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Gemeente, GroenWest en
huurdersvereniging ondertekenen
prestatieafspraken 2020

De kerstperiode
op OBS Twister

De Ronde Venen - De decembermaand is een maand vol pepernoten, marsepein, chocoladeletters en lekker eten tijdens
de Kerstdagen. Helaas is dat niet
voor iedereen vanzelfsprekend.
OBS Twister vindt het belangrijk
om daar aandacht aan te besteden. In samenwerking met Voedselbank De Ronde Venen, ouders
en kinderen hebben we in de
decembermaand producten ingezameld. Mooi om samen iets
te betekenen voor iemand die
iets extra’s kan gebruiken. Naast
het inzamelen van producten zijn
er kerststukjes gemaakt. Jong en
oud door elkaar, wat zorgt voor
een gezellige sfeer waarin elkaar
helpen en samenwerken centraal
staan. Een aantal ochtenden hebben we met de hele school kerstliedjes rondom de grote versierde
kerstboom in de hal gezongen.
Als afsluiting heeft op OBS Twister een kerstbuffet plaatsgevonden. Alle leerlingen hadden iets
lekkers bereid, waar vervolgens
één gezamenlijk kerstbuffet van
werd gemaakt. Het rook heerlijk
en zag er allemaal weer feestelijk uit. Na afloop konden de ouders, opa’s, oma’s en de buurtbewoners, onder het genot van een
hapje en een drankje, luisteren
naar de muzikale afsluiting die
werd verzorgd door de kinderen.
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Wethouder Kiki Hagen en raadslid Coos Brouwer op de Pastoor Kannelaan.
De weg is sinds kort voorzien van ledverlichting

Energieverbruik daalt met 50 procent

Gemeente krijgt ledverlichting
De Ronde Venen - Dinsdagavond 17 december stemde de gemeenteraad unaniem in met het beleidsplan voor de openbare
verlichting.
Belangrijk doel van het beleidsplan is besparing van energie,
zonder dat dit ten koste gaat van
veiligheid. De hele gemeente
krijgt binnen enkele jaren ledverlichting. Daarmee halveert de gemeente in 2030 de helft van het
energieverbruik.

bracht, dan wordt bij het lichtontwerp rekening gehouden met het
voorkomen van schijnveiligheid.

Lichtvervuiling voorkomen
Met het instemmen van de gemeenteraad, komt er eenduidigheid in het straatbeeld door een
zelfde soort lantaarnpalen. WetDe gemeente is als eigenaar ver- houder Hagen: ,,De gemeente wil
antwoordelijk voor de verlich- zo min mogelijk verlichten. Het
ting van de openbare ruimte. De gebeurt nog veel te vaak dat vergemeente verlicht vrijliggende lichting op wegen, parkeerterreivoet- en fietspaden alléén als er nen en reclameborden onnodig
geen verlichte alternatieve rou- aanstaat. Met dit plan voorkomen
te beschikbaar is. Wordt bij de- we zoveel mogelijk lichtvervuize paden tóch verlichting aange- ling. Natuurlijk brandt de verlich-

De Ronde Venen – Afgelopen
week ondertekenden wethouder Rein Kroon van gemeente De
Ronde Venen, directeur-bestuurder Karin Verdooren van GroenWest en voorzitter Jan Peltenburg van huurdersvereniging
Weidelanden de prestatieafspraken voor 2020. Gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging zetten zich samen in om
huurders, van jong tot oud, goed
te laten wonen. Daarover maken
zij periodiek prestatieafspraken.
De gemaakte afspraken gaan onder andere over de nieuwbouw
van sociale huurwoningen, de
betaalbaarheid en duurzaamheid
van woningen en de leefbaarheid binnen de gemeente. Zowel gemeente als corporatie zetten zich in om meer sociale huurwoningen te realiseren en om de
doorstroom te bevorderen. Op
die manier vergroten de partijen de slaagkans voor woningzoekenden om een passende en betaalbare woning te vinden. Daarnaast voert GroenWest groot onderhoud uit bij haar woningen in

Abcoude, Mijdrecht, en Wilnis. Al
deze woningen hebben hierna
energielabel A. Ook zetten corporatie en gemeente zich in om
huurschulden te beperken en om
de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Bijvoorbeeld door het
voeren van een proactief incassobeleid, nog meer in te zetten op
de preventie van schulden en armoede en het schoon en veilig
houden van wooncomplexen en
de directe omgeving door onder
andere de samenwerking met de
politie en zorg- en welzijnsorganisaties te intensiveren.
Wethouder Rein Kroon: “Met het
ondertekenen van de prestatieafspraken 2020 hebben we een
mooie basis gelegd om het komende jaar ons gezamenlijk in
te zetten voor een goede woonen leefomgeving voor onze inwoners die een woning huren of op
zoek zijn naar een betaalbare en
passende huurwoning.” De prestatieafspraken zijn na te lezen op:
www.derondevenen.nl/prestatieafspraken.

ting wel op belangrijke fietspaden en gevaarlijke (kruis)punten.’’ Op de foto van links naar rechts: Karin Verdooren (directeur-bestuurder
GroenWest), Jan Peltenburg (voorzitter huurdersvereniging Weidelanden) en Rein Kroon (wethouder De Ronde Venen).
‘Stap in goede richting’
Ook een goed uitgangspunt van
dit beleidsplan is de duurzaamheidsambitie. Coos Brouwer,
raadslid namens het CDA, diende
eerder een motie in die het college opriep om volledig over te gaan
op ledverlichting. De motie heeft
een plek gekregen in het beleidsplan. ,,Dit is een stap in de goede
richting,’ zegt Coos Brouwer. ,,Zoals hier op de Pastoor Kannelaan,
is straks onze hele gemeente voorzien van led. Echt een mooi gezicht!. Bovendien zorgt dit plan er
voor dat wij onze duurzaamheidsambitie halen; in 2030 besparen
we al de helft aan energie.’’
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Wethouder Kiki Hagen op het Geitenweitje in Mijdrecht: “Voor veel jonge inwoners een van de eerste plekken
waar ze met dieren in aanraking komen.’’

Opknapbeurt voor Geitenweitje in Mijdrecht

Knuffelweitje met geitjes
en fruit plukken van bomen

Mijdrecht - Het geitenweitje
in Mijdrecht krijgt een opknapbeurt. Speciaal voor de kleintjes komt er een grasveldje waar
ze de geitjes kunnen knuffelen.
En in het najaar geven nieuwe
fruitbomen heerlijke vruchten.
Aan de Prins Bernhardlaan komt
een nieuwe ingang zodat kinderen makkelijk naar binnen kunnen. Het geitenweitje blijft daarmee de plek waar ouders, opa’s
en oma’s met hun (klein)kinderen
van dieren kunnen genieten.
Wethouder Kiki Hagen: ,,Voor

veel jonge inwoners is het geitenweitje een van eerste plekken
waar ze met dieren in aanraking
komen. Het is een rustige plek
aan de rand van Mijdrecht waar
kleine kinderen geitjes kunnen
knuffelen en ze verwennen met
een stukje fruit. Het is kleinschalig, maar vervult een grote rol in
de leefbaarheid van een wijde
omgeving.’’
Het geitenweitje heeft sinds enige tijd een nieuwe beheerder.
Met hem is gesproken over de
toekomst van het weitje en hoe

het de plek kan blijven waar veel
mensen makkelijk naartoe gaan
en plezier aan beleven. Daarom
komen er fruitbomen waarvan
bezoekers de vruchten kunnen
plukken en een klaphekje aan de
Prins Bernhardlaan zodat kinderen makkelijk bij de geitjes kunnen komen om ze te aaien.
Ook het schuurtje op het terrein
krijgt een opknapbeurt. De geitjes hebben dan een aangename
plek waar ze ’s nachts rustig kunnen slapen. Het opknappen gebeurt door leer-werkplaats Pallas.

De Ronde Venen - Sinds 16 december kunnen zwangere gratis
een vaccinatie halen om de baby direct na de geboorte te beschermen tegen kinkhoest. Deze
prik is in ieder geval de komende
6 maanden niet in De Ronde Venen beschikbaar. Zwangere moeten voor de vaccinatie nu naar
de GGD in Maarssen. Ria de Korte (CDA): “Dat is echt onwenselijk. Als zwangere ver moeten reizen om een prik te halen kan dit
een belemmering zijn. Mogelijk
blijft daarmee de vaccinatiegraad
onnodig laag”. Daarom heeft het
CDA tijdens de raadsvergadering
een motie ingediend. De motie roept het college op om deze gratis vaccinatie, liefst binnen
twee maanden, in De Ronde Venen mogelijk te maken. Huisartsen versterken de vaccinatie namelijk niet gratis.
Kinkhoest voor baby’s is een ernstige ziekte waardoor zij ernstig benauwd kunnen worden

en eventueel hersenschade kunnen oplopen. De pasgeboren tot
twee maanden waren tot nu toe
niet beschermd tegen kinkhoest.
Al in 2017 heeft het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu
geadviseerd om zwangere na 22
weken te vaccineren en in ieder
geval twee weken voor de bevalling. De GGD heeft deze opdracht
van de overheid gekregen.
Volgens Ria de Korte-Verhoef zou
het mooi zijn als de verloskundigen ook deze gratis vaccinatie
kunnen geven. Op dit moment
is dat niet mogelijk, de minister
heeft dit verboden. Toch vraagt
het CDA aan de wethouder om
die mogelijkheid voor de toekomst te onderzoeken. Hoewel
diverse fracties zich afvroegen of
de wethouder daar invloed op
zou kunnen hebben, gingen ze
mee met deze ‘sympathieke motie’. Ook de wethouder gaf aan
haar best te gaan doen en in gesprek te gaan met de GGD.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit
Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

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

Meester Jos neemt afscheid
van OBS Willespoort
Wilnis - OBS Willespoort zonder
‘meester Jos’: het zal voor veel
ouders en kinderen vreemd zijn!
Na 21 jaar neemt Jos van der Jagt
afscheid van OBS Willespoort, de
school die hij al die jaren succesvol als directeur onder zijn hoede had.
Tijdens zijn jaren als directeur
heeft meester Jos vele kinderen
zien komen en gaan, maar elk
kind, elke ouder en zelfs de meeste opa’s en oma’s kende hij bij
naam en toenaam.
Tijdens de afgelopen week is zijn
afscheid op meerdere manier gevierd. Het hele team heeft samen
met meester Jos genoten van een
heerlijk diner bij restaurant Meesters. Dinsdagavond was er een

receptie voor alle ouders, oudteamleden en andere genodigden. En ook heeft meester Jos, die
gek is op reizen, samen met zijn
vrouw Marion een ‘wereldreis’ gemaakt door de school. Zo is meester Jos samen met groep 1/2 op
zoek gegaan naar ‘the big five’ in
Afrika, heeft hij Spaans geleerd in
groep 3 en op het strand van Curaçao gezeten in groep 4: in elke
groep waren er andere optredens
en activiteiten. Het was een geweldige dag.
En nu komt dan toch aan die
lange periode een eind en gaat
meester Jos met pensioen. Hij zal
zeker gemist worden door kinderen, ouders en het team van OBS
Willespoort!

Nieuwe plannen voor
Kinderboerderij Oortjespad
Regio - Recreatieschap Stichtse
Groenlanden, Compaenen Minkema (ontwikkelaar) en Buitenplaats Kameryck (exploitant) in
Kamerik zijn overeengekomen
dat Kinderboerderij Oortjespad
per 1 januari 2020 wordt gepacht
door Compaenen Minkema. Het
beheer zal in handen komen van
Buitenplaats Kameryck. Herman
Geerdes, voorzitter van het recreatieschap, en Hans Voorn, vennoot van Compaenen Minkema
en mede eigenaar van Buitenplaats Kameryck, hebben daartoe op woensdag 18 december
de overeenkomst getekend. In
deze overeenkomst is vastgelegd
dat het recreatieschap, eigenaar
van het terrein Oortjespad en waterplas Eend, het terrein verpacht
aan Compaenen Minkema. De

gebouwen op het terrein worden
aan de pachter verkocht. Buitenplaats Kameryck zorgt voor het
beheer en onderhoud van de kinderboerderij. De eerder opgestelde plannen voor verdere ontwikkeling van het terrein zullen pas
worden uitgevoerd als daarvoor
vergunning is afgegeven door
de gemeente. Buitenplaats Kameryck bestaat uit een 18 holes
pitch & putt baan, restaurant ’t
Ryck met terrassen aan het water, vergader- en congreszalen,
een groepsaccommodatie en velden voor groepsactiviteiten. Er
vinden diverse activiteiten plaats,
zoals bedrijfsuitjes, familiedagen,
vergaderingen, kleine congressen en heisessies. Daarnaast zijn
er passanten en golfers. De waterplas Eend naast restaurant ’t Ryck

is een openbare visvijver. De plas
wordt daarnaast gebruikt voor
onder meer kanovaren en zwemmen. Het is geen officiële zwemplas, maar er wordt door omwonenden geregeld in gezwommen. De naastgelegen Kinderboerderij Oortjespad bestaat uit
een kinderboerderij, speelvoorzieningen en een peuterbad. Het
gehele terrein is eigendom van
Recreatieschap Stichtse Groenlanden, met uitzondering van
een gedeelte van de golfbaan en
het recent uitgebreide voetgolfterrein en vlindertuin.
Multifunctioneel
Al jaren wordt er gesproken over
ontwikkeling van het recreatiegebied, om een meer multifunctioneel aanbod aan recreatievoor-

EHBO Lucas opleidingscursus
Vinkeveen - Wat doet u als uw
buurman ineens op straat in elkaar zakt? Wat doet u als uw kind
haar kleine teen stoot, veel pijn
heeft en haar teen niet kan bewegen?
Wat doet u als uw collega zich
verslikt en benauwd wordt? En
zo kunnen we nog wel oneindig
doorgaan met situaties die kunnen gebeuren bij uw thuis, werk
of onderweg.
Wat is er mooier dat u kan helpen
in al deze situaties? Dat u er niet
hulpeloos bij staat of toch maar
ongemerkt doorloopt en daar later toch niet zo’n prettig gevoel
bij hebt. Een reanimatie diploma is al heel mooi, maar het be-

treft niet altijd hartfalen, dus een
EHBO diploma maakt u veelzijdiger. De eerste minuten na een
ongeval zijn vaak cruciaal om levens te redden en schade te beperken. En als u nu weet dat de
meeste ongevallen thuis plaatsvinden, dan is het toch heel handig en mooi als u gelijk hulp kunt
verlenen.
Hulp
Tijdens de EHBO-cursus leert u
hoe u in elke situatie hulp kunt
verlenen, van geruststellen,
wondverzorging, handelen bij
kleine ongevallen, waarschuwen
van de professionele hulpdiensten, tot stabiele zijligging en re-

animeren. Hierbij krijgt u theoretische scholing, maar ook observeren, communiceren en vaardigheden. De opleiding zal worden
gegeven op woensdagavond. 8
januari 2020 start de opleiding
tot het EHBO diploma inclusief
(kinder)reanimatie en AED. Het
aantal lessen inclusief het examen beslaat 11 avonden. De cursus zal gegeven worden in ons
EHBO gebouw op Pijlstaartlaan
1a te Vinkeveen op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Wilt u meer informatie of u aanmelden dan kunt u bellen 0297564192, mailen naar ehbolucas@
casema.nl of ga naar de website
www.ehbolucasvinkeveen.nl

Feestmaand bij Dagopvang
de Nostalgie

Regio - Op de dagbesteding van
Dagopvang de Nostalgie, worden
deze maand diverse feestelijkheden aangeboden. Zo hebben zij
afgelopen week, kerststukjes gemaakt en gingen onze cliënten
met een mooi stukje naar huis.
Ze zijn met de cliënten en medewerkers en vrijwilligers ( chauffeurs en begeleiders) een dagje
uit geweest. Samen met Wintours
naar Terschuur, waar een Oude
Ambachten en Speelgoedmuseum op hen wachtte.
Bij aankomst uiteraard koffie met
gebak, en tot de lunch wandel-

den we langs de Oude Ambachten. Na de Lunch, die bestond uit
tomatensoep en belegde broodjes, melk of karnemelk, konden
ze over en langs het speelgoed
wandelen. Het haalde herinneringen en verhalen naar boven. Om
15.00 uur gingen werd weer begonnen aan de terugreis, waar-

na de cliënten en vrijwilligers en
medewerkers, met een kerstcadeau naar huis gingen. Morgen
hebben zij hun kerstdiner… Dat
wordt weer smullen! De Nostalgie
is gewoon open tussen alle feestdagen door. Oudejaarsdag toosten zij met de cliënten en oliebollen en Champagne op 2020.

zieningen te realiseren dat een
breder publiek aanspreekt en om
de publieke bijdrage aan het terrein aanzienlijk te verlagen. Gemeente Woerden heeft in 2013
daartoe het bestemmingsplan
voor het gebied aangepast zodat
het nu voor het recreatieschap en
Buitenplaats Kameryck ook mogelijk is om het eerder opgestelde plan uit te voeren. Het plan
omvat een openbare kinderboerderij, een pannenkoekenrestaurant, een blotenvoetenpad, een
strokasteel en een natuur doolhof. De kinderboerderij wordt in
beheer en onderhoud overgenomen door Buitenplaats Kameryck
die daarnaast samen met Compaenen Minkema het restaurant
en de overige activiteiten gaat realiseren. Door deze publiek-private samenwerking is het Recreatieschap Stichtse Groenlanden
structureel minder geld kwijt aan
beheer en onderhoud van het
terrein. In de komende maanden
worden de plannen verder concreet gemaakt.
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10-jarige Gilde De Ronde
Venen zoekt vrijwilligers

men te lijf te gaan. Help met zoeken naar een juiste studie, een
baan, bij problemen op school
enzovoorts. De jongerencoach
is iemand die niet moeilijk doet,
maar onafhankelijk adviseert.
Kijk voor meer informatie op: gildedrv.nl /de-jongerencoach/

De Ronde Venen - Op zoek naar
iets nieuws? Word coördinator of
coach bij Gilde De Ronde Venen.
Op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding waarbij je iemand ondersteunt met heel concrete hulp?
Word dan vrijwilliger bij Gilde De
Ronde Venen. Gilde De Ronde Venen is een vrijwilligersorganisatie waar al meer dan 90 vrijwilligers actief zijn in het ondersteunen van anderen. Ze zijn al 10 jaar

Taalcoach worden bij Gilde SamenSpraak, spreek een uur in de
week met iemand die (beter) de
Nederlandse taal wil leren spreken. Een goed gesprek bij iemand
thuis, in de bibliotheek of gewoon tijdens een wandeling. De
anderstalige zal je er dankbaar
voor zijn en zelf leer je meer over
andere culturen, talen en landen.
Kijk voor meer informatie op: gildedrv.nl/samenspraak/

actief in de gemeente De Ronde
Venen en ze zoeken mensen die
elke week een uurtje de tijd hebben om met iemand samen te komen om hem of haar te helpen.
Een specifieke vooropleiding is
niet nodig; belangrijk is dat je enthousiast bent en je vrijwillig wilt
inzetten voor iemand anders. De
activiteiten van Gilde De Ronde
Venen zijn zeer divers. Hieronder
een overzicht van de mogelijkhe-

den als vrijwilliger binnen Gild:
Brugklasser coach worden, help
een brugklasser het beste uit
zichzelf te halen, niet als huiswerk
begeleider maar meer als een
maatje, die goed kan luisteren.
Kijk voor meer informatie op: gildedrv.nl/coach4you/
Jongerencoach worden, help een
jongere om zijn of haar proble-

Ben je Bob?
Zeg het hardop!

Regio - December, maand van • Wie met 7 glazen bier op (1,5
de gezelligheid. En bij die gezelpromille alcohol) achter het
ligheid hoort vaak een drankje.
stuur zit, loopt 20 keer zoveel
Een diner met vrienden of vrienkans op een verkeersongeval
dinnen, de kerstborrel op de zaak,
als een nuchtere bestuurder.
eindejaarsfeesten bij de sportverEn ongeveer 200 keer zoveel
eniging of in een kroeg. Allemaal
kans om bij een verkeersongezellig, allemaal alcohol. Als je
geval om het leven te komen.
nog wilt rijden, moet je sterk in je • Jaarlijks neemt de Nederlandschoenen staan. En als je er één
se politie 1 miljoen blaastesneemt, wordt het steeds lastiger
ten af bij alcoholcontroles.
om ‘nee’ te zeggen… Dus ben je
Bob? Zeg het hardop!
Blijf de Bob
Niet gek dus dat bijna iedereen
Wist je dat?
vindt dat alcohol en verkeer niet
• Alcohol bereikt na ongeveer samengaan. Toch moet je sterk
10 minuten je hersenen.
in je schoenen staan. En na elk
• 1 op de 5 verkeersslachtoffers drankje wordt het lastiger om
is het directe gevolg van alco- ‘nee’ te zeggen.
hol; 75 tot 140 verkeersdoden De beste oplossing: maak aan
en ruim 4.000 ernstig gewon- het begin van de avond duidelijk
den in 2015.
dat je Bob bent, en dat je daar• Mannen in de leeftijd 18-24 om geen alcohol wil drinken. Blijf
jaar (4% van alle rijbewijs- de Bob. Daar kun je mee thuiskobezitters) zijn betrokken bij men. En degenen die meerijden
29% van de ongelukken waar ook.
drank in het spel is, en waarbij Kijk voor meer argumenten op
de bestuurder ernstig gewond www.alcoholinfo.nl. Of lees het
raakt.
SWOV-factsheet over alcohol.

www.parkinsonfonds.nl

De ziekte van Parkinson
is nóg ongeneeslijk.
Steun daarom wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755
E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

Kerstdrive Bridgeclub
De Legmeer
Regio - Acht en veertig paren
maakten zich deze laatste bridgeavond van het jaar op voor het
traditionele kerstbridge. Alle lijnen kregen met de zelfde spellen te maken, waarbij uiteindelijk voor een ieder een prijsje
klaar lag, bijeen gebracht door de
voortreffelijke prijzencommissie.
Het beste paar van de club werd
dat van Ben ten Brink & Jan Bronkhorst dat met 62,77% de rest het
nakijken gaf. Op twee een knappe prestatie van Lijnie Timmer
met invaller voor partner Marcel
Dekker, Wim Röling. Zij hielden
met een score van 60,78% de eer
van de A- lijn hoog. Tom de Jonge
& Herman Vermunicht zetten met
58,79% als derde de C- lijn op de
kaart en Marijke & Ger van Praag
poetsten met 58,70% als vierde
mindere resultaten uit een zeer
vers verleden weg. Op vijf dan,
adeldom verplicht tenslotte, Cora de Vroom & André van Herel,
die 57,97 procenten verzamelden, gevolgd door Cobie Brui-

ne de Bruin & Trudy Zandbergen
met 57,70% als zesde. Ook Anja
Brugman & Joke van den Hoven
konden met opgeheven hoofden
naar voren komen met 57,16%
als zevende paar. Arnold Heuzen
& Theo Klijn werden met 56,88%
achtste en Adrie & Ko Bijlsma
smaakten het genoegen om zich
als negende paar met 56,79% bij
de beste tien te voegen. Op deze tiende plek plaatsten Sandra
Raadschelders & Marja van Holst
Pellekaan zich met 56,43% in de
schijnwerpers. De overige acht
en dertig paren krijgen volgend
jaar weer een kans om zich uit
de anonimiteit te kaarten. Wilt u
daar ook bij zijn, dan kunt u zich
vanaf 8 januari 2020 storten in
het bridgen van De Legmeer. Elke woensdagavond tussen 19.45
en 23.00 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540.

De Morgenster verkoopt

Vinkeveen - Na de Kerstdagen
bakken leden van de Protestantse gemeente ‘De Morgenster’
weer traditionele oudjaar oliebollen en appelbeignets. Dat gebeurt op een professionele manier maar ook met een gezellige sfeer rondom de kerk. De opbrengst van de decemberactie is
bestemd voor de kerk. In oktober werden ook oliebollen verkocht met de mooie opbrengst
van 1600 Euro voor hulp aan gevangenen in Albanië.
U kunt de oliebollen en appelbeignets bestellen via de website oliebollenvinkeveen maar bestellen is niet nodig. Bestellingen
boven 40 stuks worden gratis bezorgd in De Ronde Venen op het
tijdstip door u gewenst. Dit jaar
worden er dagelijks verse oliebollen en appelbeignets gebakken

op zaterdag 28, maandag 30 en
dinsdag 31 december.
Op zaterdag 28, maandag 30
en dinsdag 31 december zijn de
goed gevulde oliebollen en appelbeignets van de oliebollen
commissie weer te koop bij winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen. De vele vrijwilligers
van de protestantse gemeente
De Morgenster bakken ze in alle vroegte elke dag vers. De opbrengst is bestemd voor de kerk.
Verkoop aan de kraam op het
parkeerterrein start bij het aanbreken van de dag. U kunt ook
bestellen via www.oliebollenvinkeveen.nl. Bestelde oliebollen
moeten bij de kerk aan de Herenweg 253 in Vinkeveen afgehaald
worden. Thuis bezorgen kan tegen een kleine meerprijs in De
Ronde Venen.

Dagje uit met de Zonnebloem
De Ronde Venen – Vorige week
waren de Zonnebloemgasten
van Wilnis/De Hoef naar Intratuin
in Ter Aar. Een jaarlijks gezellig
Kerstuitje. Rolstoelen voor slechte lopers waren geregeld. Eerst

Speelsheid, Ontspanning
én Techniek
Regio - Joke Zonneveld geeft les
in haar Atelier De Rode Draad in
Uithoorn. Haar lessen Schilderen buiten de Lijntjes zijn gericht
op drie thema’s. Technieken (o.a.
Craquelé) verkennen, schilderregels toepassen en de belangrijkste van de drie: leren spelen
en experimenteren zonder resultaatgerichtheid. Dan zak je helemaal in je creatieve laag en dat
geeft ontspanning. Je ontwikkelt
durf, wordt vrijer in je manier van
werken met je materialen. Agnes
van de Aa: “Als ik terugkijk naar
de werkstukken die ik bij jou gemaakt heb, komt het fijne, war-

me, relaxte, creatieve gevoel van
die lessen weer naar boven.” Op
4 januari 2020 kun je sfeer proeven tijdens de Proefles. De Cursus Schilderen buiten de Lijntjes start begin januari op maandag- en donderochtend en zaterdagmiddag. Op donderdagmiddag Spelend Schilderen voor Kinderen (5-8 j). Eind februari: Combi Workshop Craquelé. Informatie opwww.paintyourpassion.today (met een gratis online lessenserie). Email:paint@jokezonneveld.nl Adres: Prinses Margrietlaan 86-6 te Uithoorn, tel 0644850038

Thamen krijgt bezoek
Regio - Afgelopen weken was er
geregeld bezoek voor Thamen.
In twee opeenvolgende weken
hebben leerlingen van groep 8
van de Antoniusschool uit Kudelstaart sfeer mogen proeven
op de middelbare school.
Ze werden rondgeleid, kregen les
en hebben dingen gemaakt: leren door doen, een van de thema’s van vakcollege Thamen, zoals de school sinds november
heet.
We hopen natuurlijk een (flink)
aantal van hen (en vele anderen)

terug te zien op de Open Dag op
29 januari van het nieuwe jaar.
Het andere bezoek was van ambassadeurs van KiKa row, en kinderboerderij Boerenvreugd. Namens Thamen overhandigde
Ibrahim Chidi twee cheques met
een waarde van elk 4000 euro aan
Silvia Bocxe en Cees Hageman.
Dit geld was verdiend door leerlingen op de werkdag die Thamen ieder jaar organiseert en 2k1,
de klas op de foto, was de klas die
het meest had opgehaald.

lekker ‘n paar uurtjes rondstruinen en inkopen doen en daarna
heerlijk uitgebreid aan de koffie
met taart.
Een geslaagde ochtend om lekker in Kerststemming te komen.
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‘Nieuwe Nederlanders’ welkom in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Ruim 50 inwoners in De Ronde Venen zijn
het afgelopen jaar Nederlander
geworden. Tijdens een gezellige bijeenkomst in het gemeentehuis, de naturalisatiebijeenkomst,
heeft een deel van deze ‘Nieuwe
Nederlanders’ nader kennis gemaakt met de gemeente. Hierbij
zijn zij toegesproken door burgemeester Maarten Divendal:
“Voor u is het vandaag een bijzondere dag. U mag zich inmiddels Nederlander noemen en ik
hoop dat u zich ook snel Nederlander zal voelen, hoewel ik me
kan voorstellen dat dit zo makkelijk nog niet is. Want in uw ziel
draagt u de cultuur, gebeurtenissen en herinneringen met zich
mee van uw geboorteland. Ruim
vijftig inwoners, volwassenen en
kinderen, van De Ronde Venen
hebben sinds vorig jaar vrijwillig
en bewust gekozen Nederlander
te worden”.
Oorsprong
“Vandaag zijn we hier samen met
mensen die oorspronkelijk komen uit Ierland, Australië, Engeland, Duitsland, Somalië, Irak en
Egypte. Ook zijn er mensen bij
die geen papieren hebben uit
hun land van herkomst, we noemen dat dan staatloos.” De burgemeester ging in op de verschillende redenen waarom mensen ervoor kiezen om Nederlands staatsburger te willen worden. Dat kan zijn vanwege een
onveilige situatie in het geboor-

teland, omdat zij de liefde vonden in Nederland, de onzekerheid van de Brexit niet willen afwachten of omdat ze hier al jaren
werken en het Nederlanderschap
veel bureaucratische gedoe voorkomt bij reizen. Zo kan het voorkomen dat één hier met zijn gezin
pas een paar woont en de ander
al zo’n veertig jaar, voor allemaal
geldt dat ze nu Nederlander zijn.
Burgemeester Maarten Divendal:
“Iedereen heeft zijn of haar eigen
achtergrond en beweegredenen
gehad het Nederlanderschap aan
te vragen. Dat gaat niet vanzelf,
u heeft aan de eisen moeten voldoen en een examen afgelegd.
Inmiddels heeft u allen het bewijs van Nederlander mogen ontvangen.” Het is goed om in dit verband de verklaring van verbondenheid te noemen die iedereen
heeft moeten afleggen: “Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap
met zich meebrengt getrouw te
vervullen. Dat verklaar en beloof
ik.” Daarmee heeft iedereen volgens de burgemeester aangegeven zich nauw verbonden te voelen met dit land en deze maatschappij: “En dat is voor ons, als
‘oude Nederlanders’, reden deze
feestelijke bijeenkomst te organiseren. Want we willen u laten weten dat u van harte welkom bent
in ons land en in het bijzonder in
De Ronde Venen.”
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Kerst vieren met OBS De Eendracht!

Mijdrecht - In het gebouw van
OBS De Eendracht is het warm
en gezellig. Overal hangen kerstlampjes en in de hal staan grote
kerstbomen met eigengemaakte kerstballen van leerlingen uit
alle groepen. De kerstman komt
langs en leest een prachtig verhaal voor terwijl iedereen geniet
van de lekkerste kerstkoekjes. Een
paar dagen later maken de groepen 3 t/m 8 gezellige kerststukjes
en worden zij onder andere geholpen door lieve opa’s en oma’s
en ouders van de groepen. De
geur van vers geknipt kerstgroen
hangt in de klassen en de kerstukjes staan overal te pronken als
waren ze onderdeel van een tentoonstelling van de kerstman zelf!
En nu kunnen de leerlingen en
leraren gaan genieten van hun
welverdiende kerstvakantie. Het
team en alle leerlingen van OBS
De Eendracht wensen u vrolijke kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2020!
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Clubs uit Uithoorn halen € 15363 op
met Grote Clubactie 2019
Uithoorn – Zo’n 260.000 verkopers gingen de afgelopen maanden op pad om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In
Uithoorn lukte het verenigingen
om in totaal € 15363 op te halen. Landelijk deden ruim 5.000
verenigingen mee met de Grote
Clubactie. Samen haalden zij bijna €8.500.000,- op door ruim 2,8
miljoen loten te verkopen. Dit betekent dat deelnemende clubs
het beter hebben gedaan dan
ooit. Zij verkochten dit jaar gemiddeld 565 loten. Hiermee stijgt
de opbrengst per vereniging jaarlijks. Dit jaar deden in Uithoorn de
volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op.
Hiervan gaat 80% naar de club!
De Kwakel
H.S.V. Thamen €1086, Sportvereniging KDO €2853, UHC Qui Vive €6498,-

Uithoorn
Legmeervogels €4926,80% gaat naar de club
Dit jaar is alweer het 47e jaar dat
de Grote Clubactie zich inzet voor
een (financieel) gezond verenigingsleven in Nederland. Door
als vereniging loten te verkopen
tijdens de Grote Clubactie halen
clubs geld op, waarmee ze hun
doelen kunnen realiseren.
Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe
materialen worden aangeschaft,
kan het clubhuis worden opgeknapt of kunnen evenementen
worden georganiseerd. Van elk
verkocht lot van €3,- gaat maar
liefst €2,40 (80%) rechtstreeks
naar de clubkas.
De Grote Clubactie is daarmee dé
loterij in Nederland met de hoogste opbrengst per verkocht lot
voor de club. Dit is realiseerbaar

derlandse verenigingsleven zijn.
Nu blijkt dat het gemiddeld aantal verkochte loten per club opnieuw hoger is als ooit, merken
we dat de Grote Clubactie relevanter is dan ooit. Wij helpen verdoor de inzet van ruim 20.000 enigingen graag bij hun actie om
vrijwilligers, maar liefst 260.000 zoveel mogelijk loten te verkoverkopers en 1,6 miljoen kopers pen en zo het verenigingsleven in
die allen op hun manier de plaat- Nederland vitaal en financieel geselijke vereniging steunden in zond te houden. De kinderen die
2019. Samen is hun inzet GOUD op pad gaan met verkoopboekwaard!
jes vind ik nog steeds een van de
mooiste verkoopmethoden, maar
De Grote Clubactie innoveert
onze maatschappij vraagt meer.
met online verkoop
Wij denken graag mee met verDe nostalgische lotenverkoop enigingen en ontwikkelen daaraan de deur blijft een enorm om onze verkoopmethoden en
krachtige verkoopmethode, maar communicatiemiddelen steeds
de Grote Clubactie ontwikkelt verder door.’
ook de online verkoopmethoden
steeds verder door.
Vereniging gesteund?
Deze digitalisering in de lotenver- Iedereen die een vereniging heeft
koop brengt vele voordelen met gesteund, maakt kans op één van
zich mee.
de 32.000 prijzen uit de Grote
Directeur Nationale Grote Club- Clubactie loterij, waaronder de
actie Frank Molkenboer: ‘We mo- hoofdprijs van €100.000,-! Check
gen best wel trots zijn op het feit je lotnummer(s) op clubactie.nl
dat wij de grootste fondsenwer- om te kijken of er een prijs is gevende organisatie voor het Ne- vallen op je lot.

De Zon op het podium tijdens het
basketbaltoernooi

De Kwakel - Drie teams van basisschool de Zon hebben tijdens het
basketbaltoernooi in Aalsmeer
erg goed gepresteerd. Het toernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door basketbalvereniging

finale om de 3e en 4e plaats. In
de finale om de 3e plaats moesten de meiden de strijd aangaan
tegen het team van de Springschans. In de poulewedstrijd hadden ze de onderlinge strijd verlopoulewedstrijden al zien dat ze ren, waardoor de meiden nog geerg sterk waren. Gijs, Levi en Tim motiveerder waren.
wonnen hun poulewedstrijden In een spannende finale kwamen
en moesten in de finale de strijd de meiden van de Zon als winaangaan tegen de jongens van de naar uit de strijd en mochten zij
Samen Éen.
ook de beker op het podium in
Sterk samenspel en goed team- ontvangst nemen.
work zorgden voor een mooie De meiden uit groep 5 moesten
overwinning. Na de 7-1 overwin- in hun poule spelen tegen allening in de finale mochten de jon- maal jongens teams uit groep 5
gens de beker in ontvangst ne- en 6. De meiden lieten in de eermen op de hoogste trede van het ste wedstrijd gelijk zien dat ze
podium. Een erg knappe presta- niet onder de indruk waren en
tie van Levi, Gijs en Tim die heel wonnen het duel met maar liefst
Aalsmeer had dit jaar ook een uit- trots mogen zijn op hun presta- 10-0. Een geweldige prestatie
nodiging gestuurd naar de scho- ties en spel.
van Babet, Pippa en Perlei die uitlen in De Kwakel en Uithoorn. Loebna, June en Aukje gingen eindelijke op een hele knappe
Drie enthousiaste teams kwa- naarmate het toernooi vorder- 4e plaatst zijn geëindigd. De leermen in actie in de Bloemhof. De de steeds sterker spelen en plaat- lingen mogen erg trots zijn op
Jongens uit groep 8 lieten in de sen zich uiteindelijk knap voor de hun prestaties!

Ivar Immerzeel Nederlands
Kampioen 5000 meter
Regio - Voor de Nederlandse junioren schaatsers stond het weekend van 14 en 15 december in
het teken van de Nederlandse titels op de sprint en op de lange
afstanden (3000 en 5000 meter).
De wedstrijden vonden plaats op
de ijsbaan in Alkmaar.
Van ijsclub Nooit Gedacht had
Ivar Immerzeel zich weten te
plaatsen voor de 3000 m. Plaatsing voor deelname aan de 5 km
was afhankelijk van de uitslag
van de 3000 m. De eerste twaalf
mochten de volgende dag ook

starten op de 5000 m. Op de winderige baan van Alkmaar liep de
3000 m voor Ivar niet zoals gehoopt. Hij behaalde op deze afstand een 8e plaats. Niet tevreden maar wel geplaatst voor zijn
meest favoriete afstand.
Door zijn uitslag op de 3000 m
moest Ivar al in de derde rit van
start op de 5000 m. In de eerste
twee ritten werden al scherpe tijden neergezet. Ondanks deze
snelle tijden en zijn wat mindere optreden van een dag eerder
startte Ivar toch vol zelfvertrou-

wen aan zijn race. Na enkele rondes op kleine achterstand van zijn
tegenstander te hebben gereden
wist Ivar te versnellen, waar zijn
tegenstander de rondetijden zag
oplopen. Ivar finishte met een dik
nieuw baanrecord in een in een
tijd van 6.44,96
Toen was het voor Ivar zenuwslopend afwachten of de concurrentie na hem nog aan deze
tijd kon komen. Twee concurrenten konden tot 3000 m redelijk in
de buurt blijven, maar moesten
daarna het schema van Ivar los-

Legmeervogels eerste seizoen helft
Uithoorn - Het seizoen begint voor Legmeervogels in een
nieuw tenue. Na jaren sponsor te
zijn geweest neemt Legmeervogels afscheid van Maas en staat er
met ingang van het nieuwe seizoen LED Sign op het shirt (YELA LICHTING) en is ADFINQ , Financiële administratie en advies
toegetreden als sub-sponsor van
het eerste elftal. Beide sponsoren
steunen de vereniging ook op andere branche gerelateerde gebieden.
Legmeervogels zijn uiteraard
zeer verguld met de steun van
deze en andere sponsoren.
Naast de sponsor wissel is er ook
een trainerswissel. Florian Wolf is
na een seizoen Legmeervogels
vertrokken naar SJC (later ook
trainer geworden bij Jong Almere
City). De spelers moeten het seizoen 2019-2020 met Roy v d Mije
en als assistent Gerry van Guine.
Helaas komt er een kink in de kabel. OFC 3e divisie is op zoek naar
een nieuwe trainer en vraagt of
Roy v d Mije het wil worden. Roy

v d Mije heeft daar wel interesse
in en neemt ontslag bij Legmeervogels. Roy kiest ervoor om direct zijn biezen te pakken. Mooier
was geweest om te vertrekken bij
aanvang van de winterstop. Voorbeeld is te vinden bij RKDES.
Maar goed Legmeervogels zit op
dat moment zonder hoofdtrainer.
Na een korte zoekperiode komt
Legmeervogels terecht bij Alami
El Ahannach. De eerste wedstrijd
voor Alami El Ahannach is het uit
duel tegen Kolping Boys
Winterstop
Bij het ingaan van de winterstop
die duurt tot en met het weekend
van 18 en 19 januari 2020, zien
wij dat Legmeervogels zondag 1,
in de 1ste klasse A de 9eplaats op
de ranglijst inneemt met 11 wedstrijden gespeeld en slechts 13
puntjes. Dit is gewoon te weinig
voor dit elftal met zoveel capaciteit in de selectie groep. Als groep
kan deze selectie uitstekend presteren. Het kan niet zo zijn dat de
overwinning naar jou toe komt

waaien. Nee, als collectief zal er
in ELK duel voor 100 % gestreden
moeten worden voor de puntjes.
Doe het collectief dit niet, dan
krijg je een dergelijk wedstrijd
als tegen AGB. Dan weet men bij
Legmeervogels, en niet bij Legmeervogels alleen, niet hoe de
stand van zaken is met betrekking tot sva Papendorp. Wordt
papendorp nu wel of niet uit de
competitie verwijderd?
Als dit niet gebeurt dan zou Legmeervogels zomaar het openstaande duel tegen Papendorp
moeten inhalen op zondag 19
januari 2020? Papendorp staat
nu op plaats 13 met 6 duels gespeeld en 3 punten. Als Papendorp in de 1ste klasse mag blijven dan zal er heel veel ingehaald
moeten worden. Mocht de KNVB
besluiten om Papendorp toch uit
de competitie te halen dan verliezen De Zouaven, DSOV, Zaanlandia, SDZ en Hoofddorp elk 3
punten. Zij hebben immers van
Papendorp gewonnen. De enige 3 punten van Papendorp zijn

Sport en Spel instuif
bij KDO
De Kwakel - Op vrijdag 3-1-2020
is er van 10.00 uur tot 12.00 uur
een sport en spel instuif voor de
jeugd bij KDO aan de Vuurlijn in
De Kwakel.Op die ochtend in de
kerstvakantie zijn er in de beide
sporthallen allerlei leuke sportieve dingen te doen. In de kleine
sporthal kan iedereen zich naar
hartenlust uitleven met allerlei
balspelen. In de grote sporthal
richten we meerdere hoeken in.
Er worden diverse turntoestellen
neergezet voor de kinderen vanaf een jaar of 5 en er is een aparte
Nijntje hoek waar kinderen van-

af 2 jaar met allerlei spelmaterialen zich kunnen vermaken. Nieuw
dit jaar zijn de Dance workshops
die tijdens de ochtend door onze Dance docente Noëlla worden
gegeven. Om 10.00 uur gaan de
zalen open en met schone binnen gympen mag je voor € 3,00
contant naar binnen. Kinderen
jonger dan 6 jaar alleen onder
begeleiding en oudere kinderen
graag 06 nummer ouder op arm
of in de sporttas. Opgeven van te
voren is niet nodig en voor meer
informatie mail naar gymnastiek@kdo.nl

Zaalvoetbal voor jongeren
Uithoorn - Op dinsdag 31 december 2019 vindt er een zaalvoetbaltoernooi, voor alle jongeren uit Uithoorn, plaats bij de
Scheg in Uithoorn. Het toernooi
is van 13:00 uur tot en met 18:00
uur met eten, drinken en een
prijs voor de winnaars. Om mee
te doen met het toernooi, is een

aanmelding om 12:30 uur op 31
december 2019 in de Scheg een
vereiste, zodat de pouls gemaakt
kunnen worden.
Het team mag maximaal bestaan
uit 6 personen.
Wil je het nieuwe jaar sportief en
gezellig beginnen? Wees er dan
bij!

Bij Legmeervogels

Oliebollenvoetballen &
-klaverjassen
Uithoorn - Aanstaande zondag
29 december kun je bij Legmeervogels het Oliebollen voetbalen klaverjassentoernooi spelen.
De kantine is vanaf 12.45 uur geopend voor alle deelnemers aan
het voetbaltoernooi. Vanaf 13.30
uur ben je welkom voor het klaverjassen.

dereen toegankelijk. Je hoeft
geen lid of donateur te zijn van
Legmeervogels om mee te kunnen doen. Er wordt in de kantine van Legmeervogels gespeeld
om de gebruikelijke prijzen. Deze
prijzen worden aan het einde van
laten. Ivar mocht dus het podium
de middag uitgereikt. In de korop voor het Wilhelmus als Nederte pauzes tussen de rondes door,
lands Kampioen 5000 meter junikun je genieten van een versgeoren.
bakken oliebol en een drankje.
De volgende uitdaging voor Ivar Voetbaltoernooi
is het clubkampioenschap van Het oliebollen voetbaltoernooi Het eerste kopje koffie of thee
IJsclub Nooit Gedacht. Deze zal begint om 13.30 uur en het in- word je, zoals altijd, door Legworden gehouden op zaterdag- schrijven is vanaf 12.45 uur. Aan meervogels aangeboden.
avond 28 december op de Jaap dit toernooi kan worden deelgenomen door (zaal)voetbal en Tombola
Edenbaan in Amsterdam.
handbal leden, oud leden en niet Tijdens het gehele oliebollenleden. Enige voorwaarde is dat toernooi worden er lootjes verbehaald door een thuis overwin- spelers& speelsters 16 jaar of ou- kocht voor de Kersttombola. Er
der zijn. De dames en heren spe- wordt weer voor mooie prijzen
ning op FC Uitgeest 1-0.
Uit de eerste 11 duel haalt Leg- len in teams die door loting wor- gezorgd door Frans Lakerveld en
meervogels dan 13 punten. Zo is den samengesteld. Je schrijft je Jan Stolwijk.
er de winst op Fortuna Wormer- per persoon in en de oliebollen Dus zorg dat je op zondag 29 deveer, 2-1, De Meern 5-0 en de FC commissie stelt de teams door cember genoeg lootjes koopt om
in de prijzen te vallen. De prijsUitgeest 3-0. Gelijk is er gespeeld middel van loting samen.
uitreiking is nadat beide olieboltegen Hoofddorp 2-2, Zaanlandia
lentoernooien afgelopen zijn.
1-1, SDZ 0-0 en AFC’34 2-2. Leg- Klaverjastoernooi
meervogels verliezen in deze pe- Het oliebollen klaverjassen be- U vindt Legmeervogels aan de
riode van LSVV 2-1, De Zouaven gint om 14.00 uur en is voor ie- Randhoornweg 100.
2-1, Kolping Boys 3-2 en AGB 4-2.
LSVV verlies je gewoon in een tijd
van 6 minuten.
begint wordt dit dan ook de pe- AFC’34, Hoofddorp, De Meern,
De Zouaven wint in de slot mi- riode dat Legmeervogels de pun- Fortuna Wormerveer, AGB en De
Zouaven en als eerste na de winnuut van Legmeervogels. Dit ter- ten zal moeten gaan pakken.
wijl de meeste kansen in dit du- En wel zoveel punten dat Leg- terstop op 26 januari 2020 naar
el zijn geweest tegen de koploper meervogels ook volgend seizoen DSOV in Vijhuizen. Dan zijn er ook
voor Legmeervogels. Het verlies in de 1ste klasse mag uitkomen. nog een 2-tal wedstrijden tegen
tegen Kolping Boys en AGB heef Op de bank zitten dan Alami El Papendorp.
toch echt wel te maken met de Ahannach en Gerry van Guine Het is aan de KNVB of deze duels
mentaliteit van het elftal op dat als trainer en ass trainer. Marcel nog worden gespeeld.
moment.
Tukker als verzorger. Ass scheids- Legmeervogels kan zich volleNa de feestdagen
rechter fungeert Rene v d Nolk dig richten na de winterstop op
Na de feestdagen speelt Leg- van Gogh of Raymond Verschut. de competitie. Het beker avonmeervogels een 2-tal vriend- Sjaak v d Tol en Terry Vernooij zul- tuur is immers ten einde. Na met
schappelijke wedstrijden Op zon- len ook de 2e competitie als lei- moeite de poule fase te hebben
dag 12 januari 2020 uit tegen ders fungeren. De tegenstanders overleefd was er in de nok out fase eerst nog de overwinning op
JOS/Watergraafsmeer
(Hoofd- in deze 2e periode.
klasse)en op zondag 19 janua- Legmeervogels ontvangen dan DEM zaterdag maar de 2e wedri 2020 thuis tegen Vitesse’22 (2e LSVV, FC Uitgeest, SDZ, DSOV, strijd uit tegen SDZ werd kansklasse).
Zaanlandia en Kolping Boys. Leg- loos verloren met 5-3. LegmeerAls dan straks de competitie weer meervogels gaan op bezoek bij vogels uitgeschakeld.
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Clubs uit De Ronde Venen halen
€26682,- op met Grote Clubactie 2019
De Ronde Venen – Zo’n 260.000
verkopers gingen de afgelopen
maanden op pad om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie.
In De Ronde Venen lukte het verenigingen om in totaal € 26682
op te halen. Landelijk deden ruim
5.000 verenigingen mee met de
Grote Clubactie. Samen haalden zij bijna €8.500.000,- op door
ruim 2,8 miljoen loten te verkopen. Dit betekent dat deelnemende clubs het beter hebben
gedaan dan ooit. Zij verkochten dit jaar gemiddeld 565 loten.
Hiermee stijgt de opbrengst per
vereniging jaarlijks.
Dit jaar deden in De Ronde Venen de volgende clubs mee en
zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar
de club!
Vinkeveen
BV Kwinkslag €777,-, Korfbalvereniging De Vinken €1560,,
Muziek- en Showkorps Triviant
€1536,Wilnis
Combinatie Sportclub Wilnis
€3705,Mijdrecht
Dansstudio Sietske €3204,-, Gymnastiekvereniging Mijdrecht ‘79
€2250,-, HCA Hardrijders Club
Amsterdam €750,-, IJsclub Nooit
Gedacht €1002,-, Sportvereniging Argon €5247,Abcoude
Gymnastiekvereniging Abcoude
(SV Abcoude) €2259,-, S.V. Abcoude €264,-

De Hoef
HSV 69 €2277,Baambrugge
Sportvereniging B.E.O. €741,Waverveen
Sportvereniging Hertha €1110,80% gaat naar de club

de Grote Clubactie ontwikkelt
ook de online verkoopmethoden
steeds verder door.
Deze digitalisering in de lotenverkoop brengt vele voordelen met
zich mee.
Directeur Nationale Grote Clubactie Frank Molkenboer: ‘We mogen best wel trots zijn op het feit
dat wij de grootste fondsenwervende organisatie voor het Nederlandse verenigingsleven zijn.
Nu blijkt dat het gemiddeld aantal verkochte loten per club opnieuw hoger is als ooit, merken
we dat de Grote Clubactie relevanter is dan ooit.
Wij helpen verenigingen graag bij
hun actie om zoveel mogelijk loten te verkopen en zo het verenigingsleven in Nederland vitaal en
financieel gezond te houden.
De kinderen die op pad gaan
met verkoopboekjes vind ik nog
steeds een van de mooiste verkoopmethoden, maar onze maatschappij vraagt meer. Wij denken
graag mee met verenigingen en
ontwikkelen daarom onze verkoopmethoden en communicatiemiddelen steeds verder door.’

Dit jaar is alweer het 47e jaar dat
de Grote Clubactie zich inzet voor
een (financieel) gezond verenigingsleven in Nederland. Door
als vereniging loten te verkopen
tijdens de Grote Clubactie halen
clubs geld op, waarmee ze hun
doelen kunnen realiseren.
Zo kunnen bijvoorbeeld nieuwe
materialen worden aangeschaft,
kan het clubhuis worden opgeknapt of kunnen evenementen
worden georganiseerd. Van elk
verkocht lot van €3,- gaat maar
liefst €2,40 (80%) rechtstreeks
naar de clubkas.
De Grote Clubactie is daarmee dé
loterij in Nederland met de hoogste opbrengst per verkocht lot
voor de club.
Dit is realiseerbaar door de inzet van ruim 20.000 vrijwilligers,
maar liefst 260.000 verkopers en
1,6 miljoen kopers die allen op
hun manier de plaatselijke ver- Vereniging gesteund?
eniging steunden in 2019. Samen Iedereen die een vereniging heeft
gesteund, maakt kans op één van
is hun inzet GOUD waard!
de 32.000 prijzen uit de Grote
Clubactie loterij, waaronder de
De Grote Clubactie innoveert
hoofdprijs van €100.000,-!
met online verkoop
De nostalgische lotenverkoop Check je lotnummer(s) op clubacaan de deur blijft een enorm tie.nl om te kijken of er een prijs is
krachtige verkoopmethode, maar gevallen op je lot.

Uithoorns Mooiste belooft
weer spektakel te worden
Takii Europe b.v. is de trouwe
sponsor van de 10 kilometer, de
start daarvan is 11.05 uur. Vakantiemakelaar is niet alleen sponsor
van de 10 Engelse mijlen, maar
biedt ook een weekend-/midweekverblijf in het prachtige resort Qurios in Zandvoort aan dat
verloot wordt onder de lopers
van de 5km, 10 km en 10 E.M. De
start van de 10 E.M. is 11.05u.
Herinnering
Alle
kinderern
aan
de
GeZZinsloop ontvangen een medaille en nog een extra verrassing. Voor de Specials ligt een medaille en een shirt klaar. De deelnemers aan de 3 lange afstanden
ontvangen in verband met het jubileumjaar ‘200 jaar Uithoorn’ een
speciale herinnering, een grote handdoek met daarop o.a. het
logo van ‘200 jaar Uithoorn’. Dit
is mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van de gemeente
Uithoorn en de stichting ‘SPUK’.

Grondverzet Cor van den Toorn
sponsor Hertha MO11
Vinkeveen - De winterstop is ingegaan.
De meiden van Hertha MO-11
hebben zich in de eerst helft van
het seizoen goed staande gehou-

den. Grondverzet Cor van den
Toorn uit Vinkeveen heeft met
zijn sponsoring het team helemaal in het nieuw gestoken op
het gebied van trainingspakken,

wedstrijdtenues en tassen. Hierdoor hebben de meiden een extra stimulans om de tweede helft
van het seizoen ook weer succesvol af te ronden.

Vinketoppers wederom
met sprongen vooruit
Vinkeveen - Het jongste team
van V.V. Atalante Vinkeveen was
ingedeeld met VVO Zonnen,
Spaarnestad Donder en VHZ
Spike.
De eerste wedstrijd werd er gespeeld tegen VHZ. Het vorige
toernooi werd er nog verloren
van dit team, maar de Vinketoppers gingen als een speer uit de
startblokken. De vijf meisjes (Eleana, Hannah, Roos, Noa en Lisa)
serveerden, draaiden en gooiden
als de besten en wisten zo de eerste wedstrijd te winnen (26-20 en
26-23).
De tweede wedstrijd werd er ook
weer voortvarend gestart tegen
Spaarnestad Donder. Mooie bovenhandse strekworpen en goed
vang- en serveerwerk bracht het
team naar de winst in de eerste
set (26-20). De tweede set slopen
er een paar foutjes in en maakte
Spaarnestad minder fouten. Het
ging gelijk op en zo eindigde de
set ook (20-20).
De derde wedstrijd tegen een
‘nieuw’ team met wel een heel
lange jongen. De meisjes deden
hun best, maar de jongen was
overal en gooide snel en strak
precies op de plekken waar de
Vinketoppers net niet waren.
De eerste set ging verloren met

24-29. De tweede set wilden de
meisjes revanche en hoe?! Er
stond geen maat op de meiden;
ze gooiden strak en hard en serveerden zuiver en geplaatst. Er
zat flink wat venijn in de gegooide ballen en daar had VVO geen
antwoord op. Met 25-19 ging de
winst naar de Vinketoppers.
Door deze mooie partijen behaalden de meisjes een gedeelde eerste plaats. Helaas werd het uiteindelijk op saldo net aan een tweede plaats, maar wat hebben de
meiden het supergoed gedaan!

Joop finishten vandaag als eerste (60,83%). Met Up-slagen hielden ze andere paren achter zich.
In het tussenklassement derhalve flink opgeklommen. Aart en
Joke, vandaag wat minder op
dreef , op 3 in het tussenklassement met 58,35%.
Paula en Anky hadden er zin en
speelden vandaag de (kerst)sterren van de hemel.
Bep en Clemens , ouderwets degelijk spel, en dat werd beloond
met 57,925 . Goed voor de subtop.
Bart en Tineke streden hard, maar

moesten met 50,42% genoegen
nemen met een plaats in de middenmoot.
May Lan en Francoise die vorige week bovengemiddeld scoorden bleven vandaag wat achter
evenals Corrie en invaller Anton
die vandaag geen potten konden
breken.
Als na de jaarwisseling voor de
derde ronde de balans wordt opgemaakt zijn er nog tal van kanshebbers.
Voor alle RondeVeners een mooi
Kerstfeest en een voorspoedig
2020.

Ook progressie voor De Biggetjes
Deze minidag was het team De
Biggetjes compleet met Lisa, Jort,
Cato, Fleur, Malak en Froukje. Tevens speelde Yorell mee, die extra
trainingen volgt op de volleybalschool in Amstelveen.
Hij kon prima mee op niveau 6!
Tevens speelde hij deze ook wedstrijden met zijn eigen team op
niveau 4.
De eerste wedstrijd tegen Spaarnestad Angels begon in de eerste set goed, maar aan het einde
liep de tegenstander weg: 20-36.
De tweede set herpakten De Biggetjes zich en werd het spannend
met veel rally’s. Het werd een gelijkspel met 21-21.

Voordat de tweede wedstrijd begon, moest Fleur helaas wegens
ziekte afhaken. Met VCH Smash
troffen ze een gelijkwaardige tegenstander. De eerste set werd
nipt gewonnen met 20-19 en de
tweede set eindigde gelijk met
17-17. Leuk om te zien dat Jort,
Yorell en Malak probeerden ballen van de grond te redden, maar
dat bleek nog best moeilijk.
De laatste wedstrijd was tegen
een volledig jongensteam, Spaarnestad Kwak. De Vinkeveense
Biggetjes speelden ze de Haarlemmers van de vloer: 20-14 en
23-16 waren de 2 setstanden. De
Biggetjes hadden duidelijk hun
‘flow’ te pakken. Vergeleken met
de vorige minidag zat er duidelijk
progressie in het team.
De Kanaries laten ook
vooruitgang zien
De Kanaries lieten deze minidag zien, dat zij net als de andere miniteams ook vooruitgang
boeken. De eerste wedstrijd was
spannend. De eerste set speelden zij gelijk 21-21, de tweede
set wonnen zij op het nippertje met 19-18. De tweede wedstrijd speelden ze gelijk. De laatste werd gewonnen.
Op naar 11 januari in Hoofddorp!

Voorinschrijven kan via
www.inschrijven.nl
Informatie over de loop vindt u
op www.uithoornsmooiste.nl en
www.aku-uithoorn.nl.

Regio - Zondag 26 januari vindt
het jaarlijkse grootste eendaagse
sportevenement in de gemeente
Uithoorn, Uithoorns Mooiste – de
loop, weer plaats.
Uithoorns Mooiste maakt onderdeel uit van het Z en Zcircuit en
omdat er dit jaar veel extra circuitlopers zich hebben ingeschreven, verwachten we in Uithoorn meer dan 1500 deelnemers in januari. Er kan ook dit jaar
over 3 afstanden gelopen worden, 5 en 10 kilometer en 10 Engelse mijlen.
De spits wordt afgebeten om
10.15 uur. door de Specials G-run.
De AH Jos van de Berg
GeZZinsloop over 1 kilometer
voor kinderen t/m 11 jaar start
om 10.30 uur.

De deelnemers aan de van Schie
5 kilometer worden om 11.00u.
weggeschoten. Van Schie zorgt
er weer voor dat er een loopbrug
bij de Noorddammerlaan over
het water wordt gelegd zodat de
lopers vanaf hun parkeerplaats
rechtstreeks naar de kantine van
Legmeervogels kunnen lopen.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Bridgevereniging Vinkeveen
Vinkeveen - Een enerverende
middag aan de Zuwe met dito
uitslagen.
De koplopers van vorige week
waren wederom leidend deze middag. Sander en Jeannette waren aan de derde tafel op-

permachtig door twee harten
van NZ 2 down te spelen. Zij delen de voorlopige toppositie in
het tussenklassement met Marijke en Gerrie die op vrijwel alle tafels goed scoorden. Annelies , vorige week merkbaar afwezig en

Kaarten
De Kwakel - Op dinsdag 31 december organiseert de activiteitencommissie van het dorpshuis
weer een kaartmiddag.
Het is mogelijk om vanaf 13.00
uur in te schrijven voor zowel
pandoeren als klaverjassen.
Het kaarten begint om 13.30 uur
en de inschrijfkosten zijn €2,50.
Adres: Dorpshuis De Kwakel,
Kerklaan 16, De Kwakel.

