
ver weg aan het strand liggen terwijl de selectie van Atlantis in het
hondenweer moest aantreden.
Echter was tijdens de wedstrijd
van het eerste team gelukkig dit
niet heel erg het geval en speelde
alleen de wind af en toe een beetje parten.
Vuur
Maar het doel dus om scherp te
beginnen en het Fiducia het vuur
aan de schenen te leggen wilde
ook deze keer niet slagen. Atlantis was heel rommelig en maakte soms kinderlijke stomme fouten waardoor het Fiducia ook gewoon heel makkelijk werd gemaakt. Natuurlijk waren er wijzigingen en waren de vakken zoekende, maar met name de ge-

bruikelijke basisspelers lieten
grote steken vallen en konden
hun rug niet rechten in de eerste
25 minuten. Fiducia liep uit naar
een 8-2 voorsprong, wanneer eigenlijk de ploeg uit Mijdrecht een
beetje zijn ding begon te doen en
gelijk binnen 3 minuten 3 doelpunten maakte. Maar nog steeds
was de achterstand wel aanwezig
bij de rust namelijk 9-5.
Pijntjes
Vervelend genoeg door diverse
pijntjes kon Lars niet verder en
maakte Mark Kruiswijk zijn opwachting in de 2de helft. En ook
in het begin van de 2de helft had
Atlantis het gewoon weer heel
moeilijk tegen een echt wel sterke ploeg die in de zaal niet voor
niets kampioen waren geworden
in de 2de klasse. Het gat werd vergroot naar 6 bij een stand van 126. Atlantis kwam vervolgens beter in zijn spel doordat er in de
aanval beter gecommuniceerd
werd en dus ook betere kansen
werden gecreëerd en genomen.
Dit leidde alleen jammer genoeg
niet tot een inhaalslag, want dat
gat van 6 werd door getrokken
naar het einde van de wedstrijd,
eindstand 17-11.
Toch door het 2de deel van de
tweede helft is er wel een goed
gevoel over gebleven aan de
speelwijze die Atlantis toen op
de mat neerlegde. We kunnen er
weer mee door en hopelijk is het
voor aankomende zaterdag de
opmaat naar een overwinning op
eigen grond.

Regio - Op 4 mei is de strijd om
de 36e editie van de Bon Bokaal
gestreden, de traditionele eerste
wedstrijd op de plas. De weersvoorspelling gaf aan dat er een
stevig windje met winterse buien
in het vooruitschiet lag en bij de
schippermeeting om half 11 werd
dan ook als extra artikel in het
wedstrijdregelement toegevoegd
dat het ten strengste verboden
was om sneeuwballen te gooien.
Ondanks de omstandigheden waren er toch nog aardig wat schepen die richting de start voeren,
in de aanloop naar de start begon
de wind al wat verder aan te wakkeren zodat de meeste boten een
rif in het grootzeil gezet hadden.
Het comite had de baan zo uitgekozen dat alle hoeken van de plas
gezien zouden worden.

ondanks toegesnelde hulp niet
meer overeind kon komen en uiteindelijk met hulp van finishschip
en de bemanning van de Anam
Cara voor verdere rampen behoed is.

Al warm
Toen dit zich allemaal afspeelde
werden de eersten al weer warm
en droog bij Restaurant Bon door
Vincent en crew verzorgd met
broodjes en drankjes die elk jaar
weer gratis aan de zeilers worden
aangeboden. De Bon Bokaal bestaat normaal uit 2 wedstrijden
maar het wedstrijdcomite had
besloten gezien de omstandigheden de 2e wedstrijd te laten vervallen. Na de lunch was het dus
zeilen opruimen en een drankje
en een hapje aan de bar met afsluitend een heerlijk en gezellig
Windvlagen
diner met de prijsuitreiking en de
Er waren tijden de race steeds traditionele verloting van de winheftige windvlagen met tegelij- terstalling. De Bon Bokaal is gekertijd schiftingen van 20 tot 30 wonnen door de Candelaer van
graden waardoor opperste con- Bernard en Jeannette Voogd met
centratie van iedereen nodig was. een kleine 15 seconden daarachEigenlijk was het verder droog ter het Schrijvertje van Henk van
gebleven tot er in het slot van de der Weit. Het was een zeildag die
wedstrijd een flinke bui met een ik in ieder geval niet had willen
venijnig staartje langs kwam, re- missen. Met de hartelijke dank
gen en hagel tegelijk en vlagen aan Vincent en crew van Restauvan zo’n windkracht 7 waardoor rant Bon en de broertjes Fred en
menigeen in grote of kleine pro- Theo Prins van het wedstrijdcoblemen kwam. Helaas is er toen mite voor de sponsering en orgaook een boot omgeslagen die nisatie.

Kienen Serviam
Regio - Op zaterdagavond 11
mei organiseert stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw Legmeerplein. De zaal is open vanaf 19.00 uur en we beginnen om
20.00 uur. Op deze avond kunt u
weer vele mooie prijzen winnen,

of als hoofdprijs een van onze bekende enveloppen. Of in elke ronde een tas met boodschappen,
ons groente winkeltje en nog veel
meer leuke prijzen. De opbrengst
van deze avond is bestemd voor
kleinschalig ontwikkelingswerk
in Kameroun en Pakistan.

