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Bingo
Dit gemeentehuis in Mijdrecht heeft zijn tijd gehad. Bouw een nieuwe en dan niet in het centrum van Mijdrecht. Mijdrecht - Op 7 juni is er weer de
maandelijkse bingo van de Lijnkijkers, de bingo vindt plaats in
de kantine van sport vereniging
Argon. De hoofdprijs deze maand

Maar.. wordt het renovatie of nieuwbouw en waar dan?

De Ronde Venen heeft een
nieuw gemeentehuis nodig
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is een fiets. Zaal open 19.00 uur,
aanvang bingo 20.00 uur. Het eerste kopje koffie of thee is gratis.
Met meedoen steunt u de jeugd
van Argon, dit kunt u natuurlijk
ook doen door uw oud papier
neer te zetten bij de container op
het Argon parkeerterrein.

De Ronde Venen - Vernieuwing van het gemeentehuis is noodzakelijk. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de huidige
en toekomstige eisen. Dat geldt niet alleen voor het oude, rechthoekige deel dat aan het Raadhuisplein staat en dat in 1978 is gebouwd. Ook het deel aan de Croonstadtlaan - vanaf restaurant
Rendez-Vous tot aan de ondergrondse parkeergarage - dat 25
jaar geleden is aangebouwd, is zonder bouwkundige ingrepen
niet toekomstbestendig. Eerder is al een budget van 75.000 euro
beschikbaar gesteld voor de inhuur van een extern huisvestingsadviesbureau en een bouwkundig adviseur. Nu blijkt meer geld
nodig.
“Nuloptie”
Het behouden van het huidige gemeentehuis zonder enige
vorm van renovatie wordt niet
gezien als een reële optie. “Niets
doen” of “laten zoals het is” zou
zelfs tot gevolg hebben dat de
jaarlijkse huisvestingslasten gaan
toenemen met 390.000 euro. Tot
die conclusie - de zogeheten “nuloptie“ - komt een bouwcommissie, waarin alle politieke partijen

ger aanpak - kosten jaarlijks meer,
maar bieden wel een vooruitzicht op een toekomstbestendig,
kwalitatief goed gebouw. In een
reeds gemaakt overzicht worden
vier toekomstige ontwikkelingen
vergeleken. Het gaat om zogeheten “scenario’s”. De gemeenteraad beslist later deze maand om
voor aanvullende onderzoeken
eenmalig nog een bedrag van
65.000 euro beschikbaar te stelzijn vertegenwoordigd. Dat fors len. Dat aanvullende budget zou
hogere bedrag aan huisvestings- nodig zijn om met de inhuur van
kosten is alleen al nodig om hui- een extern adviesbureau - kosten
dige situatie in stand te houden. 15.000 euro - na te gaan wat de
Op termijn is die “nuloptie” een toename van de huisvestingslasdoemscenario want de teruglo- ten zal zijn in elk van die vier scepende kwaliteit van het gebouw nario’s. Bij geen van de vier scenaleidt tot waardevermindering van rio’s wordt de hoogte van de tohet gemeentehuis.
tale bouwkosten vermeld in het
raadsvoorstel.
Andere vooruitzichten
Andere ideeën - met een grondi- Vervolg elders in dit blad.

ChristenUnie-SGP wil lessen trekken
uit het dossier Grondtransporten
De Ronde Venen - Tijdens de
raadsvergadering van vorige
week dinsdagavond heeft de
ChristenUnie-SGP een motie ingediend om nieuw beleid te maken over het verlenen van vergunningen voor zogenaamde
aanlegwerken. Dit naar aanleiding van de voortdurende discussie over de grondtransporten in Wilnis. De afgelopen maanden heeft men het in de gemeenteraad regelmatig gehad over de
grondtransporten in Wilnis en de
gevolgen daarvan in de vorm van
schade aan wegen, hoge kosten
voor ambtelijke inzet en mogelijk op lange termijn milieuschade. De kosten voor de gemeente lopen al in de tonnen, waar
ze dan welgeteld € 128,00 leges
voor hebben ontvangen. En omdat onvoldoende duidelijk is wat
er precies mee afgevoerd is in de
grond, weten we ook niet wat er
in de toekomst bijvoorbeeld via
grond- en slootwater nog aan
vervuiling boven water komt.
Want de controle is wat ons betreft toch vooral een papieren tijger. De gemeente heeft ook geen
grip op dit project, want kennelijk
zijn we niet in staat om er paal en
perk aan te stellen.

Fouten
“Fouten maken mag, maar dan
moeten we er wel wat van leren”
aldus Wim Stam (fractievoorzitter). “Daarom is dit wat ons betreft een gevalletje ‘eens maar
nooit weer’”. De ChristenUnieSGP vindt dat ze hier zo snel mogelijk lessen uit moeten trekken en beleid moeten ontwikkelen hoe ze met dit soort vergunningsaanvragen om gaan om de
genoemde schade in kosten en
milieu in de toekomst te voorkomen. En om ervoor te zorgen
dat de gemeente weer in de regiestoel komt te zitten in plaats
van de ondernemer die, naar ons
idee, langs de grenzen van de regels heen scheert. Waarom nu?
Eigenlijk had dit maanden geleden al moeten gebeuren, want
morgen kan er opnieuw zo’n aanvraag liggen en dan zijn we mogelijk al te laat. Daarom is er wat
ons betreft ook haast geboden,
hoe eerder de analyse is gemaakt
en de lessen zijn getrokken, hoe
beter. Ze hebben om die reden,
samen met een aantal andere
fracties, in de raad van 28 mei jl.
een motie ingediend, die het college de opdracht geeft om zo
spoedig mogelijk een grondige

analyse van dit dossier uit te voeren, de valkuilen in en lessen uit
dit dossier inzichtelijk te maken
ter lering voor de toekomst, een
concrete beleidsnotitie op te stellen ten aanzien van vergunningsverlening aanlegwerken en een
dergelijke beleidsnotitie voor het
eind van 2019 aan de raad voor te
leggen.
De motie is vrijwel unaniem aangenomen en we hopen hiermee
voor de toekomst dergelijke situaties te kunnen voorkomen of in
ieder geval beter beheersbaar te
maken.
Fractievoorzitter CU/SGP Wim
Stam: “ Fouten maken mag, maar
je moet er wel van leren!”

Wilnisse zomermarkt
Wilnis - Een weekje eerder dan u
gewend bent, organiseert de Ondernemersvereniging Wilnis zijn
Zomermarkt. Op woensdag 12 juni van 12:00 tot 20:00 uur in Wilnisdorp. Het thema van dit jaar is
Go Kids. Op 12 juni is het tevens
Nationale Buitenspeeldag, daar-

om is de samenwerking gezocht
met Jeugdwerk de Ronde Venen.
Zij verzorgen diverse kinderactiviteiten, van Stormbaan tot Rodeostier. Dus naast de vele kramen van lokale ondernemers en
van marktkooplui, heel activiteiten voor de jeugd.

Nieuwe Meerbode
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www.aap.nl

Zie de twee advertentie pagina’s elders in deze krant.
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Red dieren als berberaapje Musa

Mijdrecht – Iedere donderdag is er in Mijdrecht, op en rond
het Raadhuisplein, een gezellige weekmarkt. Deze is er van
11.00-17.00 uur. Het is een markt met wel veel diversiteiten
en waar regelmatig leuke acties worden georganiseerd. Deze week kunt u, als u geluk heeft, een deel van uw aankoopbedrag terugkrijgen. Hoe? Wel, er loopt deze donderdag een
‘goede fee’ op de markt. Mocht u nu iets gekocht hebben
bij een van de markkooplieden en u voelt haar hand op uw
schouder, zou het heel goed kunnen dat zij een deel voor u
betaald. Wat is er niet mooier dan dat. Maar mocht u niet bij
één van de gelukkige behoren, op de Mijdrechtse markt vindt
u in ieder geval sfeer en gezelligheid en velen aanbiedingen.
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Mijdrecht – Maandagmiddag, rond de klok van zes uur
vonden enkele voorbijgangers een bewusteloze wielrenner op de Johan van Renessestraat in Mijdrecht. De
hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De ambulance was snel ter plaatse en de
man kwam weer bij kennis.
De traumahelikopter was
niet meer nodig. De politie
heeft de fiets, met filmcamera op het stuur, in beslag genomen voor onderzoek. Of
de man is aangereden of zelf
ten val is gekomen is nog
niet bekend. De man is met
verwondingen aan hoofd en
arm naar het ziekenhuis vervoerd.

888

Ontmoet de goede fee
op Mijdrechtse markt

Nog zes weken
doorgaan?

Wielrenner
bewusteloos
gevonden

SINDS 1

De Ronde Venen

KORT NIEUWS:

De Ronde Venen- Zijn de
deuren van úw bridge, biljart of klaverjasclub gesloten? En bent u nog niet uitgespeeld? Soos De Ronde
Venen gaat door tot half juli
met het organiseren van bovengenoemde activiteiten.
Soos DRV vindt plaats in de
Willistee te Wilnis op woensdagmiddag tussen 13.30 en
16.45 uur. Voor een entreeprijs van slechts € 2,50 (incl. koffie/thee) kunt u de
hele middag in een vriendelijk maar competitieve
sfeer spelen. Als u wilt bridgen verzoeken wij u om u
op dinsdag aan te melden.
Wanneer u geen speelpartner heeft gaat onze bridgeleider. Gerard van der Meer
voor u zoeken. Voor klaverjassen en biljarten is dit niet
nodig.!
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
VOOR MIJDRECHT

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

INFOVERSPREIDNET.NL
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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
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 22 juni Chazz
2019 in De Hoef

Van 16.00 tot 22.00 swingt het weer en klinkt er heerlijke muziek
in de mooie en sfeervolle tuin van Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 De Hoef. Er zijn genoeg redenen om naar Chazz 2019
te komen: bijpraten met vrienden, een hapje eten en vooral lekker luisteren. Parkeren kan in het weiland, de vriendelijke parkeerwachten wijzen de weg.
Leo’s Drugstore,
een 7-mans formatie
Wat te denken van een bezetting
van trompet, trombone en saxofoon in combinatie met een vibrafoon. Leo’s Drugstore heeft
het en is daarmee een band met
een unieke sound. De drugstoremusici zijn allemaal van kinds
af aan in de muziek, komen uit
een muzikaal nest, drumden bijvoorbeeld op conservenblikken
en zijn nog net niet met een instrument geboren. Een aantal
van hen ging dan naar het conservatorium en werd daar degelijk en klassiek gevormd. De musici van Leo’s Drugstore zijn veelzijdig, spelen jazz klassiekers, maar
ook een swingende mix van latin
en funk. Ze hebben een niet alledaags repertoire en eigen maatwerk arrangementen. Hun muziek is een mix van Herbie Hancock, Stan Getz en Art Blakey.
Maar er kan ook zomaar een
vleug Piazzolla en Janis Ian langskomen. Drugstore verwijst trouwens niet naar een geestverruimend middel maar naar de oefenruimte achter de drogisterij in Noorden waar ze elke dinsdagavond oefenen. Tijdens Chazz
treedt Leo’s Drugstore op van
19.15 tot 20.30 uur. De bezetting:

Pim de Boer slagwerk en zang,
Lenny Fleur op basgitaar, Peter
de Gelder met vibrafoon, Dick
Lokhorst toetsen en zang, Rainer Muller trombrones, Han Smit
trompet en André van Willigenburg met saxofoons en percussie.
Zie www.leosdrugstore.nl voor
meer informatie over band en
musici. U kunt dan een voorproefje nemen en luisteren naar hun
muziek. Voor foto’s en de sfeer
van het festival www.chazz.nl.
Daar vindt u ook informatie over
het goede doel van Chazz 2019
en over de kaartverkoop.
Tot Chazz
Ria Waal

Uitbreiding Optometrie
bij Eye Wish Uithoorn

Regio - Eye Wish Uithoorn in winkelcentrum Zijdelwaardplein is
een begrip voor de klanten uit
Uithoorn en omstreken.
Bij Eye Wish worden er niet alleen
topkwaliteit brillen en contactlenzen aangeboden, maar krijgt
de klant ook uitgebreide oogzorg
door gediplomeerde optometristen.
Met de zorg voor uw ogen neemt
u natuurlijk geen enkel risico.
Daarom is het goed om te weten dat niemand zich zomaar optometrist mag noemen. De titel
van optometrist is wettelijk beschermd.
Bij Eye Wish Uithoorn worden
uw ogen altijd door een gediplomeerd optometrist opgemeten, ook als u alleen voor een
bril of contactlenzen komt. Hiermee is Eye Wish onderscheidend
en klantgericht. Een optometrist
kijkt verder dan een opticien en
kan indien nodig de ogen medisch onderzoeken en eventuele problemen tijdig signaleren.
De optometrist is het eerste aanspreekpunt bij oogproblemen zoals verminderd zicht of een risico
op het ontwikkelen van een oogaandoening, zoals glaucoom, macula degeneratie of staar. Er zijn in
de zaak twee optometristen aanwezig om oogzorg te verlenen.

krijgt u een gedegen en helder
advies. De optometrist meet de
ogen op bij kinderen vanaf 6 jaar.
Hiervoor is geen verwijzing nodig bij Eye Wish Uithoorn.
Bij mensen boven de 40 jaar zijn
oogonderzoeken altijd verstandig, omdat er kan worden bekeken of er afwijkende verschijnselen zijn waardoor het oog of de
ogen niet goed functioneren.
In overleg kunnen de resultaten
van uw oogonderzoek doorgestuurd worden naar uw huisarts.
Met een totaalaanbod aan eerstelijns oogzorg is Eye Wish Uithoorn onderscheidend in de optiek.

Nieuw: ooglidreiniging
bij Eye Wish Uithoorn
Sinds enige tijd zijn de optometristen bij Eye Wish Uithoorn begonnen met het behandelen van
droge ogen. In de praktijk komen
er regelmatig klanten met droge
ogen voor. Vaak gebruiken deze klanten al kunsttranen om de
symptomen zoals een branderig gevoel, jeuk of tranende ogen
te verlichten. De symptomen nemen meestal toe in de loop van
de dag. De optometristen willen
nu ook de oorzaak aanpakken en
zijn begonnen met het aanbieden van ooglidreiniging voor de
behandeling van droge ogen.

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

Elk oog
Voor elke oog- en zichtafwijking

De maand van WhatsApp
komt er aan
Regio - Onderzoek van SeniorWeb toont aan dat twee derde
van alle 65-plussers steeds vaker
de smartphone gebruikt om er
iets meer mee te doen dan alleen
maar bellen en dat driekwart het
zelfs meeneemt op vakantie. De
smartphone zal straks dan ook bij
veel vakantiegangers weer in de
reistas zitten om contact met het
thuisfront te onderhouden, de
route te plannen, het nieuws en
het weer te volgen, maar vooral
om er foto’s mee te maken. Acht
op de tien senioren gebruiken
dan WhatsApp om die foto’s met
familie en vrienden te delen.
Wat doet WhatsApp
WhatsApp is een populaire app
op smartphones geworden. Je
kunt er naast foto’s allerlei berichten mee versturen en zelfs gratis bellen. Veronderstel, je maakt
onderweg iets mee, je pakt je
mobieltje, schiet een foto, start
WhatsApp en je stuurt die foto
met een bericht direct door naar
een kennis of familielid. Die hoort
op zijn of haar telefoon dan een
paar piepjes en ziet na aanklikken
meteen die foto, het meegestuurde bericht en kan er meteen op
reageren. Het allerleukste is dat
WhatsApp gratis is omdat het gebruik maakt van internet via wifi
of de databundel.
Wat is Wifi
Wifi is draadloos internet dat op
verschillende apparaten gebruikt
kan worden, waaronder de mobiele telefoon. Het enige wat dan
gedaan moet worden is de telefoon verbinden met een wifi-netwerk door het intoetsen van de
netwerknaam en bijbehorend
wachtwoord. Thuis gaat Wifi via
het modem dat door de internet
provider is geleverd en werkt dan
binnen een straal van 30 meter.
Zit je daar buiten dan is een 3G of
4G verbinding nodig en dat gaat
van je databundel af. Via de vele
zendmasten kan je in Nederland
dan overal mobiel internetten.
Wifi kom je ook steeds vaker tegen in publieke ruimtes en horecagelegenheden. Denk aan vliegvelden maar bijvoorbeeld ook
aan de trein en de bus. Maar pas
op Wifi is niet overal beveiligd.
Mobiel internetten via Wifi kost

Droge ogen komt regelmatig
voor en worden veroorzaakt door
onvoldoende traanvocht productie of als het traanvocht van
slechte kwaliteit is. Dit ontstaat
vaak door Blefaritis. Blefaritis is
de medische term voor een ontsteking aan de ooglidrand. In de
ooglidrand zitten kleine talgkliertjes. Deze kliertjes helpen het oog
gezond en vochtig te houden. Bij
Blefaritis raken de talgkliertjes in
de ooglidrand verstopt, waardoor
de ogen uitdrogen.
Speciaal voor deze chronische
aandoening is een gepatenteerde medische bril ontwikkelt om
de oogleden te stomen. Dit apparaat verhoogt met een warmtetherapie van 42,5°C, op een natuurlijke manier de kwaliteit en
stabiliteit van de traanfilm.
Met deze behandeling bevordert
u de gezondheid van de ogen
en uw dagelijkse comfort. Voor
meer informatie over deze speciale stoombril en de daarbij behorende reiniging van de oogleden
kunt u altijd bij ons binnen lopen.

lig internetten. Verder is er iedere maandag- en woensdagmiddag tussen 14.00-15.00 uur in de
bieb te Mijdrecht een inloopmiddag. Iedereen kan daar binnenlopen met laptop, mobieltje of taniets extra’s. Buiten het bereik van blet om vragen en problemen
Wifi is de gebruiker aangewezen aan de orde stellen. Zoals, hoe
op zijn of haar databundel en als krijg ik Whatsapp aan de praat
die op is betekent het bijbetalen. op mijn mobieltje. Voor informaIn augustus start SeniorWeb DRV tie en aanmelden 0297-282938 of
in de bieb te Mijdrecht weer met 06-53454196 of een mailtje naar
een cursus Windows 10, een cur- seniorwebdrv@gmail.com. Kijk
sus bestandsbeheer, een cursus ook eens op www.seniorwebderGoogle foto’s en een cursus vei- ondevenen.nl.

omer on fiet toc ten
Regio - IVN-afdeling De
Ronde Venen en Uithoorn
organiseert dit jaar voor de
zevende keer zomeravondfietstochten. De eerste fietsavond zal zijn op dinsdag
11 juni. We vertrekken om
19.15 uur vanaf het Raadhuisplein in Mijdrecht. De
afstand is circa 25 kilometer.
Al fietsend genieten we van
de prachtige natuur. Ook
deze avond weer een fraaie
route in de omgeving van
ons mooie veenweidegebied. Ontdek samen de bijzonderheden van dit unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen. Opgave niet nodig. Info: Anja de Kruijf 0658924521

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
- 1473027, 27-5-2019, Vogel Bowser, M, KAKETOE, wit, Ring Witte Ducopskaketoe man van 4 jaar, luistert naar de naam Bowser, kan woordjes zoals zijn eigen naam. Persoonsgericht. Vinder word beloond. Rijksstraatweg, Baambrugge.

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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Maar.. wordt het renovatie of nieuwbouw en waar dan?

In deze vaste column van gezondheidscentrum GezondWilnis stellen de specialisten zich voor.

De Ronde Venen heeft een
nieuwe gemeentehuis nodig
Vervolg van de voorpagina
Uitgangspunten en visie
Ongeveer de helft van de 65.000
euro is volgens het college van
burgemeester en wethouders nodig voor extern onderzoek naar
de gevolgen van een uiteindelijke locatiekeuze - in de kern van
Mijdrecht of elders - zoals bereikbaarheid, verkeersstromen en
parkeergelegenheid. Ongeveer
een kwart van het gevraagde bedrag wil het college besteden aan
het opstellen van een stedenbouwkundige visie. Daarbij gaat
het om het formuleren van ruimtelijke uitgangspunten. Doel van
dit soort onderzoeken is het vaststellen hoe de kwaliteit van de
omgeving blijvend versterkt kan
worden. Er is ook 7.000 euro uitgetrokken om onderzoek te doen
naar de kwaliteit van de constructie van het huidige gemeentehuis. Is het gebouw wel voldoende veilig als er aan gerenoveerd
wordt? Een bedrag van 3.000 euro is uitgetrokken voor het organiseren van gesprekken en bijeenkomsten met stakeholders.
“Scenario 1” en “scenario 2”
De uitkomsten van dat constructie-onderzoek zijn van belang om
te kunnen bepalen of renovatie
van het bestaande pand tot de
mogelijkheden behoort. De sobere renovatievariant van zowel
het in 1978 als het in 1994 gebouwde deel wordt aangeduid
als “scenario 1”. Een eerste, zeer
voorlopige, schatting van de jaarlijks toenemende huisvestingslasten komt bij dit scenario uit op
515.000 euro.
“Scenario 2” is een meer ingrijpende renovatievariant. Daarbij
is uitgegaan van het voornemen

om op de begane grond - de zogeheten “plint” - te komen tot
een commerciële invulling. Bovendien zou dan op het bouwgedeelte uit 1994 een extra verdieping geplaatst worden. De keuze
voor deze variant betekent een
toename van de jaarlijkse lasten
van 545.000 euro.

om een stijging van 470.000 euro.
In het voorstel waarover eind deze maand gestemd gaat worden,
staat overigens wel dat “scenario
4” een aantal open einden heeft.
Zo moeten de grond- en locatiegebonden kosten nog onderzocht worden “om de gevolgen
helder te krijgen.”

“Scenario 3”
In dit plan is eveneens opgenomen dat het huidige gemeentehuis op de huidige locatie blijft.
Het bouwgedeelte uit 1994
wordt dan gerenoveerd en het
in 1978 gebouwde deel aan het
Raadhuisplein wordt volledig gesloopt.
Daar is nieuwbouw gepland, op
een zodanige wijze dat een directe verbinding ontstaat tussen het
Raadhuisplein en De Passage.
Zo zouden beide afzonderlijke
winkelgebieden in het centrum
van Mijdrecht een grotere eenheid kunnen vormen. Dat zou de
aantrekkelijkheid van het dorpscentrum vergroten.
Ook in dit scenario wordt de onderste verdieping van het nieuw
te bouwen gedeelte commercieel
uitgebaat.
In dit voorbeeld is uitgegaan van
een jaarlijkse kostenstijging van
580.000 euro.

Stakeholders
De hierboven toegelichte scenario’s worden uitgewerkt nadat ze
zijn onderzocht op de ruimtelijke
en economische gevolgen voor
en op de omgeving. Het gaat dan
om de stedenbouwkundige kwaliteit, de bereikbaarheid en betaalbaarheid.
Aangegeven is dat gesprekken
zullen volgen met stakeholders.
Dat betreft medewerkers, inwoners, ondernemers en experts op
het gebied van publieke en commerciële voorzieningen en vastgoed. De uitkomsten van al die
gesprekken worden verwerkt in
de scenario’s.
Pas daarna neemt de raad een besluit over het gewenste scenario.
Met dat raadsvoorstel wordt dan
de initiatieffase afgesloten en begint de definitiefase. In dat stadium wordt een programma van eisen opgesteld en vindt de selectie van een architect plaats.

“Scenario 4”
In dit scenario wordt de bestaande locatie van het gemeentehuis
verkocht voor herontwikkeling.
Een nieuw gemeentehuis zal
dan op een andere plek in de gemeente worden gebouwd.
Het meest opvallend in het vergelijkende overzicht is dat deze
variant zou leiden tot veruit de
laagste toename van de jaarlijkse
huisvestingslasten. Het zou gaan

Beoogd effect
In het raadsstuk is aangegeven
dat het uitgangspunt is te komen
tot een sober en doelmatig gemeentehuis, vernieuwd dan wel
nieuw.
Dat gemeentehuis moet multifunctioneel gebruikt kunnen worden en de dienstverlening aan de
inwoners verbeteren. Ook moet
het een passende werkomgeving
bieden aan de ambtenaren.

Deze week maken we kennis met fysio- en
manueeltherapeut Frits Andrée.

De praktijk van fysio- en manueeltherapeut Frits Andrée is een
begrip in Wilnis. Al bijna twintig
jaar is hij in het dorp gevestigd;
voorheen in een praktijk aan
huis, nu in gezondheidscentrum GezondWilnis aan de Wagenmaker. Samen met het Medisch Trainingscentrum (MTC)
verzorgt Frits Andrée in dit centrum de professionele begeleiding bij klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat;
gewrichten, spieren en pezen.
“Wij vullen elkaar mooi aan’’,
vertelt Frits. “Waar zij gespecia-

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

liseerd zijn in revalidatie, oncologie en ziektes als diabetes en
reuma; kijk ik als fysio- en manueeltherapeut naar de diepere oorzaken van de klacht. In
het lijf is alles aan elkaar verbonden. Pijn in je knieën wil
niet direct zeggen dat er ook
direct een probleem in de knie
zit. Dat kan ook vanuit de voet
komen, of juist vanuit de heup.
In mijn vak onderzoek ik de dieperliggende oorzaken en pak ik
het probleem aan bij de kern.
Soms is het voldoende om het
gewricht weer op zijn plek te
brengen, soms is een langer behandeltraject nodig. Mijn doel
is altijd om de juiste voorwaarden te scheppen om weer fijn
te kunnen bewegen. Om dat te
realiseren kijk ik naar de totale
persoon.’’

Als fysio- en manueeltherapeut
werkt Frits nauw samen met de
andere disciplines binnen het
gezondheidscentrum.
“Bij de balie van de huisartsen
kan ik de gemaakte röntgenfoto’s opvragen en als iemand
een bandage nodig heeft, loop
ik even mee naar de apotheek’’,
stelt de professional die in zijn
vrije tijd graag fietst, wandelt
en geniet van de natuur om
hem heen.
“Als de ‘core stability’ getraind
moet worden, verwijs ik door
naar MTC en als ik constateer
dat corrigerende zooltjes in de
schoenen wenselijk zijn, overleg ik direct met de podotherapeut. In GezondWilnis hebben
we een mooie club vakmensen
bij elkaar. Dat werkt heel prettig
samen.’’

Brassband
Concordia
trekt de
wijk in

Triviant op zoek naar
nieuwe majorettes
Vinkeveen - Houdt uw kind van
dansen? Kijken ze hun ogen uit
als het muziekkorps langs komt
lopen? Dan is majorette worden
een goed idee! Muziek- en showkorps Triviant is een van de weinige muziekkorpsen in de omge-

ving die nog majorettes voor haar
korps heeft lopen. Zij stelen de
show met hun prachtige optredens en geven kleur aan elk evenement. Geef uw kind nu op voor
majorette-les en het is tot de zomervakantie gratis! De lessen zijn

Gastles stichting Halt
op de Schakel
Regio - De Ronde Venen - Wat is
groepsdruk precies en hoe ga je
daar op een goede manier mee
om? In een speciale gastles gaf
een medewerker van stichting
Halt voorlichting aan groep 8 van
basisschool de Schakel over de invloed van een groep.
De gastdocent legde uit wat
groepsdruk betekent en door
middel van een test ontdekten
de leerlingen vervolgens hoe
groepsdruk werkt en hoe gevoelig zij er zelf voor zijn.

Wat de invloed van groepsdruk
kan zijn werd o.a. uitgelegd door
voorbeelden uit de praktijk. De
gastdocente vertelde over jongeren die bij stichting Halt zijn geweest omdat zij onder invloed
van een groep iets strafbaars hadden gedaan. Samen bespraken
de leerlingen hoe deze jongeren volgende keer beter met druk
om kunnen gaan. Tot slot gaf de
gastdocente de leerlingen tips
om groepsdruk te weerstaan. Een
leerzame gastles!

elke donderdagavond van 18.3019.45 uur in de gymzaal van het
Veenlanden College in Vinkeveen. Minimum leeftijd is 6 jaar.
Meer informatie op hun website www.triviant.eu of contact het
secretariaat via info@triviant.eu

Vinkeveen - Op dinsdag 11 juni
geeft brassband Concordia een
buurtconcert in de nieuwe wijk in
Vinkeveen ter hoogte van de Centaur van 19.30-20.30 uur.Concordia zal deze avond gezellige, vlotte muziek voor u gaan spelen. Zij
spelen onder andere: Big Spender, Manhattan Skyline, Pirates of
the Carribean, Volare en Copacabana. De leerlingen zullen zich tijdens dit concert presenteren met
een paar eigen nummers, maar ze
spelen ook met het grote orkest
mee. We hopen op mooi zomers
weer, zodat de buurtbewoners
en belangstellenden kunnen genieten van een gezellige avond.
Concordia ziet u graag op dinsdagavond 11 juni, de toegang is
natuurlijk gratis.

VIOS gaat voor de
eerste plaats
Mijdrecht - De Show- & Marchingband van de Muziekvereniging VIOS heeft momenteel een
drukke agenda.
Steeds meer organisaties van de
Avondvierdaagsen weten welk
korps zij het liefste op de laatste
avond voorop willen hebben lopen! Zo waren we onlangs al in
Nieuwegein, Maarssen en Vinkeveen. Deze week staan we klaar
in Utrecht en De Bilt. En natuurlijk zetten we ons in op 21 juni
a.s. voor de Mijdrechtse deelnemers! Een belangrijk optreden is
komende zaterdag 15 juni. Dan
staan we ingeschreven bij het
Open Dutch Showcorps Championship (ODSC) te Assen. Hier
wordt de nieuwe show ‘Can’t take

my eyes’ beoordeeld door vakkundige juryleden en natuurlijk is
er ontzettend veel geoefend om
hier een hele goede uitslag neer
te zetten! Dezelfde show is dan
uiteraard gratis te bezoeken tijdens de Taptoe Mijdrecht welke
zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 29 juni a.s. Met maar liefst vijf
korpsen zullen ze vanaf het clubgebouw van VIOS aan de Windmolen naar het Raadhuisplein lopen.
Alle korpsen zullen daar hun eigen uitstekende show laten zien,
maar uiteraard hoopt de Show- &
Marchingband van VIOS daar met
hun winnende show te staan!
Noteer de datum alvast in uw
agenda!

06

5 juni 2019

Column van het Inwonerscollectief DRV

Tijd voor verandering

Soms is het tijd voor verandering, voor iets nieuws, voor een
andere koers. Als we kijken naar onze samenleving, zien we
bijvoorbeeld dat die steeds meer verandert in een netwerksamenleving. Een moderne manier van samenleven met een
infrastructuur van sociale en media-netwerken. Met inwonersnetwerken kunnen heel veel mooie plannen en initiatieven worden gerealiseerd (die als individuele inwoner vaak
onhaalbaar zijn). Tijd dus voor de inwoners om het anders en
vooral samen te gaan doen!
Inwonersnetwerken
Een netwerk is het ideale middel om samen dingen met elkaar te delen en te ondernemen. We zien ook op steeds
meer plekken dat inwoners samen optrekken om iets in de
buurt voor elkaar te krijgen.
Zó ontstaan spontaan de zogenoemde inwonerscollectieven,
die van onderaf allerlei zaken
oppakken. Niet meer automatisch aan de gemeente vragen
of er iets voor de inwoners gedaan kan worden, nee het gewoon als inwoners zélf oppakken. Ze vormen dan dus een inwonersnetwerk en nemen de
regie in eigen hand.
Andere rol voor overheid
Dit betekent dat de kennis en
expertise niet meer exclusief
bij instanties als de overheid en
de professionals liggen, maar
breed verspreid gaan worden
over de Ronde Venen. Dat verandert de rol en de taken van
de (lokale) overheid. Ze moeten meer samenwerken met
inwoners door inwonersinitiatieven die de lokale samenleving vooruit helpen te ondersteunen. Eenvoudig en snel
wordt deze politieke cultuuromslag niet. Maar de wil effent
de weg...
Inwoners moeten ook
andere rol pakken
Maar die veranderende cultuur
vraagt net zoveel van inwoners:
wat willen we als inwoners zelf
organiseren? En hoe doen we
dat dan? Als inwoners hebben
we het wel wat makkelijker dan
de lokale overheid, die hebben
immers met hiërarchische lijnen en allerlei wetten en regels
rekening te houden. Wij hebben gelukkig geen protocollen
en/of stappenplannen waar we
ons aan moeten houden. En de
angst om afgerekend te worden op foute keuzes is er niet.
Voor wie moeten we immers
bang zijn? Iedereen kan en
mag meedoen en brengt zijn
eigen kennis en kunde in. We
delen, leren van elkaar en helpen daar waar nodig. Bij voorkeur maken we er een -sociaal
gericht- feestje van.
Oplossen op een
pragmatische manier
Wij denken dat als we ons als
inwoners met elkaar verbinden
en zaken met elkaar delen er
vanzelf een inwonersnetwerk
gaat komen dat heel veel kan
gaan betekenen voor De Ronde Venen. Dan kunnen we zaken gewoon oplossen op een
pragmatische (door de praktijk
van alledag gesteunde) manier.
Als de lokale overheid ons daar
in ondersteunt en faciliteert en
ons niet tegenwerkt kan er van

alles snel(ler) en tot tevredenheid van de inwoners geregeld
worden.
Inwoners gaan dóen en
overheid moet ‘omdenken’
Wat we dus nodig hebben zijn
inwoners die mee gaan doen
en een gemeente die durft ‘om
te denken’. De regie bij de inwoners durven te leggen als dat
nodig is. Inwoners kunnen best
heel veel kwesties op eigen initiatief en kracht oplossen. Er
zit zoveel potentie en kwaliteit
in de inwoners, buurt en wijkteams zelf! Het levert veel op
om je als lokale overheid op de
kwaliteiten van je inwoners te
richten. Inwoners krijgen méér
energie van ‘n van ‘beneden
naar boven’-benadering, dan
dat hun problemen altijd maar
‘top-down’ worden aangepakt,
waardoor gemeentelijk beleid
lang niet altijd positief bij de inwoners wordt ontvangen en er
geen draagvlak ontstaat.
Right to challenge
(Durf uit te dagen).
In de Ronde Venen willen wij
óók een dergelijk netwerk van
inwoners mobiliseren. Onder
de naam IVI (Inwoners Voor Inwoners) gaan we allerlei zaken
die nu nog alléén door de gemeente worden gedaan samen
oppakken en organiseren. Het
Inwonerscollectief DRV zal als
belangenorganisatie inwoners
onder die naam IVI een podium
geven. In de wet wil de overheid ruimte maken om inwoners uit te dagen dingen beter, socialer en goedkoper op
te lossen. Dit uitdagingsrecht,
wat onder de naam ‘Right to
challenge’ in veel gemeenten
al heeft geleid tot mooie initiatieven moet er wat ons betreft
in De Ronde Venen ook maar
eens komen. Daar gaan we allemaal heel blij van worden.
Wilt u als inwoner ook
meedoen?
Wilt u als inwoner meedoen
aan het inwonersnetwerk IVI
in De Ronde Venen? We kunnen nog genoeg kennis, kunde en handjes van inwoners
gebruiken! Uw inbreng is altijd waardevol. Wat u aangepakt wil zien/waarmee u kunt
helpen weet u zelf het beste, kom maar op met die ideeen! Maar wij hebben ook hele mooie plannen waar u vast
uw steentje aan kunt bijdragen. Heeft u nog even geen
idee? Kom gerust eens op de
koffie bij ons. Dan wordt u vast
enthousiast door de aangereikte onderwerpen en weten
we zeker dat uw inbreng, samen met de onze, het verschil
kan maken. Mail gerust naar:
drv@inwonerscollectief.nl

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Interesse om team te versterken?

Kijkje achter schermen
bij Jachtwerf Gouwerok
Aalsmeer - Op woensdagavond
12 juni van 18.00 tot 21.00 uur
organiseert Jachtwerf Gouwerok een open avond voor iedereen die nu of in de toekomst interesse heeft om hun team van super-jachtbouwers te komen versterken.
Dat Gouwerok de casco’s (rompen en opbouwen) voor de
meest geavanceerde aluminium
super jachten bouwt, is één van
de best bewaarde geheimen binnen deze wereld.
Heb je altijd al eens geheel vrijblijvend een kijkje willen nemen achter de gevels van de
twee opvallende hallen naast de
Aalsmeerderbrug om te weten te

komen wat daar nou precies gebouwd wordt? Dan is dit je kans!
Tijdens deze avond vertellen de
medewerkers van Gouwerok je
alles over wat hun vak inhoudt
en welke kansen er voor jou zijn.
Er worden rondleidingen en demonstraties gegeven en je kunt
de projecten in aanbouw bekijken. Ook dagen zij je uit om onder hun begeleiding een strakke
las te leggen.
Gouwerok is op zoek naar metaalbewerkers, lassers en BBL-leerlingen niveau 3 maar ook zij-instromers worden van harte uitgenodigd om langs te komen. Je bent
de 12e juni van harte welkom aan
de Dorpsstraat 111 in Aalsmeer!

Turfstekerstoernooi van
de Vinken
Vinkeveen - Op de zonovergoten zondag van 2 juni vond het
31e Assuline Turfstekerstoernooi
plaats op sportpark de Molmhoek, bij de de Vinken velden. Er
werd gestreden op twee niveaus,
te weten de poule recreanten en
de poule superrecreanten waarbij sportiviteit en gezelligheid
deze dag de boventoon voerde.
Ook dit jaar weer de leuke variatie naast volleybalwedstrijden op
de grasvelden ook wedstrijden
op de beachvelden.
Na alle poule wedstrijden speelden bij de recreanten het team
van H epic en de Amstelspelers

de finale die uiteindelijk gewonnen werd door H epic en daarmee
ook de wisselbeker recreanten in
ontvangst mochten nemen.
Bij de superrecreanten was het
een spannende strijd tussen Hierperdepiep hoera en de Veenmollen. Na een gelijk spel moest een
derde set de beslissing brengen
en was het de jeugd (Hierperdepiep) die uiteindelijk de wisseltrofee superrecreanten binnenhaalde. Volleybal Vereniging Atalante kijkt terug op een mooi zonnig toernooi, wat super geregeld
was door een nieuwe toernooileiding Max, Rick en Regi!

Dit is de bijnaam van de vogel die
bij uitstek een zomervogel is: de
gierzwaluw. De lente is dit jaar
vroeg losgebarsten en hoe! Drie
weken vroeger dan normaal. Het
nieuwe normaal want we zijn er
geleidelijk aan gewend geraakt.
De temperaturen zijn sinds 1980
gaan stijgen en liggen nu anderhalve graad hoger. De temperaturen zijn dus hoger dan normaal maar als er iets gemakkelijk en snel went is het dat wel!
Misschien komt daardoor dat
sommige mensen de klimaatverandering ontkennen. De zomer
komt er nu snel aan. De gierzwaluw arriveerde op 16 april vertrekt eind juli, begin augustus alweer naar zijn overwinteringsgebieden in Afrika. Vandaar de bijnaam honderd dagen vogel. Gierzwaluwen brengen het grootste deel van hun leven door in de
lucht. Zij zijn enorm goed aangepast aan leven in de lucht. Gierzwaluwen broeden graag in oude
gebouwen in dorpen en steden.
Hun nesten zitten in dakgoten,
achter regenpijpen, onder dakpannen en in gaten in de muren.
Zij vangen hun eten - vliegende
insecten - in de volle vaart van de
vlucht in de lucht met wijd open
bek. . Voor hun jongen maken zij
voedselballen van honderden insecten. In totaal eet een gierzwaluw 15.000 insecten per dag. Om
ook hun jongen van voldoende
insecten te voorzien is het keihard werken geblazen. Voor hun
voedsel – de insecten dus – zijn
ze aangewezen op goed weer.
De gierzwaluw en ook de jongen
zijn goed aangepast om bij slecht
weer enkele dagen tot mx.15 dagen met heel weinig of zonder
voedsel te overleven door in een
soort staat van verdoving - de
spaarstand - te geraken. De gierzwaluwen vliegen vaak in groepen in een formatie met een razende snelheid. Daarbij maken
zij een doordringend gierend geluid, vaak in koor met hun jongen

onder de dakpannen. Gierzwaluwen zijn erg gehecht aan hun
nest. Als zij in het In het voorjaar
terugkeren uit hun winterverblijf
in Afrika vliegen zij rechtstreeks
naar hun oude nest. Zij hebben
een probleem als hun nest weg is
als gevolg van isolatie van huizen
en gebouwen bijvoorbeeld of het
leggen van nieuwe dakpannen.
Daarom heeft de IVN afdeling
Amstelveen voor hun gemeente de nesten van gierzwaluwen
geïnventariseerd met het doel de
nesten beter te kunnen beschermen en te behouden. Gierzwaluwen broeden ook graag in speciale voor hen ontworpen nestkasten. De gierzwaluw legt twee á
drie heel lange sikkelvormige eieren. Slechts één legsel per jaar.
De jonge vogels blijven 6 weken
op het nest. Vergeleken met andere vogels is dat best lang. Na
zeer intensieve honderd dagen
vertrekken de druktemakers weer
naar Afrika.
Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

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

Sans Rancune
Regio - De laatste ronde voor de
zomervakantie vliegen nog één
keer de spetters er van af. Er wordt
gevochten om iedere slag. En als
je dan een uniek contract speelt,
en een hoge score denkt te behalen, zie je dat anderen de tegenstanders hebben laten spelen, en
aan hun downslagen meer verdienen. Ja dat is een hard gelag. Ook
het thema van de veilige 5 Ruiten die overvleugeld wordt door
de riskante 3 Sans + 1 duikt weer
op. Op drie spellen wordt in beide
richtingen een Sanscontract gespeeld, waarvan op één ook beiden met succes. Twee slemspel-

gemaakt. En team Wim Bosman
pakte nog eens een 5schoppen
contract met een extra slag. In de
Oost-West lijn was team Barry van
met een prima score van 55,49% Reeven /De Jong heel sterk met
en ten slotte haalde team Daniel 59,66%, met een klein verschil
Aartse Tuijn/De Cocq van Delwij- daar achter team Ad in ’t Veld/
Hesselink met 58,90% gevolgd
ne een score van 54,36%
door team Marja Hartman/Koeman met 56,06%. Team Ina van
Prachtig
Team Ans de Ruiter/Tijssen speel- Rossum maakt een 3SA contract.
de een prachtig 3Sans spel plus De overige teams gingen down of
3 extra slagen, waar de overige speelde een kleurcontract. In een
teams in 4harten verdwaalden. ander spel speelde team Barbara
Verder werd er door de drie bes- baron een 3sans contract met een
te teams een 6schoppen contract extra slag.

Mooiste
Het mooiste contract kwam van
team Henk van der Laan, 7harten geboden en gemaakt, waar
de andere teams in 6 schoppen
of 6harten terecht kwamen. Het
seizoen is ten einde. Natuurlijk
dank aan de technische commissie en de wedstrijdleiding. BVM
begint het nieuwe seizoen weer
op maandagavond 2september 2019 en donderdagmiddag
5 september 2019. Nieuwe leden
zijn van harte welkom. Zie hiervoor de website van Bridgevereniging Mijdrecht.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 27 mei
werd de slotdrive gespeeld. De
wedstrijdcommissie had een
mooie opzet gemaakt. De scores van Noord-Zuid werden onderling vergeleken net als de scores van Oost-West. Dus een uitslag over twee lijnen na 24 spellen. In de Noord-Zuid lijn scoorde
team Johan/Ingrid Voskamp uitstekend met 63,26%. Team Chris
van der Wilt/Steenhuis kwam ook

De honderd dagen
vogel

len, waarvan het eerste een top
oplevert, en het tweede alleen
gehaald wordt door degenen die
het niet bieden. De gedeelde top
is voor Theo en Lijnie, die alleen
vandaag samen spelen, en Theo
en Riki. De eerste plaats levert het
niet op, wel de eer van het laatste slem. Twee paar steken er bovenuit, met meer dan 60%. Eerste zijn Leny en Ria met 61,67%,
op de voet gevolgd door Riki en
Theo met 61,25%. In de B-lijn veel
(bijna) gelijkluidende contracten,
en al evenzeer een spannende afloop. Eerste worden hier Tini en
Hanny met 58,33%, met daarachter Anneke en Hans met 54,69%
en Jeannette en Leo met 54,17%.

Meer weten over deze kerk?
Waverveen - Muzikaal orgel uur
en Historie uitleg in Monument
Hervormde Kerk Waverveen op
zaterdag 15 juni.
Altijd al eens willen kijken? en
meer willen weten van de monumentale kerk in Waverveen? Dat
kan! tussen 11 en 12 uur is er muziek te horen in de kerk en is dhr.
P. Koster er om te vertellen rondom de historie van dit gebouw en
het huidige gebruik. Op dezelfde dag is er Rommelmarkt op het
plein van 10.00 -15.00 uur. Een
kopje koffie etc is verkrijgbaar in
de Koffietent!

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.
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Wat te doen om het oversteken bij
Industrieweg en Rondweg veiliger te
m en oor fiet er en oet n er

Mijdrecht – Tijdens de raadsvergadering
van de gemeente De Ronde Venen is vorig jaar mei in motie aangenomen van
de Christen Unie/SGP over de voetganger-fietsverbinding Rondweg Mijdrecht.
In deze motie vroeg de raad aan het college om bij hert ontwikkelen van de ontsluiting van de Stationslocatie Mijdrecht
ook de mogelijke scenario’s te onderzoeken om een voetganger-/fietsbrug te realiseren over de Rondweg. Om de haalbaarheid van deze vraag te onderzoeken
is bureau Goudappel Coffeng benaderd
door de gemeente om een rapportage
op te stellen, voorzien van verbeterpunten voor de diverse oversteeklocaties. Nu
een jaar later ligt er een uitgebreid rapport. Wij zullen daaruit de meest belangrijke onderdelen op deze pagina belichten:

ongelijkvloerse voetgangers- en fietsoversteek onderzocht. Een voetgangersbrug bij de Rondweg ( noordzijde) is inpasbaar, ook in combinatie met het parkeergebouw. In verband met het overbruggen hoogteverschil en de toegankelijkheid voor minder validen is naast
een trap ook een hellingbaan nodig aan
de zijde van het centrum en een lift (
in het parkeergebouw) aan de Zuidzijde. Een combinatie van een voetgangers- en fietsbrug bij de Rondweg noord
is ook mogelijk, maar daarvoor is nog
meer ruimte nodig ten behoeve van de
realisatie van comfortabele hellingen.
Dit kan wel consequenties hebben voor
het nieuw te realiseren parkeergebouw
langs de Rondweg’
Een voetgangersbrug bij de Rondweg
(Stationslocatie) is ook inpasbaar. Ook
hier is echter veel ruimte nodig om ruimOngelijkvloerse oversteek Rondweg
te te creëren om het hoogteverschil te
Voor zowel de locatie bij de bushalte overbruggen. Conclusie is: In verband
Mijdrecht Centrum en de Stationsloca- met het noodzakelijke hoogteverschil is
tie is de inpassingsmogelijkheid van een het lastig om voor zowel voetgangers als

fietsers een ongelijkvloerse kruising met
de Rondweg te realiseren.
Alternatieven
De oversteeklocatie bij de bushalte
Mijdrecht centrum is een drukke en belangrijke oversteekplaats. Deze locatie
kenmerkt zich door weinig zicht door
wachtende bussen en aflosauto’s die er
geparkeerd staan, waardoor het zicht op
het gecreëerde zebrapad zeer slecht is.
De gemeente heeft de oversteeklocatie
al iets verbeterd door er een bus vriendelijk drempelplateau met voetgangersoversteeklocatie te realiseren. Tevens is
de opstelcapaciteit bij de bushalte verhoogd, waardoor meerder bussen achter
elkaar kunnen halteren.
Soms is het zicht vanuit de voetganger
op het gemotoriseerde verkeer zeer beperkt, zeker als een bus direct tegen de
voetgangersoversteekplaats staat. Ook
de automobilist heeft dan slecht zicht op
de overstekende voetgangers. Deze situatie doet zich met name voor aan de cen-

trumzijde van de oversteekplaats, omdat
daar regelmatig een of meerdere wachtende bussen staan. De bussen wachten
hier, omdat dit het beginpunt is van de
buslijnen 242 en 340 en ook voor de 130
is het een halte.
Het is wenselijk dat deze bussen niet direct tegen de voetgangersoversteekplaats gaan staan. Overleg met de busmaatschappijen Connexion en Syntus is
zeker wenselijk. Er is voldoende ruimte
. De bus kan ook na het zebrapad worden gezet, waardoor er zicht ontstaat
voor en de voetgangers en het verkeer
op de Rondweg. Aanbevolen wordt een
kruis te plaatsen vlak voor de zebra. Ook
verdient het aanbeveling om de verlichting rondom de oversteekplaatsen te onderzoeken.
Oversteek stationslocatie
De gemeente wil ook hier een veilige
oversteek voor voetgangers en fietsers
maken. In het rapport staat dat wordt
aanbevolen om de nieuwe aansluiting
van de Stationslocatie op de Rondweg

als een voorrangskruispunt met breed
middeneiland op de Rondweg als uitgangspunt te nemen bij het opstellen
van het ontwerp voor kruising/oversteek.
Oversteek Nutslaan
Aan deze laan zijn ongeveer 20 woningen gesitueerd. De Nutslaan wordt alleen ontsloten via de Industrieweg. In de
Industrieweg is een verbreed middeneiland gemaakt, echter zonder voetgangersoversteekplaats.
De verkeersdruk op het Industrieterrein
is pittig en bestaat uit auto’s, vrachtauto’s en openbaar vervoer. Op dit deel rijden circa 11.800 motorvoertuigen per
etmaal.
Uit de toets blijkt dat het oversteken
via het middeneiland voor de kwetsbare deelnemer sprake is van een matige
tot slechte wachttijd. Voorgesteld wordt
om ook hier een voetgangersoversteekplaats te realiseren om zo de oversteek
voor voetgangers te verbeteren.

Dagopvang de Nostalgie: 15 juni Open Dag

“Persoonlijke aandacht is onze
kracht, client gerichte activiteiten.
Zij horen er weer bij!!”
bonte Middagen en met kerst
kunnen wij daar altijd terecht,
voor kerstukjes maken en een
High Tea en afgelopen jaar hadden wij een feestelijke koffie en
een kerstlunch met een optreden van Hollands Sentiment
Kerst. Een Kerstpolonaise sloot
de middag gezellig af. Ook hebben wij afgelopen december de
lichtjestour gevaren met onze
cliënten in Amsterdam.

Regio - Sinds 01-10-2012 bestaat de Nostalgie met een dagbesteding in Amstelhoek. Van
de oude fietsenwinkel van familie Rekelhof, hebben wij (oprichters en eigenaren Debby en
Irma) een Nostalgisch huis gemaakt, met een woonleefkeuken in de stijl van Saartje en het
gordijntje onder de gootsteen.
Op 23 April 2013 zijn we gestart
met de dagbesteding. Deze
dagbesteding is voor iedereen,
voor eenzame ouderen, mensen met geheugenproblematiek, of mensen die even ontlast
moeten worden. Nostalgie Amstelhoek is 5 dagen per week
geopend. Wij zijn flexibel en indien nodig doen wij de deuren
open voor u op de Zaterdag en/
of Zondag.
Wij hebben geen grote groepen, het maximale aantal per
dag zijn 12 cliënten. Elke dag
is er een gediplomeerde verzorgende aanwezig, met 2 vrijwilligers en of medewerkers. Ook
zijn er stagiaires aanwezig.

bijscholing om bekwaam te
blijven. Een keer per jaar hebben wij BHV en volgen wij allemaal trainingen en workshops
om maar zo goed mogelijk op
de hoogte te blijven.
Eten, bewegen enz
De cliënten worden van huis
opgehaald met onze eigen bussen. Wij starten de dag met een

ontbijt, veel ouderen vergeten vaak te eten, zeker als zij alleen thuis wonen. Daarna doen
we aan beweging, het ligt helemaal aan het weer, of wij gaan
wandelen of binnen gym doen.
Met mooi weer, doen wij buiten
activiteiten en fietsen wij rond
Bijscholing
op onze duofiets. Natuurlijk zitEens in de 2 jaar, doen wij een ten wij buiten in onze tuin.

We zingen veel, dit varieert van
smartlappen, tot liedjes van
vroeger van school, maar ook
Jan Smit en Wolter Kroes komen voorbij.
Spelletjes
We doen spellen o.a , bingo,
rummicub , Triominos, sjoelen, de toren van Pisa, Geen ja
en Geen nee. We maken siera-

den, schilderen, maken muziek,
Schrijven onze eigen liedjes,
bewerken hout, maken bloemstukjes en boeketten, tekenen,
kleuren en handwerken, en ook
Diamond Painting is op de Nostalgie te vinden. Tussen de middag eten wij door ons vers bereide warme maaltijd, met salade, melk of karnemelk.

Na de warme maaltijd die wij
afgesloten hebben met een lekker toetje, word er vaak even
gerust. Daarna drinken wij koffie en thee, spelen we spellen,
maar vaak ook groepsactiviteiten zoals reminiscentie, vragenspel, darten, of gewoon lekker
lezen in onze prachtige platenboeken, over Amsterdam, de
Ronde Venen, Uithoorn en de
Kwakel, Treinen, dieren en nog
veel meer. Om 15.30 uur worden de clienten weer naar huis
gebracht.

Amsterdam
Op de agenda staat, een rondrit door Amsterdam, omdat veel
van onze cliënten daar vandaan
komen. En zal het leuk zijn als
zij voor hun zo bekende plaatsen herkennen.
Vaak worden wij uitgenodigd

der, we hebben vrijwilligers,
die ons helpen met klusjes, zij
die met onze cliënten gaan fietsen op de duofiets. En onze vrijwilligers die ons op de dag ondersteunen, door te koken, activiteiten met onze cliënten
doen en hen begeleiden. Er een
feestje van te maken.
Zoals naar de Kwakelse kermisoptocht.
Wij zijn heel blij met onze vrijwilligers en zijn hen dan ook
zeer dankbaar. Familieleden en
vrienden van onze cliënten willen graag bij onze cliënten komen kijken op de Nostalgie, helaas hebben wij geen bezoektijden, want dat onderbreekt het
programma en hebben wij lie-

Dagjes uit
Wij gaan ook vaak daagjes uit
en organiseren leuke ochtenden en middagen voor onze clienten, vaak met hun mantelzorgers. Zo zijn we met de clienten en hun mantelzorgers
naar Petten geweest. Sommigen hadden al jaren de zee niet
meer gezien! Ook het dolfinarium staat vaak op het programma, de zandsculpturen in Garderen, de Keukenhof, Clara Maria kaas en klompenboerderij. Met Buurthuis Ponderosa in
Uithoorn hebben wij een goede
samenwerking, daar vieren wij voor leuke middagen, bij de ver dat u de client bezoekt als
Willisstee in Wilnis, waar vorig zij alleen thuis is.
jaar Ronnie Tober is geweest en
Open dag
afgelopen keer Saskia en Serge.
U krijgt de kans om bij ons
Kwaliteit van leven
Onze clienten kwaliteit van le- binnen te kijken op 15 juven terug geven, door hen leu- ni tussen 10.00 uur en 15.00
ke dagen te bezorgen, dat is uur op onze Open Dag. Dan
kunt u zien wat wij met en
ons doel!
Maar dat is het niet alleen, wij voor onze cliënten doen.
werken nauw samen met de Wilt u informatie over vrijpraktijkondersteuners,
wijk- willigers werk? Vraag gerust!
zorg, wij houden het gewicht U kunt ons bellen of mailen.
in de gaten, door hen 1x in de Informatie inwoners
4 weken te wegen. Doordat de Gemeente de
clienten meerdere malen in de Ronde Venen
week komen, zien wij elke ver- U kunt voor informatie teandering en kunnen hierop ac- recht bij uw huisarts, dementieconsulente
Martie onder nemen.
Door de warme maaltijd heb- gretha van Engelenburg
ben de clienten zeker een vol- email: dementieconsulenwaardige maaltijd binnen, en ten@westelijkutrecht.nl, de
het ontbijt. Zij krijgen fruit op servicepunten, wijkzorg en
de dag, en drinken bij de maal- de Gemeente.
Informatie voor
tijd zuivelproducten.
Natuurlijk gaat er bij de thee inwoners van de
Gemeente Uithoorn
ook een chocolaatje ( of 2 ) in.
U kunt terecht bij de huisarts, Mantelzorg en Meer,
Vrijwilligers
Wij hebben een gezellige club Wijkzorg en de Gemeente
vrijwilligers, Zij rijden op de Voor vragen kunt u ons belbus als chauffeur, of als bijrij- len; Debby: 0646554466
Irma: 0616734042

Nostalgie Amstelhoek
Mijdrechtse Zuwe 57B
1427AV Amstelhoek
Mail: denostalgie@outlook.com
Website:www.dagopvangdenostalgie.nl
Facebook: https://www.facebook.com/deNostalgie

OPEN DAG 15 JUNI van 10.00 uur tot 15.00 uur!
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Eindshow Dance Centre Uithoorn
en Jeugd TheaterSchool Uithoorn
in Cultuurcentrum Griffioen
Regio - Afgelopen zaterdag was
het weer een vrolijke, licht chaotische maar bovenal gezellige
dag voor de leerlingen van Dance
Centre Uithoorn en Jeugd TheaterSchool Uithoorn. In de afgelopen maanden hebben zij toegewerkt naar deze dag en het resultaat mocht er dan ook weer wezen: een heerlijke en afwisselende show met soms serieuze, soms
alleen maar heel mooie en lieve maar vaak ook doldwaze acts
van de leerlingen van de theaterschool. Daarnaast de prachtige
dansshows van de leerlingen van
Dance Centre Uithoorn.
Holiday
Het thema ‘Holiday’ is bedacht

tijdens de jaarlijkse septemberborrel met alle docenten en Axel
en Heleen Colijn. Axel en Heleen
zijn superblij met de docenten
waarvan sommige al meer dan 5
jaar werkzaam zijn voor de dansschool.
Het thema viel uiteen in drie blokken: Hoera we gaan op vakantie, Jippie we zijn op vakantie en
Meh... we moeten weer naar huis.
Met alle emoties die daar mee gepaard gaan: afscheid nemen, liefdesverdriet en nog meer drama.
Na afloop van de twee uitverkochte shows mochten Axel en
Heleen weer veel complimentjes
in ontvangst nemen van de bezoekers. Het is ieder jaar weer een
hele klus maar het blijft een dank-

bare job. Zoveel blije koppies, dat
blijft prachtig.

en ouder die gedreven zijn, graag
mooie, artistieke, choreo’s willen
dansen en die al danservaring
hebben. Daarnaast wordt er een
extra groep met hiphop voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar opgestart én start en een klassieke
balletgroep voor kinderen tussen
de 6 en 12 jaar.
De Jeugd TheaterSchool Uithoorn gaat door op de ingezette koers: de leerlingen krijgen onderricht in theater in de breedste
zin van het woord: acteren, improvisatie, stemgebruik, zang en
dans.

Bedankt
Langs deze weg willen Axel en
Heleen ook nog de vele vrijwilligers bedanken: hulpmoeders, visagie, fotograaf, stagehands en
stagemangagers. Zonder hen is
het onmogelijk de klus te klaren.
Vanaf 9 september starten de lessen weer; de eerste twee weken
zijn zgn. open lesweken. Dat betekent dat iedereen vrijblijvend
kennis mag maken met de verschillende dansstijlen. Nieuw
in seizoen 2019-2020 bij Dance
Centre Uithoorn is de Super Jazz Meer informatie vindt u op de siClass. Dit is een jazzles van 1,5 tes: www.dancecentreuithoorn.nl
uur voor leerlingen van 15 jaar en www.jtsu.nl

14

5 juni 2019

Dansstudio Sietske Nederlands Kampioen!
Regio - Afgelopen week is Dansstudio Sietske met 4 teams naar
de Nederlandse kampioenschappen gegaan van We Know You Can
Dance. Je merkte meteen al dat de sfeer anders was dan normaal.
Iedereen was meer gespannen en alle teams namen de dansen nog
10 keer door in de foyer. Als eerste waren onze jongste meiden aan
de beurt.
De Dss Girls zijn onze danseressen tot 10 jaar. Zij hadden deze dag
een extra handicap omdat er vandaag twee meiden misten. Dit
betekende dat alle posities aangepast moesten worden en dat de
meiden met z’n zessen het hele podium moesten benutten!
De docenten vonden dat ze het super goed deden maar omdat er
veel goede tegenstanders waren, werd hier geen hoge prijs verwacht. De Dss Beats (11 tot 13 jaar) stond in hun rode glitterjurkjes op het podium en straalde als altijd. Deze 9 meiden werken erg

hard in de lessen en je ziet ze genieten als ze het podium op mogen. Zij strijden tegen teams t/m 15 jaar dus dit zou een erg lastige zaak worden.

tend hoog dat iedereen zijn adem in hield. De landing was daardoor niet helemaal soepel maar verder ging de dans goed. De DSS
Ladies zijn in hun categorie ook 6e van Nederland geworden!

Toch meedoen
De Dss Army (14 tot 16 jaar) had zich in eerste instantie niet gekwalificeerd voor de finale, maar door een afzegging mochten zij toch
nog mee doen! Daarom konden zij er ontspannen in staan en gewoon genieten want dit was al een hele prestatie. Na hun dans met
verf, stoere choreografie en een strak einde hoorde we dat zij 6e
van Nederland zijn geworden! Als laatste waren de Dss Ladies (16
jaar en ouder) aan de beurt. Zij zaten in een hele zware categorie
met veel technische choreografieën. In hun dans wordt Floortje in
de lucht gegooid. Door de adrenaline gooiden ze haar zo ontzet-

Wachten
Nu was het nog wachten op de uitslag van de andere twee teams.
De Dss Beats is tweede van Nederland geworden! En de Dss Girls
zijn NEDERLANDS KAMPIOEN! Wat een prachtige prestatie van alle
teams. Dit waren alle wedstrijden voor dit seizoen. Nu gaan we ons
klaar maken voor wat leuke optredens in de omgeving (Vinkefest,
het straattheaterfestival en Vinkcuisine) en op 24 juni zijn de audities voor komend seizoen. Als je auditie wil doen, mail dan naar info@dansstudiosietske.nl en wie weet dans jij volgend jaar ook mee
in één van onze wedstrijdteams.

5 juni 2019 15

Jubileum korfbalvereniging
Atlantis groots gevierd
Mijdrecht - Op 1 mei van dit jaar
bestond korfbalvereniging Atlantis 50 jaar. Dit feit werd afgelopen
zaterdag groots gevierd.

de wedstrijden een heleuitdaging maar ze hebben zich kranig geweerd. Om 14.00 uur begon alles met een grote groep
enthousiaste ‘vriendjesen vrienHet weer leende zich uitstekend dinnetjes’ die zich konden uitlevoor alle activiteiten die waren ven met leuke spelletjes. Het ofgeorganiseerd. De hele middag ficiële programma werd ingeluid
kon je je amuseren met clown Pe- met een speech van de voorzitter
pé, de Photobooth, het spring- Petra Taal en een optreden van VIkussen, de schminkstand en de OS die op het mooi versierde terwedstrijdentussen oudleden en rein konden rekenen op veel beeen onderlinge wedstrijd van langstelling. Aan het eind van de
de selectieteams. Voor de oud- middag genoten 200 deelnemers
leden betekende het spelen van van een heerlijk buffet verzorgd

door lunchroom TOF. Tijdens de
nazit in het zonnetje genoot iedereen van een gezellig weerzien
onder het genot van diverse consumpties. Het barpersoneel in de
kantine en buiten in de tent deden goede zaken. ‘s Avonds werden de festiviteiten afgesloten
met een kinderdisco en later een
feest voor de ouderen met medewerking van DJ De Jas. De fotoreportage geeft blijk van een heel
geslaagde dag die mede dankzij
de hulp van vele sponsors en vrijwilligers prima verliep!
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bon werd hij ook benoemd tot
“lid van verdienste”en als extra
hommage deed het bestuur hem
de toezegging een KeesKentropreunie-schaaktoernooi te gaan
organiseren. Wetende dat onder
zijn 20 jaar leiding er door hem
9 jeugdschaaktoernooien met in
totaal 362 deelnemers zijn georganiseerd, er door hem 113
schaakdiploma’s zijn uitgereikt
en hij meer dan 108 jeugdleden
heeft zien komen en gaan, mag
er op een flinke opkomst gerekend worden.

Denk en Zet

Bijzondere afsluiting jeugdschaak
De Ronde Venen - Ondanks de
avondvierdaagse werd afgelopen
vrijdag voor de laatste keer gestreden voor punten in de interne competitie.
Guang wist Marky schaakmat
te zetten in samenwerking Dame Toren, Marije zette Nathan
schaakmat achter de paaltjes,
Sven won ruim op punten van Fa-

bian, Jaco wist nog net op punten
te winnen van Sam.
Einduitslag voor de prijzen Groep
A: 1. Guang van den Bosch, 2.
Boet van Beest, 3. Marije Koster.
Groep B: 1. Marky van Diemen, 2.
Jaco Thijs ten Cate, 3. Nathan Verburg. Groep C: 1. Sven Haase, 2.
Fabian Hecko, 3. Sam van der Jagt.

Prijsuitreiking
Na de prijsuitreiking voor de
jeugd vond er nog een uitreiking
plaats. Het jeugdteam onder de
bezielende leiding van Kees Kentrop ging er mee stoppen. Respectievelijk Peter de Jonge, na 7
jaar begeleiding, Huub Rijsbergen na 15 jaar en Kees Kentrop
zelf na 20 jaar vonden het tijd om
het schaakstokje door te geven.
De begeleiders werden door het
bestuur bedankt met een beker
waarin het aantal jaren van dienst
gegraveerd stond, alsmede met
een flinke bos bloemen. Daarnaast kwamen de ouders van de
schaakjeugd hun dank nog betonen, iedere begeleider kreeg van
hen een mooie plant.
In het zonnetje
“Hoofd”-begeleider Kees Kentrop
werd uiteraard extra in het zonnetje gezet. Naast een cadeau-

Bridgevereniging Uithoorn

Lia en Nel triomferen op
feestelijke slotdrive

Regio - Maandag 27 mei 2019
werd met 30 paren op een feestelijke wijze de parencompetitie 2018-2019 afgesloten.Voorzitter Hans Wagenvoort keek terug
op een mooi seizoen en maakte van de gelegenheid gebruik
om alle vrijwilligers een hart onder de riem te steken en ze boJeugdschaak gaat van de
vrijdag naar de dinsdagavond! venal hartelijk te danken voor
Het jeugdschaak gaat door met hun werkzaamheden. De dames
een nieuwe hoofdbegeleider van de feestcommissie, YvonHenk Kroon geassisteerd door ne Splinter en Ellen Hengeveld
Jan de Boer. Doordat er plaatsen hadden weer hun uiterste best
vrij komen, zoeken wij jongens gedaan om deze laatste bridgeen meisjes die van een leuke uit- avond van Bridge Vereniging Uitdagende sport houden. Scha- hoorn een feestelijk tintje mee te
ken is makkelijker te leren dan je geven met daarbij de hulp van de
denkt. Kun je eenmaal schaken, voortreffelijke barbezetting. Maar
dan ontdek je steeds weer nieu- buiten het feestelijk tintje werd
we mogelijkheden. Op de club er natuurlijk ook in drie lijnen gekun je met al je vragen terecht. streden om de beste score van de
We leren je schaken met de bij- avond.
behorende schaak en club regels. In de A-lijn ging de 1e plaats (ze
Je wordt begeleid in wat je beter zijn al even in de kop genoemd)
wel en niet kunt doen. We geven
tips en leren trucjes. Daarna speel
je voor de interne competitie. Iedereen wordt ingedeeld op eigen
speelsterkte. Er zijn mooie prijzen te verdienen in deze interne
competitie en in de schaakpuzzel
competitie.
Er zijn 3 vrijblijvende proeflessen
om te kijken of je het leuk vindt.
Voor een jeugdlid is de contribu- Regio - Het gevecht om promotie/degradatie per week begint al
tie €65,- inclusief per jaar.
Op dinsdag 10 september start een beetje te wennen. Opnieuw
het nieuwe jeugdschaak sei- een wat kleinere variatie in conzoen van 18.30 tot 19.30 uur.So- tracten, en weinig spellen waarciaal Cultureel Centrum - De Boei, in de minderheid van de punten
speelt. Leuk is, om dan te zien wat
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen.
er gebeurt als er voor partij met
de meerderheid geen contract
inzit. Op een aantal tafels speelt
men 1/2/3 Sans, die allen down
gaan. Op andere tafels neemt
de tegenpartij uit, en wordt dan
prompt gedubbeld.
Down levert deze dan een zeer
voorsprong pakte, 2-1. Met wat slechte score op, en gemaakt de
hulp van de man in het zwart, top. Veel spellen worden beslist
kennelijk de tijd wat vergeten op het verschil in score tussen
doordat CSW zo dominant was, een hoge kleur en Sans. Als de
sleepte FC Almere “diep in bles- kleur een extra slag oplevert dan
suretijd” met een fraai schot van wint die, anders de Sans. Moeiafstand een 2-2 uit het vuur. In lijke slems worden er niet gebode 3e wedstijd speelde CSW te- den, wel twee dubieuze, die beigen Cobuboys 2 uit Amersfoort. den niet gehaald worden. KortZo overtuigend als de voorgaan- om veel spanning en bridge op
de wedstrijden, was deze wed- de millimeter. In de uitslag zien
strijd voor CSW er een om snel te we die amper terug. Eerste worvergeten. Er ging te veel mis en den Jan en Marcel met 65,83%
deze wedstrijd werd dan ook te- vóór de gebroeders Herman en
recht verloren. Na 3 wedstrijden Theo met precies 60%, ruim voor
stond CSW op een prima 2 plaats het peloton. Onderaan zijn de
en was er nog alles mogelijk. De
laatste wedstijd was tegen Cobuboys 1.
Ook deze tegenstander was vooraf sterker geacht, maar CSW liet
zien dat het juist tegen deze sterke tegenstanders, het beste voetbal laat zien. Deze hele partij
werd Cobuboys onder druk ge- Mijdrecht - In de laatste gewonzet, maar wist met kunst en vlieg- nen wedstrijd tegen ARC heeft
werk CSW van score af te houden. Argon afscheid genomen van
Eenmaal, lukte het CSW te sco- spelers die de club verlaten of
ren, maar deze goal werd afge- stoppen met selectievoetbal.
keurd. Juist toen CSW na 18 mi- Voorzitter Ton Goedemoed benuten alleen op de keeper afging, dankte iedere speler en overhanfloot de scheidsrechter af. Aange- digde een boeket. Dennis Filipzien Cobyboys 1 de directe con- po gaat in een lager elftal voetcurrent was, betekende het ge- ballen, Matthijs Coenradi en Lolijkspel echter wel een fraaie 2e renzo Zorn (na 7 jaar) gaan het bij
plaats. De bijbehorende fraaie WVHEDW proberen. Jasper Werkbeker ging mee terug naar Wilnis. hoven gaat spelen in de hoofdklasse bij Sportlust in Woerden.
Ook Steven Tichelaar, na een seizoen met veel langdurige blessures, gaat het een paar kilometer
verderop proberen.
Een staflid, René Verdonk vertrekt bij Argon. Patrick Lokken
de 40-jarige topscorer van Argon stopt met voetballen, na vele jaren bij Argon en een uitstapje
naar FC Haarlem, kwam hij weer
terug. Hij beleefde een ongelukkig laatste seizoen, bij de bekerwedstrijd op 15 september liep
hij een dubbele armbreuk op. Het
herstel duurde lang zodat hij alleen in slotfase van de kompetitie
in actie kwam. Scoorde toch nog
drie maal.

Sans Rancune

Verrassend eenstemmig
over troefkleur

CSW MO17-3 pakt fraaie
tweede prijs in Almere

Sportdag OBS Twister
een groot succes
De Ronde Venen - Woensdag 29
mei had OBS Twister de jaarlijkse sportdag. We boften met deze
mooie zonnige dag. De kleuters
deden op het schoolplein diver-

se soorten spelletjes en alles onder begeleiding van de leerlingen
van het VLC. De leerlingen van de
groepen 3 en 4 kregen o.a. een
workshop Yoga. Daarnaast deden
ze allerlei soorten teamspelen.
Ook hierbij kregen ze assistentie van leerlingen van het VLC. De
groepen 5 t/m 8 kregen 4 workshops voorgeschoteld: zelfverdediging, dans Beuving/JDC, boksen en voetslagbal.
De workshops werden gegeven
door experts. Dankzij de leerlingen van het VLC, docenten
van het VLC, begeleiders van de
workshops, een aantal ouders en
de kinderen was het een geslaagde dag.
Ook belangrijk is te vermelden
dat het tussendoortje (fruit en
drank) afkomstig was van Albert
Heijn. Onze dank is groot! Hopelijk volgend jaar weer.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen
op vrijdag 7 juni 2019 om fraaie
prijzen in Café de Merel, Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen.
Tel. 0297-263562. E-mail thcw@
xs4all.nl. Er worden vier ronden
van zestien giffies gespeeld en
dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is de winnaar of winnares bekend, aanvang 20.00 uur,
aanwezig zijn voor de inschrijving
19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Hier volgen de da-

tums voor de prijsklaverjas-competitie 2018/2019. Voor 2019: 7
en 21 juni en 5 juli. Alle datums
onder voorbehoud .
De totale uitslag van afgelopen
vrijdag was als volgt:
1. Gerry Ruimschoot
7466 pnt
2. Dirk v. Nieuwkerk
6467 pnt
3. Pleun Vis
6434 pnt
4. Herman v.d. Waa
6406 pnt
5. Jan v. Kouwen
6332 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor Greet Koot met 5371 punten.

Wilnis - Hemelvaartsdag is traditiegetrouw ook de dag dat bij FC
Almere een groot voetbaltoernooi plaats vind. CSW MO17-3
was in de poule van MO17 ingedeeld bij FC Almere 1, FC Almere 2, Cobu Boys 1 en Cobu Boys 2.
Met een heerlijk zonnetje mochten de meiden hun wedstrijden
op het hoofdveld spelen. Van de
start van de eerste wedstrijd was
duidelijk dat CSW niet alleen wilde meedoen, maar ook graag
voor de prijzen mee wilde doen.
FC Almere 2 werd met goed combinatiespel onder druk gezet.
In de 20 minuten dat deze wedstrijdjes duurde werd 1 van deze
aanvallen doeltreffend afgerond
was de winst binnen. Altijd lekker om een toernooi te beginnen
met een winstpartij. De 2e wedstrijd was tegen het vooraf sterker geachte FC Almere 1. CSW
had echter maling aan de statistieken en speelde ook deze wedstrijd ijzersterk. FC Almere werd
vanaf 1e fluitsignaal onder druk
gezet, CSW voetbalde gewoon
beter en verdiend werd al snel
een 1-0 voorsprong gepakt. Op
individuele klasse maakte Almere
na een kwartiertje de 1-1.
Voorsprong
Lang duurde dat niet, want 2 minuten later was het CSW die de

met 67,06 naar Lia Guijt en Nel
Bakker en dat was tevens goed
voor de hoogste score van de
avond.
Op de 2e plaats eindigden Bep &
John de Voijs met 65,50% en de
3e plaats ging naar Greet & Henk
Stolwijk met 58,20%.
In de B-lijn ging de 1e plaats naar
de zeer goed scorende nieuwkomers Bep de Jong & Herman
van Beek met 64,90% en op de
2e plaats eindigden het gelegenheidskoppel Rob Fasten &
Fons Roelofsma met 60,00%, de
3e plaats ging met 59,40% naar
Greetje van den Bovenkamp & Ria
Wezenberg.
In de C-lijn ging de 1e plaats met
een prachtige score van 66,67%
naar Anja Baars & Marja Calis, op
de 2e plaats eindigden Marja Baris & Til van Etten met 62,50% en
de 3e plaats ging naar Corry van
Tol & Kees Geerlings met 52,00%.

verschillen kleiner. Hier moeten
To en Wim, Riet en Thijs, en Bernadette en Joop volgende week
het verloren terrein zien terug te
winnen.
Onbekommerd
In de B-lijn zien we een ander
beeld. Ook hier weinig spellen
waar beide kantten een contract
kunnen maken, maar wel levendige biedingen. Onbekommerd
biedt men zelfs diverse slems. Op
vijf spellen gebeurt dit. Nel en Tom
brengen er maar liefst twee binnen, terwijl Mayke en Corry, en Rie
en Berend er ieder een halen. Dit
alles resulteert in fraaie scores aan
de top. Maike en Corry winnen met
65,63%, vóór Yolanda en Thea met
61,87%. Ook Nel en Tom promoveren nog met 54,69%. Met twee lijnen in totaal hoeft niemand hier
bang te zijn voor degradatie, Ieder doet af en toe iets “leuks”, dat
bovendien wat punten in het latje brengt. Wie het nog een van de
laatste keren van het jaar proberen wil, of misschien volgend seizoen een of meer keer wil meespelen, kan het beste bellen naar Lijnie Timmer, (0297)561126.

Argon neemt afscheid
van vertrekkende spelers

Voorbereiding
Trainer Aart Jan van Boksel begint het nieuwe seizoen met een
zeer jonge selectie. Ook doet hij

de voorbereiding in twee fasen,
de selectie begint de training in
de laatste week van juni met als
afsluiting de wedstrijd thuis op
zaterdag 6 juli tegen Jong Sparta om 14.30 uur. Vervolgens op
woensdag 14 augustus uit tegen
ADO’20 en zaterdag 17 augustus
thuis tegen Smitshoek om 14.30
uur. Dinsdag 20 augustus treedt
Argon aan tegen Legmeervogels
om 20.00 uur. Vervolgens gaat Argon twee keer op bezoek, zaterdag 24 augustus naar Zwaluwen
Vlaardingen en dinsdag 27 augustus naar Montfoort.
De laatste wedstrijd van voorbereiding is op dinsdag 3 september thuis om 20.15 uur tegen
Olympia Haarlem. Daarna volgen
de bekerwedstrijden.
Patrick Lokken zwaait uit en af.
Foto Hans van Gelderen

18

5 juni 2019

UWTC bij BMX 3 Nations
Cup in Ahnatal

Slotavond seizoen
Bridgeclub De Legmeer

Regio - De 3 Nations Cup is een
bmx wedstrijd over 6 wedstrijden
in, de naam zegt het al, 3 landen
België, Duitsland en Nederland.
Ronde 1 en 2 waren kort geleden
nog in Dessel België met mooie
resultaten voor UWTC, dit weekend was het in Ahnatal, Duitsland
vlakbij Kassel. Vanaf Uithoorn ruim
4 uur sturen maar toch waren er
weer veel rijders zo gek om zo’n
stuk te reizen voor hun sport, maar
zo maak je er ook meteen een leuk
weekendje uit van. Vrijdagavond
kon er getraind worden , normaal
gesproken is dat lastig na de werkweek maar nu in het Hemelvaartsweekend waren velen ruim op tijd,
en sommigen zelfs donderdag al
op de camping. Het was erg warm
het weekend met zondag temperaturen rond de 30graden! De
uwtcers deden weer goede zaken
in deze laatste wedstrijd die meetelt voor de plaatsen in de ranking
waarbij de eerste 16 mogen deelnemen aan het EK in Letland en
het Wk in Zolder, en de eerste 32
aan het NK in Erp. Op zowel zaterdag (en zondag ook!) was de topper van de dag toch wel Jessy die
de finale net als in Dessel wist te
winnen! Maddox v Deene evenaarde dat bijna, deze kanjer werd 2e
in de finale! En in de Cruiserklasse 13-16 werd Max geweldig 2e en
Dario 4e in de finale, de grote wielen gaan hen goed af!

Regio - De laatste keer had een
enigszins ludiek tintje door de
eerste tafels in alle lijnen zonder
biedboxjes te laten spelen. Geheide slemmen en manches gingen zo bij de voorzichtige spelers
de mist in en de goklustigen werden wel eens beloond voor hun
biedingen in die mist! In de A-lijn
bleken Jan Egbers & Margo Zuidema het meest bestand en werden
wel is waar nipt, maar toch, eerste
met 55,73%. Joop van Delft, met
voor deze keer met Lijnie Timmer,
volgde namelijk op de voet met
55,21%. Op drie kwamen Ben ten
Brink & Jan Bronkhorst door, die
met hun 54,69% ook erg dichtbij
bleven. Dat zelfde gold voor Johan Le Febre & Wim Slijkoord met
53,65% en Ruud Lesmeister & Ger
Quelle, die met 53,13% de top afsloten. In de B-lijn toonden Bep de
Jong & Cora de Voor zich de sterksten met 58,75%. Hier werden
Stenny & Herman Limburg tweede met 55,83%, gevolgd door Marika Romeijn & Gijs de Ruiter die
54,17 procenten verzamelden.
Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders werden vierde
met 52,08% en Cora de Vroom &
Trudi Zandbergen voegden zich
bij de best of five met 51,67%.

zeer goed in de finale waar hij 7e
werd en kon in ieder geval zeggen dat hij w1 Dorus achter zich
gehouden had! In de boys 9-10
jaar hebben we aardig wat ijzers
in het vuur en wisten Gino, Ruben
en Mitch het tot de achtste finale te schoppen, maar Thijs deed
het nog beter en moest pas in de
halve finale het hoofd buigen, prima gedaan! Bij boys 13-14 kwam
Jur in de manches net iets te kort,
Mika 5e in de 1/8e finale, Daan
6e in de kwart, en Alec had pech
want, net terug van een blessure, werd geheel onterecht gediskwalificeerd in de 1/8e finale omdat hij over de pro sectie lijn gereden zou hebben , maar dat was iemand met nr 557, terwijl Alec 537
heeft! Reclameren bij de jury had
geen baat, jammer want hij was
4e en had recht op de kwart finale. Tijd voor invoeren van de VAR
bij het BMX-en! Bij 15/16 moesten
Dario en Jochem al in de manches
het onderspit delven , Max in de
1/8e en Roy 5e in 1/4e finale.

te en hopen hem snel weer op
de fiets te zien. Michiel had weinig rijders in de klasse en reed alleen manches, waar hij 4e werd.
Op zaterdag rijden de cruisers 1
wedstrijd en op zondag komen
dan men en wonen 17+ en junior/elite erbij. Omdat het een C1
wedstrijd is mogen ook rijders
uit andere landen meedoen en
zagen we ook Denen,Tsjechen
en zelfs Canadese op de baan!
Twee rijders herhaalden hun
knappe prestaties van zaterdag.
Jessy Soede pakte ook op zondag de volle winst, een fantastiAlleen
sche prestatie , en Maddox werd
In de Cruiserklasse met drie deze keer 3e in de finale boys
UWTC-ers in 1 rit(!) had Wouter 11/12, geweldig gedaan!
weer eens de fiets gepakt maar
werd in de tweede bocht uit de Thijs
baan gereden. Sven moest na 1 Thijs reed erg sterk en technisch
rit de strijd staken en had nog goed en werd 5e in de finale
last van een eerdere blessure, boys 9/10. Roy stond zijn mannewaardoor alleen Thomas knap tje in de zware klasse 15/16, had
door ging, maar de halve fina- met name op het derde stuk een
Eric
le bleek het eindstation. In deze prachtige versnelling en nam de
Good Old Erik had ook de reis naar klasse wordt Roberto nog steeds juiste lijn in de bochten en kwam
Ahnatal ondernomen en kwam gemist en wensen we hem sterk- zo tot een uitstekende 6e plaats

in de finale! Bij boys 9/10 had Gino als 9 jarige het zwaar en werd
nipt 5 in de manches, de overige Thijs, Ruben en Mitch stonden notabene in dezelfde 1/8e
finale waar Ruben en Thijs het
verhaal nog door ging en Ruben
knap 6e werd in de 1/4e. Arjan
ging tekeer in men17-24 maar
kwam helaas ten val in de halve
finale. Kevin en Thomas streden
met alle kracht maar strandden
in de kwart finale, net als bij boys
14 Alec die weer op de terugweg is na een vervelende blessure en kwam 1 plek te kort voor
de halve en Daan die 7e werd
in de 1/4e. Mika kwam ook zeer
knap tot in de kwart als 13 jarige, waar Jur eindigde in de manches deze keer. Max en Dario reden op zondag met de 20 inch
fiets en finishten in de 1/8e finale boys 15/16. Al met al een geslaagd weekend boor UWTC! De
volgende ronde is dus in Nederland en wordt op 7-8 september
verreden op onze eigen UWTC
baan in Uithoorn!

Interclub bij UWTC
Regio - Zondag 2 juni mochten
we weer een hoop enthousiaste
kinderen en ouders ontvangen
bij UWTC voor de interclub wedstrijd. En met het prachtige weer
was het geen straf om langs de
baan te staan. De start en stempelpost van de dorpentoertocht zorgde voor extra drukte
bij UWTC. Bij cat 1+2 maakte de
8-jarige Mart Karens uit Nieuwkoop zijn debuut. De winst ging
naar Daan Baak van WV Avanti, 2e
Daan Pouwels van HSV de Kampioen, 3e Coco van Essen van ASC
Olympia. De UWTC-ers Mart Karen werd 8e en Tom Derogee 9e.
Bij cat 3+4 was er een kopgroep
van 4 man en zij streden om de
podiumplaatsen. In de eindsprint
was Lieke Huizink van de Hoornse
ren en toerclub net even sterker
dan haar clubgenoot Stijn Vlieland. Derde werd Mika Houtenbos van Westfrisia. Ook hier hadden we een debutant voor UWTC,
de 9-jarige Alexander Mosk uit
Kudelstaart reed zijn eerste wedstrijd! En Alexander werd heel
netjes 9e. Mike Knook werd 10e.
De meeste deelnemers stonden aan start bij cat 5+6. Zevenentwintig renners maakte er een
mooie wedstrijd van. De winst
ging naar Maaike Zoetmulder
van HSV de Kampioen en haar
clubgenoot Rik Rozenburg pakte de 2e plaats, Djai Denneboom
van WTC de Amstel werd derde.
UWTC lid Jasmijn Wiegmans rijdt

niet zoveel wedstrijden, maar zij
kon zich goed staande houden
in de grote kopgroep. Jasmijn finishte als 10e, netjes hoor! Jari Buskermolen komt nog wat
snelheid tekort, maar het is wel
een doorzetter. Dus dat komt in
de toekomst vast wel goed. Jari werd 26e. Bij cat 7+nieuwelingen hadden we zelfs een deelnemer uit Zwolle aan de start staan!
UWTC lid Mike Derogee had de
laatste weken al mooie uitslagen
gereden bij het 5-banen toernooi
en was vandaag ook gebrand op
een mooie uitslag. Hij zat er dan
ook bij toen er, al vroeg in de
wedstrijd, een kopgroep van 4
man ontstond. En Mike had weer
een vlammende eindsprint in de
benen: WINST! Brent Vos van WV
Noord-Holland moest genoegen
nemen met de 2e plaats en Thomas Krijgsman van DTS werd 3e.
UWTC lid Rens Grömmel kwam
een paar cm te kort om de laatste
beker, voor de 5e plaats, in ontvangst te nemen, Rens werd 6e
en Lars Hopman finishte als 12e.
Wageningse Muur
Zaterdagavond stonden vier leden van UWTC aan de start van
de zware wedstrijd in Wageningen, Jeroen Breewel, Bart de Veer,
Bas de Bruin en Menno van Capel. Een rondje van bijna 3 km,
waar het op de dijk nog zwaarder was dan op de beklimming
van ‘de Muur’. En op de dijk wer-

den nog hogere snelheden behaald dan tijdens de afdaling.
Bart had een maximale snelheid
van 62 km/uur op de dijk! Tijdens
de koers ontstond een kopgroep
van 8 man. Onze mannen hadden de beslissende slag echter
gemist en zaten in de achtervolgende groep. Na ongeveer 1 uur
koers moest Menno de groep laten gaan. Het koste zoveel kracht
om er op de dijk bij te blijven. De
kopgroep wist de voorsprong
tot het eind te behouden. Jeroen Breewel won de sprint van
het flink uitgedunde peloton, 9e,
Bas werd 22e en ook Bart scoorde
nog net een envelop met prijzengeld, 30e. Menno werd 52e.

nen wedstrijd op het wielerparcours in Amsterdam/Sloten gereden. Bij de 70+ waren er enkele uitlooppogingen, maar deze
hielden niet lang stand. Met nog
5 ronden te rijden waagde Hans
van Bavel uit Sint Anthonis een
poging en het lukte hem met een
kleine voorsprong voorop te blijven en hij won de wedstrijd. Guus
Zantingh won de spurt van het
peloton voor de 2e plaats en Leen
Blom finishte als 7e.
In de 60+ wedstrijd was Bert Bakker actief, maar kreeg niet de
ruimte om te ontsnappen. Uit
een massa spurt moest de winnaar komen en dat werd de kampioen van Nederland Ron Paffen
uit Milsbeek, 2e werd Hans Lap
Veteranen
uit Hendrik Ido Ambacht. John
Zaterdag 1 juni hebben de UWTC Tromp klasseerde zich in de eindrenners Leen Blom, John Tromp spurt naar een 4e plaats. (foto:
en Guus Zantingh hun vetera- fam Derogee).

Jongste jeugd KDO Handbal
zoekt versterking!
Regio - Afgelopen zaterdag hebben de jongste meiden van KDO
Handbal een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen onze buren HSV. De wedstrijd werd
in de kleine sporthal van KDO gespeeld want daar beschikken we
over een mini handbalveld. Beide teams hadden er heel veel zin
in. Er werd goed verdedigd. Aanvallend is het allemaal nog wat
wennen want ja wie gooit er op
doel, wie maakt er misschien wel
een doelpunt? Maar met de juiste
begeleiding was er mooi samen
spel. In de rust keek HSV tegen
een kleine achterstand aan.Na n
lekker bekertje limonade werd er

fanatiek gestart aan de 2e helft.
HSV scoorde n paar keer achter
elkaar.
Maar KDO werd hierdoor wakker geschud en scoorde uiteindelijk net n paar doelpunten meer
dan HSV. Een overwinning is altijd leuk maar het mooiste waren de glimlachen gedurende de
hele wedstrijd. Voor komend seizoen zoekt KDO nog versterking
voor de (jongste) jeugd, ben je 6
jaar of ouder en wil je graag een
keer kennis maken met het handbalspel? Dat kan ! Het seizoen is
nu afgelopen maar eind augustus
starten we weer en dan beginnen
we natuurlijk met een Jeugd in-

met 67% precies. An van Schaick
& Ria Verkerk deden het ook uitstekend met 64,50%, waarna Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt
derde werden met 58,33%. Marianne & Huub Kamp zongen een
toontje lager met 53,42% als vierde en Maria Baas & Klaas Verrips
maakten als vijfde met 52,17%
het ere galerijtje compleet. Maar
ere wie ere toekomt, Greetje van
den Bovenkamp & Ger van Praag
waren in de D-lijn met 67,36% de
aller beste. Op twee deden Atie
de Jong & Cathy Troost het ook
voortreffelijk met 63,19% en kwamen Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen met 56,25% op de derde trede van het virtuele schavot.
Richard van den Bergh & Tim Vader werden vierde met 52,08%
en Froukje Kraaij & Rini Tromp
gingen met 51,39% als vijfde tevens met het prijsje van “het
dichtst bij de vijftig procent” aan
de haal. Volgende keer op 5 juni de start van het zomerbridgespektakel in de onovertroffen locatie van Dans & Partycentrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te
Uithoorn. Inschrijven bij voorkeur per e-mail: gerdaschavemaker@live.nl. Per telefoon mag ook
06-83371540 en in de zaal tussen
19.15 en 19.30 uur. Het begint om
Eindelijk
19.45 uur, de kosten bedragen
In de C-lijn dan eindelijk de eer- €6,- per paar en de prijzen beste zestigers en hoe! Wim Röling staan uit flesjes wijn en een ver& Adrie Voorn maakten de blits snapering als prikprijsje.

Boule Union Thamen
verslaat JBC Vlaardingen
Regio - Zaterdag 1 juni werd de
vierde ronde van de Zaterdagmiddagcompetitie petanque van
District West gespeeld. De plaats
van handeling was de accommodatie van Les Boules Fleuries
in Lisse en daar traden 28 teams,
112 spelers/speelsters. aan voor
14 ontmoetingen van drie speelronden. De tegenstander van het
team van BU Thamen was deze speeldag het eerste team van
JBV Vlaardingen. De eerste speelronde bestond uit een triplettenpartij en een partij tête-à-tête. In
de tête-à-tête was de speler Nieuwerkerk te sterk voor onze speelster, die geen greep op de harde
ondergrond (8-12). De triplette.
-equipe deed het beter en won de
partij afgetekend met 13-3. Met
een tussenstand van 1-1 werd
de tweede speelronde ingegaan.
In deze speelronde werden twee
doublettenpartijen
gespeeld.
De equipe Ina Hoekstra/Henk v
Rekum verloren hun partij met
6-13. De equipe Joan v Rekum/
Marja de Ru trok de stand weer
gelijk door een 13-3 overwinning.

de dat een gelijkspel al zeker was,
maar de triplette, bestaande uit
Ina Hoekstra, Joan v. Rekum en
Marja de Ru gingen uiteraard ook
voor de winst. Met een schitteren
schot haalde Joan de winst binnen. Eindstand 4-2 in het voordeel van BU Thamen. Door deze
winst steeg het team van de zesde naar de vierde plaats. Dit kan
nog een derde plaats worden als
op 22 juni het team van Les Francophiles verslagen wordt. Voordat
het zover is nemen drie doubletten van BU Thamen op Tweede
Pinksterdag deel aan het 64 equipes volgeboekte toernooi van de
Petanqueclub Museumplein. Dit
toernooi wordt ook op het Museumplein gespeeld en is zeker de
moeite van een bezoekje waard.

Afsluiten
Alles hing nu af van de afsluitende speelronde, die weer uit een
triplettenpartij en een tête-à-tête. In een spannende partij tête-à-tête, waar de Vlaardingenspeler op een stand van 11-10 zij
drie boules volledig verprutste,
waardoor Henk v. Rekum de partij eenvoudig uit kon maken. Deze 13-10 overwinning beteken-

Tennis zondag groene
competitie kampioen!

stuif. Wil je hiervan op de hoogte ten of stuur n mailtje naar handblijven? Hou dan de facebook pa- bal@kdo.nl dan sturen wij u de
gina van KDO Handbal in de ga- juiste info tzt toe.

Regio - Vanaf begin april wordt er
elke zondag rode, oranje en groene competitie gespeeld bij TCU in
het Libellebos Juli, Amelie, Esmee
en Fleur spelen groene competitie. Dit betekent dat ze verkorte
wedstrijden tot de 4 spelen en in
een 3e set een tie- break spelen
tot de 7. Er wordt gespeeld tegen
verenigingen uit de buurt: Amstelveen, Kudelstaart, Abcoude
en Ouderkerk en Zevenhoven Helaas raakte Amelie al snel geblesseerd. Er werd ingevallen door
Robin en Bas. Aiden speelde zelfs
5 van de wedstrijden mee. De 1e

wedstrijd werd meteen al met 6-0
gewonnen. Daarna volgde spannende wedstrijden tegen Ouderkerk (5-1) en ook Kudelstaart (42) wist het ze heel moeilijk te maken. De overige wedstrijden werden gemakkelijk gewonnen. Juli,
Fleur, Aiden en Esmee wisten 37
wedstrijden te winnen en slechts
4 te verliezen. Er volgen nog veel
leuke aktiviteiten bij TCU. Eerst
het luilaktoernooi, daarna de
clubkampioenschappen en vanaf
september volgt de najaarscompetitie.
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Belgische Ieper wint 22e editie kanopolotoernooi

Thuisteam Michiel de Ruyter pakt
zilver op eigen Amsterdam Open

Uithoorn - Topsporters uit de
hele wereld reisden afgelopen
weekend af naar Uithoorn. Het
internationale kanopolotoernooi
Amsterdam Open werd afgesloten met een spektakel tussen de
Deense Heren en het Belgische
Ieper, waarbij de Vlamingen uiteindelijk aan het langste eind
trokken. In Divisie 2 veroverde
thuisteam MDR 3 het zilver.
De finale van de hoofdklasse was
tot de laatste minuut een nagelbijter. Met een score van 2-2 bleef
de strijd lang onbeslist, totdat Ieper via een penalty de titel naar
zich toetrok. Nederlands succes
was er intussen ook: Viking Venlo
won van het Duitse Essen en pakte het brons. Het thuisteam van
Michiel de Ruyter speelde intussen zeker niet onverdienstelijk.
Met een 8-1 winst van het Finse Melan Väätäät vochten ze zich
overtuigend naar een vijfde plek.

Succes
Het grootste succes voor MDR
kwam echter een divisie lager.
MDR 3 bereikte ongeslagen de finale en liet indrukwekkend spel
zien, maar zag een gelijkmaker op de lat belanden. Vervolgens viel het doelpunt aan de andere kant voor KKP, uit het Duitse Bonn. Einduitslag: 5-3. “Kleine
slordigheidjes kunnen heel bepalend zijn”, vertelt coach Stan van
den Berg. “Maar ik denk dat iedereen heel tevreden mag zijn met
deze tweede plek. Het Amsterdam Open staat bekend als een
sterk bezet toernooi.”De thuisclub
kreeg een extra opsteker door de
prestatie van coach Michiel Boonacker. Hij reisde de afgelopen tijd
regelmatig af naar Denemarken
om daar de nationale damesselectie te trainen en dat betaalde
zich uit. De ploeg schopte het tot
een derde plek in de damesklasse.

Iedere divisie
Michiel de Ruyter vertegenwoordigde zichzelf dit jaar volop in iedere divisie. In de hoofdklasse
wisten zowel MDR 2 als MDR Legends belangrijke wedstrijden
(net) niet naar zich toe te trekken,
hoewel ze beide knap spel lieten zien tegen het Japanse Sakura Invers, de toernooiwinnaar van
2017. Vier MDR-spelers mochten
intussen voor de Nederlandse dames uitkomen in Divisie 2. Een
kraker tegen de Duitse dames, de
regerend wereldkampioen, eindigde daar in een 3-1 verlies.
In Divisie 4 stroomde het meeste publiek af op de strijd tussen
MDR 5 en MDR 6. Het vijfde team
trok de zege daar overtuigend
naar zich toe. MDR 6, het jeugdteam van de thuisclub, kwam
voor het eerst in deze klasse uit
en wist daar in de laatste wedstrijden toch nog te verrassen.

Zo versloegen ze het Luxemburgse CKL, voor de camera’s van het
NOS Jeugdjournaal, dat een speciale reportage aan het toernooi
wijdde.
MDR4
Voor MDR 4 in Divisie 3 kwam
het hoogtepunt bij de wedstrijd
tegen het Leeuwardense Hydronauten. Ze wonnen met een
mooie 4-2 en zetten daarmee vast
de toon voor de strijd die binnenkort op het Nederlands Kampioenschap los moet gaan barsten.
Dat NK vindt opnieuw plaats bij
Kano- en Roeivereniging Michiel
de Ruyter, in het weekend van 22
en 23 juni. Op vijf velden komen
daar voor het eerste alle divisies
in actie. In de hoofdklasse kan
MDR 1 zelfs al op het podium belanden. Het sporttoernooi is het
hele weekend vrij toegankelijk.
Foto’s Hans Janssen

