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KORT NIEUWS:

Traangas
Mijdrecht - Een automobilist 
bleek op woensdagavond 27 
februari een busje traangas bij 
zich te hebben. Rond 22.20 uur 
controleerden agenten een au-
to op de Proostdijstraat. Daar-
bij zagen zij dat in de auto een 
busje traangas lag. Zij hielden 
de automobilist, een 22-jari-
ge man uit Mijdrecht, aan en 
namen het traangas in beslag. 
Zij brachten de verdachte over 
naar het politiebureau, waar hij 
voor nader onderzoek is vast-
gehouden.
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Zeker voor uw hypotheek.
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Passage neemt 
afscheid
De Ronde Venen - Afgelopen 
donderdagavond, 28 februari, 
hield Vrouwenbeweging Pas-
sage Mijdrecht haar jaarver-
gadering. De taak van de pen-
ningmeester, Joke Verbruggen-
Brommer, zit er na 6 jaar trou-
we dienst op. Joke heeft op 
haar eigen bescheiden, maar 
zeer accurate manier, inhoud 
gegeven aan deze functie. Ach-
ter de schermen heeft zij heel 
wat werk verzet. Met een mooi 
gedicht, een cadeaubon en een 
boeket bloemen neemt Passa-
ge Mijdrecht afscheid van haar, 
gelukkig alleen als bestuurslid.

Bingo
Mijdrecht - Vrijdag 15 
maart vindt de maandelijk-
se  bingo van Supportersver-
eniging De Lijnkijkers plaats in 
de kantine van Argon. Aanvang 
is zoals gebruikelijk om 20.00 
uur en het eerste kopje koffi e is 
gratis. Thema van deze maand 
is Pasen/Lente. De hoofdprijs is 
twee minuten winkelen bij Su-
permarkt Boni. Door het mee-
doen met deze bingo onder-
steunt u de jeugd van Argon. 
Tot vrijdag 15 maart!  
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Deze week:

De Ronde Venen - Vanaf 8 maart 
2013 start de provincie Utrecht met 
het kappen van 122 bomen in de 
gemeente De Ronde Venen. De te 
vellen bomen staan langs de Inge-
nieur Enschedeweg (N212), op het 
gedeelte tussen de Provincialeweg 
(N401) en Wilnis. De werkzaamhe-
den duren circa een week en geven 
enige vertraging voor het verkeer. 
Het gaat om 122 iepen die ernstig 
verzwakt zijn. De bomen vormen 
een gevaar voor de verkeersveilig-
heid omdat het risico van omwaaien 
en takbreuk groot is.
Een aantal soorten bomen, waaron-
der de iep, doet het vaak niet goed 
langs wegen met veel verkeer. De 
wortels worden aangetast door op-
stuwend kwelwater met een hoge 
zuurgraad en daarnaast zijn iepen 
ook nog eens zeer gevoelig voor 
wegenzout. Door deze oorzaken zijn 

de iepen langs de Ir. Enschedeweg 
ernstig verzwakt en veel van de bo-
men zijn inmiddels ziek (iepenziek-
te) en aangetast door zwammen.
Zieke en aangetaste bomen kunnen 
omwaaien bij storm en ook bij nor-
male weersomstandigheden kun-
nen er takken afbreken. Dit vormt 
een ernstig gevaar voor de wegge-
bruikers.

Herplant
Voor alle te kappen bomen worden 
eind december 2013 nieuwe bomen 
teruggeplaatst. De herplant vindt 
plaats op dezelfde locatie als waar 
de bomen zijn verwijderd. Als her-
plant is gekozen voor zomereiken 
omdat eiken veel minder gevoelig 
zijn voor wegenzout. Daarnaast ge-
dijen eiken van nature goed in zuur-
dere grond. De kap van alle 122 bo-
men vindt plaats op werkdagen en 

zal starten vanaf 8 maart. De werk-
zaamheden duren circa een week. 
De werkzaamheden worden uitge-
voerd op werkdagen tussen 09.00-
15.30 uur, dus buiten de spits.

Hinder voor het verkeer
Het is niet mogelijk om de kap ge-
heel buiten het verkeer om uit te 
voeren. De provincie zorgt er ech-
ter wel voor dat de weggebruikers 
zo weinig mogelijk hinder ondervin-
den van het werk. Op het moment 
dat een boom gaat vallen, wordt 
het verkeer uiteraard even stilge-
legd. Dit zal alleen buiten de spits-
tijden het geval zijn. Ook zal gedu-
rende de werkzaamheden één rij-
strook worden afgesloten. Het ver-
keer wordt ter plaatse om en om 
langs het werk geleid. Dit kan enige 
vertraging opleveren voor het door-
gaande verkeer.

Provincie kapt zwakke en zieke 
bomen in De Ronde Venen

De Ronde Venen - De raadsver-
gadering van de Rondeveense ge-
meenteraad was weer een waar 
theaterstuk. Langdradig, herhalin-
gen van de commissievergaderin-
gen, raadsfracties die elkaar onder-
uit haalden, raadsleden die onder-
ling niet aardig (en dan zeggen we 
het netjes) tegen elkaar waren. Het 
was weer nu en dan een rommeltje.  
Kreten van de fractie SVAB als: 
“Abcoude wordt als afvalputje ge-
bruikt sinds de herindeling”, maakte 
de stemming er niet beter op. Toen 
Kok van het CDA (ook oud-raadslid 
van Abcoude) inging tegen het af-
valputje met de woorden: “Ik schrik 
van hetgeen Kok zegt over het af-
valputje. We hebben het in Abcou-
de zelf niet juist gedaan. Wij hebben 

het toen zelf niet opgelost. Er wa-
ren al grote problemen. Dit komt ze-
ker niet door deze herindeling”, al-
dus Kok. ”Wie wilde deze herinde-
ling?”, zo zei Anco Goldhoorn van 
RVB, “wij niet, Abcoude wilde dit. Zij 
konden het niet meer alleen toch?“
Het agendapunt waar het over ging 
was: nota integraal accommodatie-
beleid. Dit is een van de stappen  
naar een accommodatiebeleid voor 
de gehele gemeente. Om te komen 
tot een integraal accommodatiebe-
leid op het gebied van kunst, cul-
tuur, onderwijs, sport en welzijn 
zijn er vijf fases, waarvan er vier in 
2012 zijn doorlopen en naar aanlei-
ding daarvan ligt nu de nota voor. Er 
is al vele uren over gedebatteerd in 
de diverse commissies en nu moest 

Als donderslag bij heldere hemel komt raadslid Kitty Hagen met:

Motie van wantrouwen 
tegen wethouder Erica Spil

Mijdrecht - Door snel en doortas-
tend optreden van enkele politie-
agenten is zondag jl. het leven ge-
red van een 16 maanden oud meis-
je uit Mijdrecht. De kleine verslik-
te zich zondag in een stukje vlees, 
dat in haar luchtpijp vast bleef zit-
ten. Ze dreigde te stikken. De di-
rect via 112 toegesnelde agenten 
wisten het meisje ternauwernood 

van de verstikkingsdood te redden. 
Ook de ambulance en de trauma-
helikopter kwamen nog ter plaatse, 
maar dat bleek niet nodig te zijn. De 
kleine meid werd met spoed naar 
het ziekenhuis vervoerd. Maandag 
jl. mocht zij weer naar huis. Vol-
gens een woordvoerder van de poli-
tie houdt zij niets nadeligs over aan 
dit hachelijke avontuur.

Agenten redden leven van peuter

er een goedkeuring komen van de 
raad. Het zou in feite, gezien de ve-
le voorafgaande vergaderingen, een 
hamerstuk moeten zijn, maar de 
Rondeveense raad praat blijkbaar 
graag. 

Motie
Na heel veel discussie, heel veel 
vragen, wel en geen antwoorden 
van wethouder Erica Spil, leek er 
toch een einde te komen aan het 
geheel, toen als donderslag bij hel-
dere hemel de fractievoorzitster 
van Lijst 8, Kitty Hagen, het woord 
nam en aankondigde een motie 
van wantrouwen in te dienen tegen 
wethouder Erika Spil. De raad was 
werkelijk overdonderd. Raadsleden 
werden rood, een enkeling wit, ver-
bazing, ongeloof... wat gebeurt hier? 
De reden: de wethouder houdt zich 
niet aan de wet: “Wij constateren 
dat blijkens hoofdstuk 6 van het ba-
sisdocument integraal accomoda-
tiebeleid d.d. 13 januari 2013 wet-
houder Erika Spil op de hoogte was 
dat in het verleden subsidies zijn 
verstrekt zonder dat helder is voor 
welke doelen deze subsidies zijn 
verleend en welke kostenposten zijn 
afgedekt. De wethouder had, gezien 
de informatieplicht naar de raad toe, 
dit ernstige feit onmiddellijk aan de 
raad moeten melden, hetgeen niet 
is gebeurd. 
De raad is dus bewust niet geïnfor-
meerd. Door deze handelwijze heb-
ben we geen vertrouwen meer in 
deze wethouder”, aldus Kitty Hagen. 
(Vervolg elders in deze krant)

Kitty HagenDick Kok
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NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Stinzenplanten
Stinzen planten bloeien al 
heel vroeg in het voorjaar. Ze 
beginnen al begin maart en 
bloeien door tot in april! Deze 
prachtig bloeiende planten 
zijn in het verleden, vanaf de 
Middeleeuwen, van buiten 
Nederland ingevoerd en ver-
wilderd geraakt. De planten 
zijn ingeburgerd! Destijds zijn 
de Stinzenplanten geplant 
op buitenplaatsen: kasteel-
tuinen, oude boerenerven, 
kloostertuinen e.d. , vooral 
in Friesland, Groningen, de 
Achterhoek, buitenplaatsen 
bijv. langs de Vecht en ook de 
binnen duinrand. Stins is een 
Fries woord dat vanaf 1400 n 

Chr. wordt gebruikt voor ste-
nen huis. Ook in ons gebied 
komen Stinzenplanten voor 
o.a. in de binnentuin van de 
Ridderhofstad Gunterstein in 
Breukelen.
Een groot deel van de Stinzen-
planten overwintert als bol. 
Denk hierbij aan de bostulp, 
het sneeuwklokje. Een an-
der deel overwintert als knol: 
voorjaarshelmbloem of als 
wortelstok: anemoon, win-
terakoniet, wit hoefblad. Het 
zijn alle echte vroege voor-
jaarsbloeiers, als de bomen 
nog kaal zijn. 
De aanplant van Stinzenplan-
ten kreeg een extra impuls 
na 1770 bij de intrede van de 
aanleg van tuinen en parken 
in de Engelse Landschapsstijl. 
Men ging uit van de natuur-
lijke schoonheid van heuvel-
tjes, vijvers en meanderende 
watertjes, bo-
men en struiken. 
Stinzenoplanten 
zijn planten die 
in een bepaald 
omgrensd ge-
bied alleen 
voorkomen in 
de tuinen en 
parken van 
buitenplaatsen 
maar ook oude 
boerentuinen, 
stadswallen e.d. 
Het stinzenmi-

lieu wordt vooral bepaald 
door de bodem op de grens 
van voedselarme zandgron-
den en lager gelegen klei- 
of veengronden. De bodem 
moet los, voedselrijk en luch-
tig zijn en bovendien snel op-
warmen in het vroege voor-
jaar. De samenstelling van de 
grond is ongeveer zoals in de 
hellingbossen van Limburg. 
Het IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn organiseert elk jaar 
een stinzenplantenexcursie 
in de binnentuin van de Rid-
derhofstad Gunterstein in 
Breukelen. De jonkheer zet 
speciaal voor deze gelegen-
heid de normaal gesloten 
binnentuin open voor de IVN 
excursie. Gunterstein is een 
prachtige buitenplaats met 
een groot bosrijk park en een 
mooie spannende binnen-
tuin. Welke bloeiende planten 
vinden we in deze tuin? Een 
greep: enorme tapijten van 
sneeuwklokjes en krokussen, 
een veld winterakonieten, 
de wilde bostulp, de ooie-
vaarsbek, wit hoefblad, de 
toverhazelaar, de moerasci-
pres, de prachtframboos,de 
alpenbes, de reuze sequoia 
en nog veel meer. 
Op zondag 23 maart organi-
seert de IVN afdeling de ex-
cursie naar de binnentuin van 
de Ridderhofstad Gunterstein 
in Breukelen. Aanvang aldaar 
14.30 u. Lees tegen die tijd de 
aankondiging van het IVN in 
de lokale kranten.
U bent welkom!!

Nel Bouwhuijzen

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Meisjes VLC-brugklas in 
actie voor Wajir

De Ronde Venen - Gestimuleerd 
vanuit de school namen Anouk, 
Cilla, June, Channah, Lisette en 
Emma het initiatief om in actie 
te komen voor de Stichting Wel-
zijn Wajir (SWW). In de afgelopen 
maanden hebben deze 12-jarige 
dames zich ingezet om geld bijeen 
te brengen om de mensen in Wa-
jir (Noordoost Kenia) te helpen met 
toiletten bij de scholen en pompen 
voor schoon drinkwater. Zij richt-
ten WW Actief op, omdat zoals zij 

zelf formuleerden: “Ons hart en 
gevoel zijn gegaan naar een doel 
waarvan wij denken dat het een 
goede investering is.” Met hun on-
dernemerszin gingen ze voor hun 
doel, overwonnen de hindernissen 
en vonden een achttal sponsoren 
bereid om hen te ondersteunen. 
Hun oorspronkelijke idee om ge-
sponsorde rondjes te gaan schaat-
sen, veranderden ze in een groot 
aantal baantjes zwemmen in het 
Veenweidebad. Dat bracht al een 

leuk bedrag op, maar voor hen nog 
niet genoeg. Daarnaast haalden ze 
lege fl essen op, veegden stoepen 
schoon van de sneeuw en deden 
voor menigeen boodschappen. 

Het waren doorzetters, die niet op-
gaven en zo hun actie konden af-
sluiten met de overhandiging van 
een cheque van 467,90 euro aan de 
voorzitter van SWW, oud-huisarts 
Ad Groeneveld uit Wilnis. Goed ge-
daan, meisjes en hartelijk bedankt!

Vrouwenbeweging Passage Mijdrecht

Afscheid van penningmeester
De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdagavond, 28 februari, hield Pas-
sage Mijdrecht haar jaarvergade-
ring. De taak van de penningmees-
ter, Joke Verbruggen-Brommer, zit 
er na zes jaar trouwe dienst op.
Joke heeft op haar eigen beschei-
den, maar zeer accurate manier, in-

houd gegeven aan deze functie. 
Achter de schermen heeft zij heel 
wat werk verzet.

Met een mooi gedicht, een cadeau-
bon en een boeket bloemen neemt 
Passage Mijdrecht afscheid van 
haar, gelukkig alleen als bestuurslid.

Geen grapje! Vanaf 1 april
Nieuwe aanbieders bij 

Hulp bij het Huishouden
De Ronde Venen - Gemeen-
te De Ronde Venen heeft sa-
men met de gemeenten Sticht-
se Vecht, Montfoort, Oudewa-
ter en Woerden een aanbeste-
dingstraject doorlopen voor de 
levering van Hulp bij het Huis-
houden (HH). Deze aanbeste-
ding was verplicht conform EU-
regels, omdat de contracten met 
de huidige partijen per 1 april af-
lopen. Aanbieders waren in de 
gelegenheid om op basis van de 
geformuleerde criteria een aan-
bod neer te leggen. Omwille van 
de onpartijdigheid en zorgvul-
digheid van het traject heeft In-
koopbureau Midden-Nederland 
de coördinatie op zich genomen. 
In De Ronde Venen houden 612 
huidige cliënten de Hulp bij het 
huishouden die zij gewend zijn te 
krijgen. Aan deze vorm van hulp 
verandert niets. Voor 118 cliënten 
geldt dat zij vanaf 1 april a.s. van 
aanbieder moeten wisselen. Dit 
komt omdat hun huidige aanbie-
ders Axxicom, Thuiszorg in Hol-
land en Zorgsamen in de aanbe-
steding zijn afgevallen. Met deze 
drie partijen wordt geen contract 
meer afgesloten. De betreffen-
de cliënten worden hierover ge-
informeerd. De Wmo-consulen-
ten van het gemeentelijke Wmo-
loket kunnen met hen kijken van 
welke aanbieder zij vanaf 1 april 
a.s. de hulp willen ontvangen. 
Wethouder Erika Spil (Samenle-
ving) stelt tevreden vast dat het 
aanbestedingstraject tot de keu-
ze van een aantal goede partij-
en heeft geleid. Zij heeft alle ver-
trouwen in de zorgvuldige bege-
leiding van cliënten die hulp via 
een andere aanbieder gaan ont-
vangen. Het verzoek aan de be-
trokkenen is om zoveel mogelijk 
medewerkers van de afgevallen 
partijen onder te brengen bij de 
gecontracteerde aanbieders. Op 
deze wijze kunnen cliënten via 
een andere aanbieder hun ver-
trouwde hulp houden.

Gecontracteerde aanbieders
Vanaf 1 april 2013 wordt de le-
vering van Hulp bij het Huishou-
den in gemeente De Ronde Ve-
nen geboden door de volgende 
aanbieders: Osira Amstelring, Al-

fa en Zorg, Careyn Huishoudelij-
ke zorg, Zonnehuisgroep, Stich-
ting Zorgondersteuning Midden 
Nederland, TSN, Tzorg. Vooraf-
gaand aan de aanbesteding zijn 
enkele belangrijke uitgangspun-
ten vastgesteld door het college. 
Zo dient te worden toegewerkt 
naar een wijkgerichte aanpak, 
waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de diensten en inzet van wel-
zijnsinstellingen en vrijwilligers. 
Andere punten zijn:Eigen kracht 
en eigen mogelijkheden zijn het 
uitgangspunt, inclusief de direc-
te omgeving van de cliënt, zoals 
ondersteuning door familie en 
mantelzorg.
Betrekken van informele zorg zo-
dat een goede mix ontstaat met 
professionele ondersteuning en 
zorg.
Bij het bieden van hulp bij het 
huishouden is expertise nodig 
om te signaleren of mensen hun 
probleem zelf kunnen oplossen, 
hun omgeving het probleem kan 
oplossen of dat ze daarbij pro-
fessionele ondersteuning nodig 
hebben.
De hulp bij het huishouden is 
dicht bij huis georganiseerd: 
wijk- of buurtgericht.

Vele ontwikkelingen en 
wijzigingen op komst
Het kabinet vertrouwt in het so-
ciale domein veel nieuwe taken 
toe aan gemeenten, onder ande-
re via decentralisatie van AWBZ-
onderdelen naar de Wmo. Ge-
meenten kunnen op deze manier 
beter inspelen op de behoeften 
van de burgers. Daar tegenover 
staan bezuinigingen die het Rijk 
de gemeenten oplegt, waardoor 
tegelijkertijd de fi nanciële arm-
slag van gemeenten wordt be-
perkt. Het kabinet bezuinigt ook 
op het budget van de Wmo-huis-
houdelijke hulp (HH). Die voor-
ziening wordt vanaf 2014 inko-
mensafhankelijk voor nieuwe cli-
enten, vanaf 2015 ook voor be-
staande cliënten. Door de bezui-
nigingen kan het zijn dat Hulp bij 
het Huishouden alleen nog be-
schikbaar wordt voor de (fi nan-
cieel) meest kwetsbaren. Deze 
plannen moeten echter nog door 
de overheid worden vastgesteld.

Prijswinnaars kassabonnen-
actie AmstelPlein bekend
Aalsmeer - Uithoorn - Het was vo-
rige week zaterdagmiddag weer een 
drukte van belang in winkelcentrum 
AmstelPlein. Om half vier begon 
men met het bekendmaken van de 
prijswinnaars van de kassabonnen-
actie die de afgelopen maand was 
gehouden. 
Honderden deelnemers waren ge-
komen om te horen of hij of zij mis-
schien de gelukkige winnaar van 
een van de prachtige prijzen was 
geworden – je moet aanwezig zijn, 
anders gaat de prijs aan je neus 
voorbij. Het werd al snel duidelijk 
dat er ook velen niet waren. Diverse 
fl essen wijn, maar ook een prach-
tige fondueset, een minuut gratis 
winkelen bij AH Jos van den Berg en 
zelfs de hoofdprijs, een reischeque 

van 1000 euro, moesten meerdere 
malen getrokken worden, daar de 
winnaars niet aanwezig waren. Het 
maakte het geheel wel erg span-
nend, maar het duurde, zeker door 
de trekking van de 25 verrassings-
pakketten, wel erg lang.
Maar iedereen, bijna iedereen had 
geduld! 
De uiteindelijke hoofdprijswinnares 
had de moed net opgegeven en was 
met de roltrap op weg naar haar au-
to, toen zij haar naam hoorde noe-
men. Ze wist niet hoe snel ze weer 
moest afdalen om met een zucht 
van verlichting en dolblij de prijs in 
ontvangst te nemen. 
Elders in deze krant vindt u een fot-
overslag en de namen van alle win-
naars.

De kardinaalshoed, afkomstig uit de 15e of 16e eeuw

Gemeente koopt ‘kardinaals-
hoed’ Proostenhuis
Mijdrecht - Het college van B en 
W heeft besloten de originele ge-
velsteen met kardinaalshoed aan 
te schaffen die vroeger onderdeel 
uitmaakte van het Proostenhuis in 
Mijdrecht. De steen is in handen van 
een particulier en in 1957 gevonden 
in de omgeving van de Eerste Zij-
weg in Mijdrecht. De kardinaals-
hoed krijgt een vaste plek in het ge-
meentehuis waar hij voor iedereen 
te zien is. De kardinaalshoed (of 
‘galero’) is een ornament van zand-
steen uit de 15e of 16e eeuw. De ge-
velsteen bevond zich boven het wa-
penschild van de Proost (geeste-
lijk leider in de katholieke kerk) van 
het Kapittel van St. Jan, waarvan het 
huidige De Ronde Venen deel uit-
maakte. De galero verwijst naar de 
functie van zijn drager. Bisschoppen 
en priesters hadden een soortgelij-
ke hoed, alleen met minder kwas-
ten. Mijdrecht groeide vanaf 1085 
uit tot een belangrijk centrum in het 
veengebied de Proosdijlanden. Aan 

het eind van de 13e eeuw was het 
waarschijnlijk de eerste Proost van 
Mijdrecht die hier een bestuurscen-
trum liet bouwen: het Proostenhuis. 
Dit Proostenhuis is in de loop der 
eeuwen uitgebreid, doelwit geweest 
van belegeringen, weer hersteld en 
in de 18e eeuw tot ruïne vervallen. 
In 2010 zijn bij archeologisch on-
derzoek resten van het Proostenhuis 
gevonden ten oosten van de Jans-
kerk in Mijdrecht ter hoogte van de 
Rondweg. Het ornament met daarop 
de kardinaalshoed is in 1957 gevon-
den in de buurt van de Eerste Zij-
weg in Mijdrecht. De steen lag op 
een diepte van 60 centimeter. Van 
de steen is een replica gemaakt die 
geruime tijd in het gemeentehuis 
van Mijdrecht heeft gehangen. Met 
de aanschaf van de originele gevel-
steen, die eigendom is van een par-
ticulier, is een bedrag gemoeid van 
1.500 euro. De steen krijgt een per-
manente plek in het gemeentehuis, 
waarschijnlijk in of bij de raadzaal.



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen
de offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de Ronde 
Venen. in deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
de offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

 aanGeVRaaGde OmGeVinGSVeRGUnninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

de Hoef
De Hoef Oostzijde 27 Oprichten van een stal - Milieu W-2013-0105 22-2-2013
Kromme Mijdrecht 39 Verkleinen van de garage - Bouwen W-2013-0106 21-2-2013

mijdrecht
Aquamarijn 9 Plaatsen van een dakkapel aan  - Bouwen W-2013-0110 26-2-2013
 de achterzijde van de woning 
Eendracht 6 Inrichten en veranderen van  - RO (Afwijken W-2013-0103 21-2-2013
 scholencomplex de Hoeksteen   bestemming) 
Eendracht 7 Brandveilig gebruiken van een  - Brandveilig  W-2013-0116 26-2-2013
 schoolgebouw   gebruik 
Provincialeweg N201, Bouwen van een betonnen  - Bouwen W-2013-0107 25-2-2013
t.h.v. KM 53.38 overkluizing t.b.v. bescherming  - Aanleg
 waterleiding  

Vinkeveen
Achterbos 13 Bouwen van een woning - Bouwen W-2013-0121 28-2-2013
  - RO (afwijken 
    bestemming) 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VeRleende bOUWVeRGUnninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam aard van het bouwwerk  bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

Vinkeveen
Vinkenkade 31E Oprichten v/e woning bouwvergunning 1e fase 2009-0137 27-2-2013

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven.

 VaStGeSteld PROjeCtbeSlUit en VeRleende bOUWVeRGUnninG 
 VOOR Het OPRiCHten Van tWee WOninGen met bijGebOUWen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een projectbesluit is genomen op grond van artikel 3.10 
van de Wet ruimtelijke ordening en bouwvergunning is verleend voor het oprichten van twee woningen met 
bijgebouwen op het perceel Demmerik 118a, 3645 EG in Vinkeveen. Het vastgestelde projectbesluit en de 
verleende bouwvergunning wijken niet af van het ontwerpbesluit. Het vastgestelde projectbesluit en de ver-
leende bouwvergunning (NL.IMRO.0736.PB007Demmerik118a-va01) en bijbehorende stukken liggen vanaf 
8 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de hal van het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur). U kunt het 
besluit ook inzien of downloaden via het volgende adres: http://0736.ropubliceer.nl. Het projectbesluit en de 
bouwvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken.

toelichting
Het project bestaat uit de bouw van twee woningen met bijgebouwen op het perceel, kadastraal bekend ge-
meente Vinkeveen, sectie/nummer G 270, plaatselijk bekend Demmerik 118a in Vinkeveen. Op grond van de 
Ruimte voor ruimteregeling worden het volledige kassencomplex en de overige bijgebouwen op het perceel 
gesloopt om de bouw van de twee woningen en bijgebouwen mogelijk te maken.

beroepschrift
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede be-
langhebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit 
niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen dit projectbesluit 
en de bouwvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, kan door degene die beroep heeft ingesteld, binnen 
de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dan treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend 
belang. Aan het indienen van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn 
kosten (griffi erecht) verbonden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening 
wordt een griffi erecht geheven. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank 
Utrecht via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 inRiCHtinG tijdelijke bOUWPlaatS
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 maart 2013 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Talen Dronten B.V. 
ontheffi ng hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Secretaris Munniklaan in Wilnis. 
Dit in verband met schilderwerkzaamheden woningen aan het Ds. W.A. Willemseplantsoen, Ds. H. ten Brinck-
plantsoen en het Dr. J. Severijnplantsoen in Wilnis in opdracht van Groen West. De vergunning geldt voor de 
periode van maandag 18 maart 2013 tot en met vrijdag 3 mei 2013. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is 
Secretaris munniklaan, 3648 VC Wilnis. Het werkadres is Ds. W.A. Willemseplantsoen 1 t/m 19, 3648 VL 
Wilnis, Ds. H. ten Brinckplantsoen 1 t/m 19, 3648 VA Wilnis en Dr. J. Severijnplantsoen 1 t/m 19, 3648 VB Wil-
nis. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 

postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffi erecht geheven.

 aanGeVRaaGde eVenementenVeRGUnninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

datum evenement locatie activiteit

Zondag 5 mei 2013 Classico Boretti Diverse wegen in Gebruik van
Start tussen 08.00-11.00 uur  Wilnis en De Hoef wegen

Vr 31 mei en za 1 juni 2013 Jaarlijkse veiling  Schatekerkerweg 6,  Veiling en
Vrijdag van 20.00-01.00 uur en Sport en Spel 1426 AJ De Hoef Sport en Spel
Zaterdag van 09.00-15.00 uur weekend  

Zondag 3 november 2013 Zilveren Turfl oop Inschrijving van de deelnemers vindt
09.00-14.00 uur 2013 plaats in sporthal ‘Phoenix’. De start van 
  alle afstanden zal plaats vinden op de 
  Hoofdweg tussen parkeerplaats SV Argon 
  en de rotonde (Hoofdweg/Oosterlandweg). 
  De fi nish vindt plaats op het trottoir parallel 
  aan de Hoofdweg ter hoogte van het Cruyff 
  court. Hardloopwedstrijd, afsluiting van de 
  Hoofdweg parkeerplaats SV Argon rotonde 
  Oosterlandweg tussen 09.00 en 14.00 uur. 

inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 
16.00 uur en vrijdag 8.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen met 
t. 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 VeRkeeRSbeSlUiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen vier verkeersbesluiten hebben geno-
men. De besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Prinsen-

huis 3, 3641 et mijdrecht. 
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Zuster den 

Hertoglaan 7, 3641 kS mijdrecht. 
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Houtzaag-

molen 38, 3642 Cj mijdrecht. 
- Het aanwijzen van een parkeerplaats bij Plaswijk 71, 3645 at Vinkeveen als parkeergelegenheid alleen 

besthemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E4 
(RVV 1990) en een wit onderbord met aanduiding ‘opladen elektrische auto’. 

Deze besluiten liggen met ingang van 7 maart 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, 
de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffi erecht) verbonden.

 alGemene SUbSidieVeRORdeninG de ROnde Venen 2013
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 februari 2013 
heeft besloten tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013. Met de Alge-
mene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 wordt de bestaande subsidieverordening gewijzigd op de 
onderdelen accountantscontrole, eigen vermogen subsidieontvangers, maximeren bezoldiging uit publieke 
middelen gefi nancierde topinkomens en publicatie uitingen. De wijziging is een stap in het verbeterproces dat 
gericht is op een effi ciënt, fi nancieel rechtmatig en inwonergericht subsidiebeleid. Ook kan de nieuwe veror-
dening verder bijdragen aan een resultaatgerichte verantwoording van de subsidie door subsidieontvangers. 
De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. 

ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De 
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raad-
plegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten 
een afschrift worden verkregen.

 VeRGadeRinG COmmiSSie RUimtelijke Zaken 12 maaRt 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 maart 2013.

 VeRGadeRinG COmmiSSie alGemene beStUURlijke Zaken / 
 FinanCiËn & inWOneRSZaken / SamenleVinG 14 maaRt 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 maart 2013.

 VeRGadeRinG COmmiSSie PUblieke WeRken 18 maaRt 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 maart 2013.

 VOOR de VOllediGe aGenda Zie: WWW.deROndeVenen.nl

OPeninGStijden 
GemeenteHUiS:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

aFValbRenGStatiOnS

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op offi ciële feestdagen 
gesloten.

SeRViCePUnt WOnen, 
WelZijn en ZORG

Servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel Servicepunt 
amstelhoek/de Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

De Ronde Venen - Woensdag 
27 februari is Daphne Post van de 
Beatrixschool in Wilnis gekozen als 
beste voorlezer van De Ronde Ve-
nen. Dat vond de deskundige jury 
bestaande uit: Erika Spil-wethou-
der, Nelie Groenendijk, boekhan-
del Mondria en Miriam van Wierin-
gen, Bibliotheek Angstel, Vecht en 
Venen. De publieksprijs ging naar 
Esmee van Dijk van de Willespoort.

Daphne Post beste 
voorlezer van 

De Ronde Venen

De negen kandidaten met in de 
stoel: links de winnaar Daphne Post 
en rechts de publiekslieveling Esmee 
van Dijk. Op de laatste rij v.l.n.r.: Miri-
am van Wieringen, Erika Spil, Bartho 
Braat en Nelie Groenendijk.

uit Wilnis. Deze ronde van de Nati-
onale Voorleeswedstrijd werd geor-
ganiseerd door Bibliotheek Angstel, 
Vecht en Venen. De presentatie was 
in handen van acteur Bartho Braat 
(Jef Alberts in de serie Goede Tijden 
Slechte Tijden).
Na een spannende wedstrijd tus-
sen negen kandidaten, allen van de 
basisscholen uit De Ronde Venen, 
kwam Daphne Post als winnaar uit 
de bus, omdat ze rustig en duidelijk 
voorlas. Ze mag zich een jaar lang 
voorleeskampioen van De Ronde 
Venen noemen. Of ze doorgaat naar 
de Provinciale Ronde, wordt van-
daag, woensdag 6 maart, beslist als 
ze het gaat opnemen tegen de voor-
leeskampioen van Stichtse Vecht.



Nieuwbouw Molenhof vindt pas in 
oktober 2014 plaats
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Indruk van de Dorpsstraat met t.z.t. de nieuwbouw ter hoogte van de huidi-
ge Passage Molenhof

Aalsmeer - Mijdrecht - Het duurt 
nog wel ruim anderhalf jaar voordat 
er daadwerkelijk gebouwd gaat wor-
den op de locatie Molenhof achter 
de Dorpsstraat in Mijdrecht. Maar 
mooi wordt het wel! Althans als het 
ontwerp zoals dit afgelopen week in 
het gemeentehuis door wethouder 
Pieter Palm bekend werd gemaakt, 

wordt geaccepteerd en uitgevoerd. 
Hij deed dit voor een belangstellend 
gezelschap, bestaande uit raadsle-
den, leden van de klankbordgroep 
en verdere geïnteresseerden. Palm 
deed dit in tegenwoordigheid van 
de heren Cor Jan Schreuder van 
Hoogvliet Beheer, Peter Broeke van 
Centrum Projecten in Hilversum en 

Mark Siebers van Architectenbu-
reau Groosman Partners uit Rotter-
dam. Laatstgenoemde gaf met ont-
werpen, plattegronden en doorsne-
den in de vorm van lichtbeelden uit-
leg over het plan. Zij zijn samen met 
de gemeente de betrokken partij-
en bij de uitvoering van het toch wel 
omvangrijke project. De grote wij-
ziging in vergelijking met het eer-
ste ontwerp is dat de ondergrond-
se parkeergarage is komen te ver-
vallen en er een parkeergarage met 
twee lagen bovengronds komt. Die 
komt op het dak van de toekomsti-
ge Hoogvliet supermarkt. In het ge-
integreerde plan wordt voorzien in 
42 woningen en wordt de Kerkvaart 
verbreed.

Kwaliteit onveranderd
Waar er om kostentechnische re-
denen wijzigingen in het oorspron-
kelijke plan zijn doorgevoerd, wor-
den volgens wethouder Palm geen 
concessies aan de kwaliteit gedaan. 
Wel zal het nog even duren alvorens 
de schop in de grond gaat. Er komt 
eerst nog een overlegperiode met 
o.a. de klankbordgroep en omwo-
nenden om op- en aanmerkingen 
te verzamelen. Die worden in het 
(voorlopige) ontwerp verwerkt. Ver-

volgens wordt dit plan aan het col-
lege aangeboden. Als die akkoord 
gaat zal de gemeenteraad er voor 
de zomer nog haar licht over la-
ten schijnen. Bij goedkeuring wordt 
er een definitief (bouw)plan uitge-
werkt. Dat duurt een aantal maan-
den. Vervolgens zijn er nog de wet-
telijke procedures van terinzageleg-
ging, wijziging/aanpassing van het 
bestemmingsplan en het verlenen 
van de omgevingsvergunningen. 

Daar gaat een tijd mee heen ook al 
willen alle partijen zo snel moge-
lijk dat het plan wordt gerealiseerd. 
In die tussentijd wordt de Passage 
Molenhof niet meer in gebruik ge-
nomen, maar zoveel mogelijk afge-
schermd om vandalisme te voorko-
men en krakers geen kans te geven. 
Er ligt een voorstel om het voormali-
ge pand van de Aldi alvast af te bre-
ken en het terrein misschien tijde-
lijk als parkeerruimte in gebruik te 
nemen.
Feit is wel dat we in het centrum 
van Mijdrecht geruime tijd tegen 
een holle (verpauperende?) locatie 
moeten aankijken. In de woonbijla-
ge van deze krant op 20 maart a.s. 
komen we uitgebreid(er) terug op 
de invulling van het Molenhof.

Try-out bij toneelvereniging 
WIK met ‘De Omslag’
Mijdrecht - Na meer dan 90 jaar 
toneelspel is nu de uitdaging een 
omslag te maken om voor de eer-
ste keer in de geschiedenis voor-
afgaande aan de première een try-
out te organiseren. Op 14 maart is 
het zover. Speciaal voor de men-
sen die zaterdagavond niet kunnen, 
denk aan bepaalde beroepen, is dit 
de ultieme gelegenheid om ken-
nis te maken met WIK-amateurto-
neel. Een enthousiaste cast brengt 
voor u de eigentijdse komedie ‘De 
Omslag’ van Delia Groenendijk. Hun 
try-out is een avond met een lach 
om te genieten van toneelspel no-
nonsense. Kom gezellig naar ‘t Oude 
Parochiehuis op de Bozenhoven en 
neem je man, vrouw, vriend of vrien-
din mee. Iedereen is welkom en voor 
de prijs hoef je het niet te laten, je 
hebt een paar heerlijke uurtjes. De 
zaal gaat open om 19.30 uur en het 
gordijn om 20.15 uur. De toegang 
hiervoor bedraagt vijf euro per per-
soon. Verkoop aan de zaal. U kunt 
ook telefonisch kaarten bestellen: 
(0297)282670 of (0297)283582.

Première
De première is op zaterdag 16 maart, 
de tweede avond op 23 maart. Het 
stuk gaat over een doorsneegezin 
met een uit huis wonende dochter 
die een relatie heeft met een vrouw 
die ook man kan zijn. Verder ko-
men er twee moeders en een vrien-
din met een vreemdsoortig uiterlijk 
over de vloer. Er kan weer veel wor-
den gelachen om allerlei komische 
situaties. 

Dit alles maakt u waarschijnlijk 
nieuwsgierig, en bij dezen nodigen 
de cast en de leden van de WIK u 
dan ook uit om één van de twee 
voorstellingen te komen kijken in ‘t 
Oude Parochiehuis aan de Bozen-
hoven 152 in Mijdrecht.

De voorstellingen beginnen om 
20.15 uur en de zaal is open vanaf 
19.30 uur. Na afloop is er muziek en 
kan er een dansje gewaagd worden. 
Kaarten zijn aan de deur te koop à 
7,50 euro of telefonisch te bestellen: 
(0297)283979.

Wetenschaps- en techniekproject 
‘Fire and Ice’ op de Willespoort
Wilnis - Op OBS Willespoort stond 
het jaarlijkse W&Tproject dit keer 
vooral in het teken van het thema 
‘Fire and Ice’. De W&T coördinato-
ren juf Nienke en juf Suzanne had-
den voor een gedifferentieerd aan-
bod aan activiteiten gezorgd. In alle 
groepen was er aandacht voor tech-
niek en wetenschap met proefjes, 
workshops, excursies en gastlessen. 
Zo mochten de kleutergroepen tij-
dens het project met hun thema ‘De 
Winkel’ een bezoek brengen aan de 
C1000. Daar werden zij door de heer 
Bakker hartelijk ontvangen en kre-
gen zij te zien hoe de lege flessen 
worden gesorteerd en hoe de win-
kel vanuit het magazijn wordt be-
voorraad. 
Aan het eind van de speciale speur-
tocht konden de kinderen nog zien 
hoe de zelfgemaakte croissantjes 
werden afgebakken. Iedereen kreeg 
een paar versgebakken broodjes 
mee naar huis. 

Proefjes
In de midden en hogere groepen 
konden de kinderen gedurende de-
ze week ook hun eigen proefjes la-
ten zien. De leukste proefjes werden 

Cursus ‘Waar en hoe haal 
ik mijn recht?’bij ‘Paraplu’
De Ronde Venen - Iedere inwoner 
van Nederland wordt soms onge-
vraagd en ongewild geconfronteerd 
met onrecht. Een verkoopmethodiek 
waarmee men wordt ‘gestrikt’, een 
onterechte verkeersboete, scha-
de; voorbeelden uit het dagelijks le-
ven genoeg. In twee avonden leert 
men tips en trucs hoe zich hierte-
gen te verweren en hoe men op cor-
recte en succesvolle wijze bezwaar 
maakt tegen diverse organisaties 
en/of medemens. Rechtbank, ge-
schillencommissie, arbitrage, huur-
commissie, advocaat, deurwaarder, 
rechtbijstandverzekering, schade-
verzekeraar en nog veel meer komt 
ter sprake tijdens twee dagdelen tij-
dens deze cursus bij Stichting ‘Pa-
raplu’ in Wilnis, die wordt verzorgd 
door Monique van der Meer. De 
cursusdata zijn 18 en 25 maart 2013 
van 20.00 tot 22.00 uur. Met name 
tijdens het tweede dagdeel is er ge-
legenheid voor het stellen van (per-
soonlijke) vragen. De cursusprijs is 
inclusief het lesmateriaal 16,00 euro.

In april organiseert Stichting ‘Para-
plu’ een voor vele ouderen interes-
sante en leerzame workshop, waar-
in zij hun ‘oude’ kennis van de ver-
keersregels en de verkeersveilig-

heid kunnen bijstellen tot het niveau 
dat in deze tijd noodzakelijk is.
“Een bijzonder praktische cursus 
met name voor bestuurders die al 
geruime tijd hun rijbewijs hebben. In 
de loop der jaren is er veel gebeurd 
in de WegenVerkeersWet waarvan 
de meeste bestuurders nauwelijks 
afweten. Dit kan soms voor gevaar-
lijke situaties zorgen”, horen we uit 
de mond van Wim van Dijkhuizen, 
een erkende instructeur van Alblas 
Verkeersschool. “Als u uzelf ook een 
verkeersupdate gunt, meld u zich 
dan nu aan voor deze cursus”. Deze 
typische en belangrijke opfriscursus 
vindt plaats op donderdagmorgen 
14 maart 2013 van 09.30 tot 11.30 
uur. Kosten 16,00 euro.
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboek-
je - af te halen bij ‘Paraplu’ en op 
de website www.stichtingparaplu.nl 
.Voor aanmelding kan men online 
inschrijven of een inschrijfformulier 
worden ingeleverd dat kan worden 
gedownload op de website www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald en 
ingeleverd bij de “Paraplu” aan de 
Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via 
e-mail kan men altijd terecht op in-
fo@stichtingparaplu.n

Fair trade maatschappelijke 
stage VLC afgerond
Mijdrecht - Leerlingen van het 
VeenLandenCollege hebben voor 
hun fair trade stage onderzoek ge-
daan bij winkels, sportclubs en be-
drijven. Zij moesten aan de weet ko-
men hoe het gesteld is met de ver-
koop en het gebruik van eerlijke 
producten in onze gemeente.
Nadat ze geleerd hadden wat fair 
trade inhoudt, konden ze op pad. Bij 
de winkels was dat een kwestie van 
turven en een praatje maken met de 
bedrijfsleider. Daarbij ontdekten ze 
dat de meeste supermarkten in De 
Ronde Venen fair trade producten 
verkopen. Soms moesten ze onder-
in het schap kijken of juist weer heel 
erg bovenin. Maar er waren meest-
al genoeg fair trade producten: Max 
Havelaar, Fair trade Original en Fair-
globe. 
Tijdens de markt in en om het raad-
huis over duurzaamheid stonden de 
leerlingen bezoekers te woord over 
fair trade en daar leerden ze ook wat 
duurzaamheid inhoudt. Dat kwam 
hen later weer van pas toen ze be-

drijven bezochten waar niet alleen 
sprake was van het drinken van fair 
trade koffie en thee maar ook van 
duurzaamheid en hergebruik in het 
totale beleid. 
Voor een enkel bedrijf moet de af-
spraak nog worden nagekomen. 
Maar verwijzend naar de brief van 
burgemeester Divendal waarin hij 
oproept tot fair trade, gaat dat vast 
en zeker lukken. 
Bij de eindrapportage op het ge-
meentehuis vertelden de VLC-leer-
lingen dat ze veel geleerd hebben 
van de stage. Ze leerden dat vrijwil-
ligerswerk niet altijd makkelijk is en 
ook niet altijd fijn, maar dat er ze-
ker ook goede momenten zijn. En ze 
leerden dat producenten uit de der-
de wereld, die aan fair trade orga-
nisaties leveren, gelukkige mensen 
zijn. 
De stuurgroep millenniumgemeente 
die de stage begeleidde, hoopt dat 
niet alleen meer winkels en bedrij-
ven, maar ook verenigingen, clubs 
en kerken fair trade worden.

Zaterdag feest en veel 
aanbiedingen

Duoplant opent nieuw 
groothandelscentrum

Aalsmeer - Het moment is 
daar! Na maanden voorberei-
ding en een week verbouwing 
opent Duoplant aanstaande za-
terdag 9 maart op feestelijk wijze 
haar groothandelscentrum aan de 
Legmeerdijk 274. Belangstellen-
den worden uitgenodigd het ver-
nieuwde interieur te komen be-
wonderen, evenals het grote as-
sortiment.
De bloemen en planten zijn van 
dezelfde kwaliteit als gewend van 
Duo Plant en worden tegen nog 
langere prijzen en 10% groothan-
delskorting aangeboden. Tijdens 
de feestelijke opening geldt ver-
der een speciale aanbieding: Nar-
cissen Tete à tete in 12 centimeter 
pot voor maar 90 eurocent! Na za-
terdag 9 maart kan alleen nog op 
de hoofdverstiging aan de Leg-
meerdijk ingekocht worden met 
een Duoplant-klantenpas, gekop-
peld aan een Kamer van Koop-
handelnummer. Beschikt u niet 
over een klantenpas, vraag de-
ze dan aan! Aanstaande zaterdag 

staat hiervoor het complete Duo-
plant-team voor u klaar. Met de-
ze Duoplant-klantenpas profiteert 
u van vele extra’s, zoals de mailing 
waarin u op de hoogte wordt ge-
houden van alle activiteiten, zoals 
kortingsavonden en workshops, 
en bovendien ontvangt u op uw 
verjaardag een mooi verjaar-
dagsboeket! Ook spaart u pun-
ten voor extra kortingen, boven-
op de 10% groothandelskorting! 
Het programma van aankomen-
de zaterdag: Om 10.30 uur is er 
een optreden van Edo Botterman, 
om 10.45 uur wordt het vernieuw-
de groothandelscentrum officieel 
geopend.

Daarna veel muziek met optre-
dens van popkoor Soundsati-
on uit Aalsmeer om 12.00 uur 
en zanger Ronny Wijngaarde om 
14.00 uur. Vanaf 15.00 uur wordt 
het happy hour met Edo Botter-
man. Duoplant is zaterdag ge-
opend van 9.00 tot 17.30 uur. Meer 
informatie: www.duoplant.nl.

Bij de Grutto is het laatste 
schaap over de dam...
Mijdrecht - Letterlijk… want de 
dam, de bouwinrit aan de kant van 
de Hoofdweg, is verwijderd en daar-
door is de doorstroom van het wa-
ter zoals die moet zijn. Het aanzicht 
vanaf de Hoofdweg is nu zoals het 
bedacht is. Het zicht op de wonin-
gen die uitkijken naar het sport-
park en de brede trap met de vlon-
der ervoor die zicht geven op het 
binnendek. De auto’s die eronder 
staan worden aan het zicht onttrok-
ken door deze brede trap. De nieu-
we woonwijk is een feit! Inmiddels 
zijn er 67 nieuwe bewoners geluk-
kig gemaakt en hebben die met ple-
zier hun nieuwe woonplek gevon-
den. Er zijn nog kansen voor 19 ge-
luksvogels! Vogels van verschillend 
pluimage… zoals maisonnettes, ap-

partementen met een heerlijk royaal 
terras, de unieke waterfrontwonin-
gen met een vlonder aan het water 
en de magnifieke penthouses. Voor 
ieder wat wils… En allemaal com-
pleet met keuken, sanitair en wit 
geschilderde wanden.
Wilt u de Grutto ook eens van dicht-
bij bekijken dan is dat zeker de 
moeite waard. In de maand maart 
zal er op elke donderdagmiddag 
een open huis zijn tussen 15.30 en 
17.30 uur zodat u zonder afspraak 
terecht kunt maar u kunt vanzelf-
sprekend ook een afspraak maken. 
Tijdens het open huis treft u de ma-
kelaar in de modelwoning, Zwaluw 
15, om al uw vragen te beantwoor-
den. Zie advertentie elders in deze 
krant.

beloond met een klein (technisch) 
prijsje. Een echt hoogtepunt tijdens 
de projectweek was het optreden 
van ‘Professor Maurice’ van ‘Mad 
Science’. Op het podium demon-
streerde hij tijdens zijn voorstellin-
gen een aantal verbazingwekken-
de proefjes die bij de kinderen veel 

aaahhh’s en ooohhh’s ontlokten. De 
hoogste groepen namen deze week 
nog deel aan de spectaculaire quiz 
van de Gamemasters. Gastlessen 
werden verzorgd door een middel-
bare schooldocent. Tevens kwam 
een oud-leerling vanuit het Techna-
sium enkele workshops geven. De 

afsluiting van de projectweek vond 
plaats met een bezoek van de Tech-
nobiel aan de school. De Technobiel 
is een futuristische vrachtwagen en 
deze had een aantal techniekuitda-
gingen aan boord waar de kinderen 
van groep 6, 7 en 8 uiteraard wel 
raad mee wisten.
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Vakantiebijbel-
middag in

De Roeping
Wilnis - Aanstaande zaterdag-
middag, 9 maart, wordt er in 
Wilnis een VakantieBijbelMid-
dag gehouden. Alle kinderen uit 
groep 2 tot en met groep 8 zijn 
van 14.00 tot 16.00 uur welkom 
in De Roeping, achter de Her-
vormde Kerk.
Naast het zingen van vrolij-
ke liedjes en het kijken naar de 
poppenkast zal er een bijbelver-
haal verteld worden. Daarna zal 
in groepjes een spellencircuit 
doorlopen worden.
Er wordt deze middag ook een 
knutselwedstrijd gehouden: Wie 
maakt de mooiste vredesduif? 
Knutsel thuis je eigen duif en wie 
weet, win jij dan wel een prijs!
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Bingo bij 
Argon

Mijdrecht – Vrijdag 15 maart 
vindt de maandelijkse bingo van 
Supportersvereniging De Lijn-
kijkers plaats in de kantine van 
Argon. De aanvang is zoals ge-
bruikelijk 20.00 uur en het eerste 
kopje koffie is gratis. Thema van 
deze maand is ‘Pasen/Lente’. De 
hoofdprijs is twee minuten win-
kelen bij supermarkt Boni.
Door het meedoen met de bingo 
van De Lijnkijkers ondersteunt u 
de jeugd van Argon in de breed-
ste zin.

Als donderslag bij heldere hemel komt raadslid Kitty Hagen met:

Motie van wantrouwen tegen
wethouder Erica Spil

Vervolg van de voorpagina.

Deze motie werd ingediend en 
dan moeten de overige fracties la-
ten weten wat zij hier van vinden. 
Wel, de gezichtsuitdrukkingen zei-
den genoeg: geen goed woord. Het 
CDA: “Gewoon een schande wat 
hier gebeurt. Dit komt vast niet uit 
haar eigen koker. Ze wordt ver-
keerd gesouffleerd”, zo sprak een 
duidelijk zeer geïrriteerde fractie-
voorzitter van het CDA.
Ernst Schreurs van de PvdA/
GroenLinks en Lokaal Sociaal wist 
niet wat hij meemaakte: “Ik heb in 
de vele jaren dat ik in de raad zit al 
heel wat voorbij zien komen, maar 
zoiets, nee nog nooit. Onvoorstel-

baar dat zij dit doet. Ik ben meer 
dan verbaasd dat deze motie hier 
op tafel ligt. De indiener van deze 
motie weet totaal niet waar ze over 
praat.
Zij verdient hiermee een brevet van 
onvermogen. Deze fractie kan be-
ter deze motie tegen zichzelf indie-
nen. Het is jammer dat een raads-
lid geen ander raadslid een mo-
tie van wantrouwen kan geven. Ik 
had bij dezen dit graag tegen me-
vrouw Hagen willen doen”, aldus 
Schreurs.

Onwaardig
De fractie CU/SGP was ook duide-
lijk: “De fractie van lijst 8 heeft de 
afgelopen twee jaar niet goed op-

gelet. Er is geen enkele aanleiding 
voor deze motie.” De VVD was nog 
harder: “Wij vinden deze motie po-
litiek onwaardig.
Dit is disrespect voor onze bestuur-
ders. De indienster van deze motie 
heeft duidelijk een gehoorapparaat 
en contactlenzen nodig. Ze moet 
eens lezen...”
Cees Houmes van D66 was iets 
milder: “Deze motie is ingegeven 
door het feit dat de subsidiever-
ordening nog steeds niet op or-
de is. Ze was blijkbaar hier kwaad 
over en dat heeft ze van zich af ge-
schreven denken wij. Laat het een 
teken zijn voor deze wethouder: in-
formeer de raad eerder.”
Ook Anco Goldhoorn van RVB vond 

dat deze motie niet kon: “maar laat 
duidelijk zijn, iedere fractie mag 
een motie indienen, dan moeten 
we de indienster niet de maat ne-
men. Dat de raad bewust niet ge-
informeerd is, dat geloven we niet. 
Laat de wethouder het in ieder ge-
val als een signaal zien”, aldus 
Goldhoorn.

VVD verdeeld
De fractie van SVAB vond deze mo-
tie ook wel een erg zwaar middel. 
Kok: “Toen ik wethouder was in Ab-
coude heb ik ook wel eens een mo-
tie van wantrouwen aan mijn broek 
gehad en ik was weg. Maar ach, 
Lijst 8 is een nieuwe partij in deze 
raad. Ze denken dat ze eventjes de 

wereld kunnen veranderen, maar 
zo werkt dat niet.” De motie haal-
den het duidelijk niet. Wel deed 
zich nog iets vreemds voor. Bij het 
volgende agendapunt liet Maarten 
van de Greft ook VVD weten dat hij 
het inhoudelijk wel eens was met 
de motie van wantrouwen van Lijst 
8: “Het is schandalig dat we nu 
twee jaar nog steeds geen subsi-
diebeleid hebben, maar om nu te 
doen in deze motie of niemand dat 
weet, iedereen weet dat.”
Het was duidelijk... de motie haal-
de het niet.
De wethouder blijft zitten en Lijst 
8 zal zich beter moeten laten voor-
lichten voor ze weer eens zoiets 
doen.

Inwoners van Vinkeveen 
bieden hulp in Bosnië
Vinkeveen - Op 15 maart a.s. rei-
zen Maria Vendrik en Yvo van Zijp 
uit Vinkeveen met een team Rei-
ki-behandelaars van Stichting Rei-
ki WereldWijd af naar Bosnië. Het 
team biedt daar Reiki-hulp aan o.a. 
oorlogsslachtoffers, nabestaanden, 
plaatselijke hulpverleners, gehan-
dicapte kinderen en ‘vergeten’ be-
jaarden. Sinds 1990 is Maria Vendrik 
(53) actief als Reiki-behandelaar.

Na diverse cursussen en veel be-
handelervaring heeft zij in 1996 de 
Mastergraad in Reiki behaald. Ven-
drik kwam in 2005 in contact met 
Reiki WereldWijd en volgde bij de 
stichting een speciale training voor 
uitzending naar een naoorlogs ge-
bied. Dit wordt haar zesde uitzen-
ding naar Bosnië. Haar partner Yvo 
van Zijp (58), ook reikibehandelaar 
reist sinds 2008 naar Bosnië. Ven-
drik en Van Zijp zijn zo betrokken bij 

dit vrijwilligersproject dat zij de reis- 
en verblijfskosten zelf betalen.

Geen uitzicht
In 2010 vierde het vredesakkoord 
van Dayton haar 15e verjaar-
dag. Voor sommige mensen ein-
digt de oorlog echter nooit. Alleen 
al in Bosnië-Herzegovina zijn er nog 

meer dan 100.000 ontheemden zon-
der uitzicht op een goede toekomst. 
De meeste van hen zullen hun leven 
slijten in kampen en opvanghuizen. 
Er zijn kinderen geboren in de kam-
pen die nog nooit ergens anders 
hebben gewoond dan in een kamp. 
Sinds januari 2001 zendt Reiki We-
reldWijd maandelijks een team van 
Reiki-behandelaars uit naar Bosnië. 
In het begin behandelden zij voor-
al oorlogsslachtoffers in vluchtelin-
genkampen. Tegenwoordig behan-
delen zij ook in opvanghuizen voor 
getraumatiseerde moeders en kin-
deren, hospices, bejaardenhuizen 
en in weeshuizen en internaten voor 
geestelijk en lichamelijk gehandi-
capte kinderen. Eerst lag het accent 
op de stad Tuzla, maar de plaatse-
lijke reikibehandelaars hebben het 
stokje daar overgenomen en nu 
worden de behandelingen in Sre-
brenica en omgeving gegeven.

AH Jos van den Berg en zijn team hebben het weer gered!
Beste supermarktondernemer van 
provincie Noord-Holland
Uithoorn - Voor de tweede ach-
tereenvolgende keer is Jos van den 
Berg de beste supermarktonderne-
mer van de provincie Noord-Hol-
land geworden. Vrijdagmiddag werd 
dit door brancheorganisatie van het 
Vakcentrum bekendgemaakt. Jos 

was dolblij en liet ook direct we-
ten, dat hij dit nooit had gered zon-
der de enorme steun van zijn vrouw 
Diana en zijn geweldige team van 
medewerkers en medewerksters. 
Van elke provincie is vrijdag de win-
naar bekendgemaakt: “Deze win-

naars”, aldus het Vakcentrum, “zijn 
stuk voor stuk ondernemers die als 
voorbeeld gelden voor de super-
marktbranche. Ze zijn succesvol in 
hun marktgebied en onderscheiden 
zich door een duidelijke visie op de 
toekomst, zijn trendsettend en heb-
ben aandacht voor klanten en per-
soneel.”
Jos behaalde de hoogste cijfers en 
mag zich weer twee jaar lang pro-
vinciewinnaar noemen. 
“Het is best een pittige wedstrijd en 
ik ben dan ook echt trots op deze 
prijs. Twee jaar geleden werd ik ook 
eerste, maar om eerste te blijven, is 
echt niet zo makkelijk. Ik ben ieder-
een dankbaar die mij altijd steunt en 
vooral mijn vrouw en mijn team. En 
nu gaan we ervoor om bij de laatste 
drie van Nederland te komen. Begin 
mei weten we dat en dan wie weet... 
kunnen we weer gaan voor de beste 
van Nederland”, aldus een heel blije 
Jos van den Berg.

Op de foto: links bedrijfsleider Johan van der Zwaard en rechts Devon, een 
van de medewerkers.

Kledingwinkel Big L terug 
naar de basis
Aalsmeer - In 1984 begon Big L in 
de Zijdstraat in Aalsmeer met de im-
port van de toen mateloos populaire 
501 jeans van Levi’s. Containers vol 
werden vanuit Amerika verscheept 
en op de Albert Cuyp markt in Am-
sterdam verkocht. Voor tiental-
len (toen nog) guldens goedkoper 
dan in de reguliere winkels van Le-
vi Strauss. Levi’s Benelux bood aan 
om te gaan samenwerken. Dit resul-
teerde in een exclusief contract voor 
de verkoop van de collectie Levi’s 
B-keus en de verkoop van de Levi’s 
monstercollectie. Zo ontstonden de 
eerste reguliere winkels. Inmiddels 
heeft Big L 7 filialen in Nederland. In 
1991 opende Big L de deuren in de 
Zijdstraat. Bedrijfsleider Johan van 
der Zwaard vertelt: “Je zult begrijpen 
dat er sindsdien enorm veel veran-
derd is. Het betreft nu niet alleen Le-
vi’s broeken, en al helemaal geen B 
of C keus meer, maar wij bieden in 
onze winkel maar liefst zeshonderd 
vierkante meter shopplezier voor ie-
der wat wils, vanaf lage instapprij-
zen en voor alle leeftijden. Zo kunt 
u terecht voor kinderkleding voor 
jongens en meisjes vanaf maat 116, 
damesmode van onder andere mer-
ken als Vero Moda, Esprit en Only 
en heren hebben onder meer keu-
ze uit PME (Pall Mall), G-Star, Cars 
en Diesel. Wij kleden u van A tot Z; 
van ondergoed tot en met schoe-
nen, inclusief de accessoires.” De in 

totaal negen personeelsleden staan 
klaar met persoonlijk en professio-
neel advies en helpen met plezier 
een juiste keuze te maken uit het 
grote assortiment. Johan: “Trouwe 
klanten komen nog steeds van hein-
de en verre naar Aalsmeer, dus dat 
zegt genoeg.”
 
Knalacties op de jeanstafels
De bedrijfsleider vertelt verder: 
“Aangezien klanten steeds prijsbe-
wuster worden hebben wij zeer re-
gelmatig scherp geprijsde artikelen. 
En sowieso iedere maand een ex-
tra actie. Tot en met zaterdag doen 
we daar nog een schepje bovenop. 
Er komt een jeansgerelateerde ac-
tie. Op de special Jeanstafels lig-
gen dan broeken tegen de volgende 
stuntprijzen: één voor 59,95 euro en 
de tweede voor 20,00 euro en, zelfs 
nog scherper: er is een tafel met één 
broek voor 49,95 euro en de tweede 
voor slechts een tientje. Spectacu-
lair toch? Zo gaan we eigenlijk een 
beetje terug naar de basis van het 
concept van Big L.” 
Big L is te vinden in de Zijdstraat op 
nummer 61 in Aalsmeer. De ope-
ningstijden zijn op maandag van 
half een tot zes uur, dinsdag tot en 
met donderdag van tien tot zes, op 
vrijdag van tien tot negen uur en za-
terdag tot vijf uur. Tevens te volgen 
op diverse sociale media. 
www.bigl.nl

Reumafonds zoekt 
collectanten in Vinkeveen
Vinkeveen – Wilt u zich inzetten 
voor de reumabestrijding in Vinke-
veen en hebt u daarvoor een paar 
uur per jaar beschikbaar? Word col-
lectant in de collecteweek van het 
Reumafonds van 11 t/m 16 maart 
aanstaande. Voor de volgende stra-
ten worden nog collectanten ge-
zocht: Achterveld, Arkenpark Mur, 
Herenweg (van viaduct tot Baam-
brugse Zuwe), Herenweg (van 
Baambrugse Zuwe tot Achterbos), 
De Helling, Kievitslaan, Reigerstraat, 
Breeveld en Loopveltweg (achterste 
helft). Neem contact op met Leonie 
Voorbij, tel. 0297-264274.
Het Reumafonds strijdt voor een be-
ter leven met reuma nu en een leven 

zonder reuma in de toekomst. Het 
Reumafonds is al meer dan 85 jaar 
de belangrijkste financier van onaf-
hankelijk wetenschappelijk reuma-
onderzoek. Ze geven voorlichting, 
ondersteunen patiëntenactivitei-
ten en zijn belangenbehartiger voor 
mensen met reuma. Het fonds krijgt 
hiervoor geen subsidie van de over-
heid en is dus volledig afhankelijk 
van giften van particulieren en be-
drijven.
Als collectant in de collecteweek 
bent u dan ook van groot belang. 
Geef het Reumafonds zo snel mo-
gelijk door dat u wilt meehelpen aan 
hun doel om mensen met reuma 
een beter leven te geven.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichtinG rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLoGische 
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening, 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichtinG thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

INFORMATIEF Mijmeringen

Aardig
Met regelmaat vliegen de bijzondere dagen om je oren: feestda-
gen, verjaardagen en dan die bijzondere dagen die nog niet zo be-
kend zijn als de algemene feestdagen. Alle dagen die over waren in 
het jaar zijn volgens mij op een gegeven moment geveild voor een 
of ander goed doel. Dus las ik laatst dat 17 februari is uitgeroepen 
tot ‘Doe vriendelijk dag’ en 1 maart schijnt alweer enige tijd ‘Com-
plimenten dag’ te zijn. Ik vind het prachtige doelen, onderwerpen of 
hoe je het ook wilt noemen, maar het verbaast mij ook ten zeerste. 
Alsof je de andere dagen van het jaar niet vriendelijk hoeft te zijn of 
nooit complimenten hoeft te maken. Is vriendelijkheid in zijn alge-
meenheid niet het sociale smeermiddel van de maatschappij? Juist 
in deze tijd van individualisering zou je verwachten of hopen dat er 
geen dag nodig is. Of juist het tegenovergestelde, dat we het zo zijn 
verleerd dat we maar meteen het jaar 2013 uit moeten roepen tot 
het jaar van de vriendelijkheid. 
Ik doe nog helemaal niks bijzonders op deze dagen, omdat ik het 
meestal lees of hoor als het alweer achter de rug is. Hoe dan ook, 
het is een mooie aanleiding om vriendelijk zijn en complimenten 
te geven tot een gewoonte te maken. Zo las ik laatst op facebook 
een oproep dat de eerste 5 mensen die zouden reageren op deze 
oproep een cadeautje ergens in de loop van het jaar zouden krij-
gen. Een cadeautje in de zin van samen een mooie wandeling ma-
ken, dat er lekker voor je wordt gekookt of iets anders verrassends. 
Het enige addertje onder het gras was dat als je reageerde je zelf 
ook de oproep moest plaatsen. Een soort kettingbrief onder de so-
cial media maar met een positieve intentie. Ik hou wel van dat soort 
dingen, maar het is nog niet datgene wat mij echt in beweging zet. 
Mooier vind ik het als het ontstaat op het moment zelf. Wellicht 
een illusie, want dan moet je ook wel echt om je heen willen kijken 
en het willen zien. Maar je kan sommige dingen ook makkelijk in-
voeren in je eigen agenda. Doe datgene wat bij je past. De een zal 
wat vaker een onbekende vriendelijk groeten of een stralende lach 
toewerpen. Een ander kan in plaats van een sms’je of whatsap-
pje eens een brief of kaart schrijven en vertellen hoeveel die ander 
voor hem/haar betekent. Toevallig kwam in het weekend het on-
derwerp complimenten zo maar langs aan de eettafel en zei mijn 
oudste zoon dat complimentjes maken vet makkelijk was. Een mooi 
moment om het meteen in de praktijk te brengen dus vroeg ik of hij 
aan iedereen aan tafel een complimentje kon geven. Het ging mis-
schien niet vet makkelijk, maar hij deed het wel. Als laatste was ik 
dan aan de beurt, hij keek me is aan en zei “Mam, jij bent zo zorg-
zaam”. Ik moest lachen en viste naar meer complimentjes. Hij keek 
me nogmaals aan en toen kreeg ik het rijtje “zorgzaam, grappig en 
lief”. Nou, daar doe ik het wel voor, hoor. En natuurlijk kreeg hij een 
compliment dat hij zo goed kan complimenteren.
Eigenlijk heeft mijn zoon wel gelijk, complimenten geven is hele-
maal niet zo moeilijk, je moet het gewoon doen. Echter iets voor 
een ander doen is net een drempeltje verder. Zo stond een vriendin 
van mij laatst met haar dochtertje van twee in de parkeergarage bij 
de parkeerautomaat toen ze erachter kwam dat ze haar portemon-
nee niet bij zich had. Dit was uiteraard een ongemakkelijk moment 
waarop je je afvraagt hoe je je hieruit moet redden. Gelukkig was 
daar een voorbijganger die het tafereel aanzag en zei “Meid, die 40 
cent betaal ik wel even en nee hoor, ik hoef daar niks van terug.” 
Het is zo simpel maar tegenwoordig waarschuwen we vooral veel 
voor alle slechte dingen die kunnen gebeuren, alsof alle mensen al-
leen maar misbruik kunnen maken van een situatie.
Want natuurlijk zijn er genoeg vriendelijke mensen op de wereld. 
Vriendelijk zijn en een gemeende lach zijn gratis en als je positief de 
wereld tegemoet treedt, dan zullen mensen ook positief op jou re-
ageren en maak je het dagelijkse leven een stuk aangenamer voor 
jezelf en de ander. Maar verander de wereld begin bij jezelf, dus 
komt hier mijn complimentenrijtje. Een compliment voor mijn vader, 
die al weer 79 is geworden en het toch allemaal maar doet in zijn 
eentje. En een voor mijn zussen, die allebei sterke vrouwen zijn en 
zo nodig klaar voor me staan (snel weer een zussendate maken?). 
En dan ook een compliment voor mijn partner, die eindelijk een ma-
nier heeft gevonden waarop hij een gesprek goed kan overbrengen 
met details. Zodat ik niet loop te zeuren over wat er nou precies is 
gezegd tijdens het 10 minutengesprek van de jongste, waar ik niet 
bij kon zijn door een staartje van de griep. Raar maar waar, maar 
mijn kinderen hoef ik hier niet te noemen. Op een of andere manier 
geef ik die wel dagelijks vele complimentjes, omdat er genoeg mo-
menten op een dag zijn waarbij dat kan en je dus positief gedrag 
kan sturen. En soms zit het niet in complimentjes, maar ben ik ge-
woon blij met alle mensen om me heen. Dan kan ik eindigen met 
een liedje, bekend van de radio (Giel Beelen, 3fm). 

“Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach, 
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag, ja 
die lacht de hele dag.”

Koffie en kuikens bij 
groeiproject

Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamenwer-
king DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we doorgaan 
met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van de rekening 
worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrijding en 
aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Postbus 54 • 3645 ZK Vinkeveen • www.sosderondevenen.nl
sosderondevenen@xs4all.nl • Bankrekening: 45.91.18.994

t.n.v. Stichting OntwinkkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Voor de Regendruppeltjes van het kinderdagverblijf in Ecuador willen 
we een gezond middagmaal laten bereiden. Daarom zijn we met onze 
samenwerkingspartner ECASSEF een groeiproject begonnen. 
Op de landbouwschool Vicente Anda Aguirre zijn docenten en leerlin-
gen enthousiast aan de slag gegaan voor dit project. Naast traditione-
le landbouwmethodes zijn er experimenten toegepast. Nieuw zijn de 
koffiekweekbedden op tafels met daarin gewassen rivierzand. Nieuw 
is een bevloeiingssysteem dat zo nodig in werking wordt gesteld. En 
nieuw op de landbouwschool is de kuikenproductie. Al een paar maal 
zijn tweehonderd kuikens groot gegroeid.

Op een onlangs gehouden opendeurdag kwamen ouders, scholieren 
uit de omgeving en andere genodigden. Zij liepen langs het educatie-
ve wandelpad om de prestaties van de leerlingen te bekijken. En ze 
konden de door leerlingen bereide hapjes proeven. Daarin waren vers 
fruit, verse groenten en vers vlees verwerkt. 

Doel van het groeiproject is differentiatie in landbouwproducten, be-
vordering van voedselzekerheid en hygiënische bereiding van levens-
middelen. Voor nu zijn we samen met ECASSEF en met de leerlin-
gen van de landbouwschool trots op het behaalde resultaat. En voor 
de toekomst hopen we op gezond eten voor alle opgroeiende kinde-
ren in het kanton.

Ria Waal

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met 

blauw bandje. Hij heet Niks.
- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat. Hij heeft 

een vlekje op de neus, een witte buik en de achterpoten zijn half 
wit en zwart. De kat is erg aanhankelijk.

- Mijdrecht Waterhoen: Grijs cyperse 4 jaar oude kater met witte 
voetjes.

- Uithoorn, Schootsveld: Langharige gecastreerde grijs-witte bos-
kat. Poche is 10 jaar oud en erg schuw. De eigenaar is sinds kort 
verhuisd. Mogelijk is Poche teruggegaan naar zijn oude woon-
adres Ebro in Uithoorn.

- De Kwakel, Anjerlaan: Lapjespoes, schildpad. Minoes draagt een 
kap vanwege sterilisatie. 

- Uithoorn, Artur van Schendellaan: Wit konijn met zwarte kring om 
oog en zwarte streep op haar rug. 

Gevonden:
- Amstelhoek, Menno Simonstraat: Kleine rood-witte kat.
- Waverveen, Botsholsedwarsweg: Rood-witte kat. Snuitje, bef, 

borst, achterpoot, voorpoot en buik zijn wit.
- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht: Grote rode poes
- Uithoorn, Adm. de Ruyterlaan: Grijs-witte poes met witte buik en 

witte achterpoten. Ze heeft witte sokken aan voorpoten.
- Vinkeveen, Donker eind: Lapjespoes. Ze ziet er goed uit.
- Mijdrecht, Pimpernel: Rood-witte poes met geringde staart.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Prachtige keuken in
De Buurtkamer Wilnis

Wilnis - Inmiddels is de prachti-
ge nieuwe keuken in De Buurtka-
mer geïnstalleerd. De gastvrouwen 
en -heren horen graag welke seni-
oren uit Wilnis geïnteresseerd zijn 
om aansluitend aan de buurtkamer-
tijd van 12.00 tot 13.15 uur deel te 
nemen aan de eettafels. Er wordt 
gedacht aan een warme maaltijd 
(3-gangen) of uitgebreide lunch 
waarvoor de kostprijs van 5,- eu-
ro gevraagd wordt. Ook kunt u aan-
geven als u mee wilt helpen met de 
voorbereiding en/of graag wilt le-
ren koken. De groepsgrootte vari-
eert tussen de 6 en 12 personen. Er 
wordt gezellig samen aan een mooi 
gedekte tafel gegeten in de sfeer-
volle ruimte. Men wil graag na Pa-
sen met één en bij voldoende animo 
met twee groepen starten. Dus kom 

in de Buurtkamer kijken en neem 
uw partner, buren of vrienden mee.
Hopelijk weten steeds meer Wil-
nisse 55-plussers de weg te vinden 
naar deze gastvrije ouderencontact-
locatie. De drempel is laag, het is 
een open inloop. Een team van en-
thousiaste gastvrouwen/-heren ont-
vangt u met (gratis) koffie/thee, er is 
een leeshoek en er zijn diverse acti-
viteitenmogelijkheden. Maar boven-
al wordt er veel gepraat in een ge-
zellige en huiselijke sfeer. 
U bent van harte welkom elke dins-
dag en donderdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Telefonisch info bereik-
baar tijdens openingstijden via 
0297-250692. Locatie: achterzijde 
Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 in 
Wilnis. Vervoer nodig: bel het Ser-
vicepunt, tel. 0297-587600.

Toneeluitvoering O.K.K.: 
‘Pas op! voor de buren!’
Mijdrecht - Aanstaande vrijdag-
avond 15 maart en zaterdagavond 
16 maart speelt toneelvereniging 
O.K.K. haar voorjaarsstuk ‘Pas op! 
voor de buren!!’. Dit keer een ou-
derwets hilarisch blijspel. ‘Beter een 
goede buur dan een verre vriend, 
althans zo luidt het gezegde. Maar 
wat als je de buurman vraagt om op 
jouw huis te passen en hij blijkt iets 
heel anders te gaan doen? Dokter 
D.E. Pil overkomt het. Buurman Jan 
besluit zijn huis te verhuren voor fi-
nancieel gewin. Maar wat voor ty-

pes zijn de huurders? Wat als doch-
ter José erachter komt? En wat ga 
je zeggen als er ook nog eens in-
gebroken wordt? Kortom, genoeg 
ingrediënten voor misverstanden, 
miscommunicatie, schone schijn en 
list en bedrog. Voer voor de lach-
spieren dus. Komt u ook gezellig 
kijken? De voorstelling is te bekij-
ken in Partycentrum De Meijert in 
Mijdrecht. De zaal zal om 19.30 uur 
open gaan. De voorstelling begint 
om 20.00 uur. Kaarten zijn te koop 
aan de deur voor acht euro per stuk. 

Voorjaarsconcert
Viribus Unitis

Wilnis - Muziekvereniging Vi-
ribus Unitis uit Wilnis geeft op 
zaterdag 23 maart a.s. speciaal 
voor haar donateurs en andere 
belangstellenden haar jaarlijkse 
voorjaarsconcert.

Voor de pauze biedt Viribus Uni-
tis een programma vol origine-
le fanfaremuziek. Centraal staat 
het muziekstuk the Sunken Vil-
lage van Philip Sparke. Het eer-
ste stuk dat Sparke ooit als ori-
gineel werk voor fanfareorkest 
heeft geschreven.
Het stuk gaat over de legen-
de van het Limburgse dorp Ur-
mond, waarbij het dorp getrof-
fen wordt door een grote over-
stroming. Iets waar Wilnis in 
2003 natuurlijk ook al eens mee 
te maken had na de dijkver-
schuiving.
Na de pauze gaat het orkest 
verder met een zeer gevari-
eerd programma. Zo kunt zich 

op een warme zomeravond in 
Italië wanen met Nuovo Cine-
ma Paradiso van de componist 
Ennio Morricone. Geheel nieuw 
voor Viribus is het genre zigeu-
nermuziek. Op speciale ‘fanfa-
re wijze’ zal ook deze muziek de 
revue passeren. 

Niet alleen het fanfareorkest 
zal haar kwaliteiten ten geho-
re brengen. Ook het leerlingen-
orkest en de blokfluitgroep zul-
len hun muzikale kunnen aan u 
tonen. 

Noteert u zaterdag 23 maart 
in uw agenda? Het belooft een 
avond te worden die u niet mag 
missen.

Het concert wordt gehouden in 
de Willisstee in Wilnis. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur en het 
concert begint om 20.00 uur. De 
toegang is gratis.





Door Fred de Wit

Mijdrecht - Onlangs heeft het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders besloten om de originele ge-
velsteen aan te kopen, die zich ooit 
bevond boven één van de toegan-
gen van het voormalige proosten-
huis. Vanuit het Proostenhuis wer-
den Mijdrecht en Wilnis, van onge-
veer het jaar 1200 tot 1572, bestuurd 
door een daar wonende baljuw. 
Het Proostenhuis stond ten noord-
oosten van de huidige Janskerk in 
Mijdrecht, ongeveer ter hoogte van 
de huidige Rondweg. Op de aan-
gekochte gevelsteen is in reliëf een 
hoofddeksel afgebeeld dat door 
kardinalen van de Rooms Katholie-
ke kerk bij plechtigheden werd ge-
dragen tot na het Tweede Vaticaans 
Concilie, dat zo’n vijftig jaar gele-

den plaatsvond. In ons land wordt 
dit hoofddeksel daarom kardinaals-
hoed genoemd, maar in andere lan-
den spreekt men over een gale-
ro omdat de ronde hoed eveneens 
door lagere geestelijken werd ge-
dragen. De hoed heeft aan weers-
zijden een koord of snoer, waar-
aan een aantal kwasten hangen. Bij 
kardinalen hangen vijftien kwasten 
aan elke kant van de hoed en bij de 
proosten zes. Dit kunnen wij con-
stateren bij de graftombe van proost 
Dirk van Wassenaar, die zich be-
vindt in de Janskerk te Utrecht. Hij 
overleed in  1465. Boven zijn stenen 
grafmonument hangt het familiewa-
pen van deze proost met daarop af-
gebeeld een ronde, zwarte hoed met 
zes kwasten als verwijzing naar zin 
positie. De kleur van de hoed was 
bij de kardinalen rood en bij de la-

gere geestelijken zwart. Helaas zijn 
de kwasten op de nu aangekochte 
gevelsteen niet aanwezig omdat die 
zo goed als zeker op een onderlig-
gende steen stonden afgebeeld en 
die is niet teruggevonden. 

De omzwervingen van 
de gevelsteen
Het Proostenhuis is in de loop van 
de tijd diverse keren verwoest tij-
dens en na afl oop van gewapende 
vijandelijkheden. De laatste keer - 
in 1572 tijdens de 80-jarige oorlog - 
is het niet meer herbouwd en is het 
puin van de ruïne later voor diverse 
doeleinden gebruikt. Dit zal waar-
schijnlijk ook met de aangekoch-
te steen zijn gebeurd. In 1957 werd 
de gevelsteen gevonden toen bij de 
Eerste Bedijking in de directe omge-
ving van de Eerste Zijweg een hek 
werd geplaatst. Tijdens het slaan 
van een paal in de grond stuitte men 
op een steen die 60 centimeter on-
der het maaiveld lag. De boer nam 
de steen mee naar de boerderij en 
toonde die aan een handelaar die 
in manufacturen ventte. Deze wil-
de de steen wel hebben omdat hij 
interesse had in historische spullen. 
Hij woonde aan de Oudhuijzerweg, 
schuin tegenover de Korenmolen in 
Wilnis. In de molen werden destijds 
diverse verschillende historische 
vondsten bewaard. De gevelsteen 
kreeg een plek tegen de buitenzij-
de van de molen. Na verloop van tijd 
vond de eigenaar van de molen dat 
alle spullen moesten verdwijnen. Dit 
was toen een buitenkans voor een 
inwoner uit Maarssenbroek die uit 
interesse zelf al veel historische 
voorwerpen had verzameld. Uitein-
delijk werden ze het eens over de 
prijs en verhuisde de steen naar 
Maarssenbroek, waar die op zolder 

een mooie plek kreeg tussen allerlei 
andere historische vondsten. 

Oudheid
Over de oudheid van de gevelsteen 
lopen de meningen uiteen. In een 
onderzoeksrapport van het Rijks-
archief voor het oudheidkundig bo-
demonderzoek is de steen geda-
teerd op tweede helft 16e of eerste 
helft van de 17e eeuw. De directie 
van het Catharijneconvent dateert 
de steen van Nivelsteiner zand-
steen echter op 15e of 16e eeuw. 
Dit zandsteen werd tot aan de Mid-
deleeuwen gewonnen als bouw-
materiaal in Zuid Limburg en over 
de grens in Duitsland. De boven-
gemelde rijksdienst wilde de steen 
graag in de collectie opnemen, maar 
kwam niet tot een akkoord met de 
eigenaar. 

Replica
Wel kreeg de rijksdienst toestem-
ming om twee replica’s te maken. 
Eén daarvan heeft de eigenaar in 
1985 aangeboden aan de gemeen-
te Mijdrecht bij de viering van het 
900-jarig bestaan. Deze steen heeft 
toen gehangen aan de wand van de 
voormalige hoofdingang van ons 
gemeentehuis. Later is, door onver-
antwoord historisch begrip en door 
een respectloze wijze tegenover de-
gene die de replica had aangebo-
den, de gevelsteen verwijderd. Uit-
eindelijk is de replica terechtgeko-
men in het depot van het Regionaal 
Historisch Centrum (RHC) Vecht en 
Venen in Breukelen. In feite hoort 
ook die replica in Mijdrecht een 
goede plaats te krijgen.
De oorspronkelijke steen met de af-
beelding van de proostenhoed is 
nu - na eeuwen - terug op de plek 
waar het jarenlang de ingang van 
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STICHTING

DE BOVENLANDEN

snijdt riet in het Veenwater
Het Veenwater is een natuurgebied aan de Hoge Dijk bij De Hoef en sinds 2006 in eigendom bij 
Stichting De Bovenlanden. De woningbouwvereniging GroenWest heeft vervolgens dit gebied 
geadopteerd en zorgt voor een fi nanciële ondersteuning. Een belangrijke natuurwaarde van dit gebied 
zijn de rietvelden. Riet is onlosmakelijk verbonden met het Hollandse landschap. Vroeger werd riet 
gesneden voor de productie. Nederland stond bekend om het beste riet voor een rietendak. Inmiddels 
wordt nog maar op enkele plaatsen in Nederland riet gesneden voor de  productie. De natuurlijke 
rietvelden worden nu beheerd door natuurbeheerders. Wordt er geen riet gesneden dan verlandt 
het rietveld al in enkele jaren en wordt het een elzenbroekbos. Als de karakteristieke rietvelden 
verdwijnen, verdwijnen daarmee ook hun bewoners. Bewoners van  rietvelden zijn prachtige 
standvogels zoals Baardmannetje, Rietgors, Bruine Kiekendief en  Roerdomp. In het voorjaar komen 
daar nog tal van vogels uit Afrika bij, die hier komen om te broeden. Kleine en Grote Karekiet,  
Rietzanger, Snor, Bosrietzanger, Sprinkhaanzanger en Purperreiger, allemaal vogels die riet nodig 
hebben om te kunnen broeden.

Ook andere dieren hebben riet nodig om te kunnen (over)leven, bijvoorbeeld de grote vuurvlinder 
en diverse nachtvlinders. Rietvelden bevatten dan ook een grote mate aan biodiversiteit. 
Sommige dieren hebben behoefte aan jong riet en andere juist aan riet dat al wat langer staat. 
Natuurbeheerders, zoals de Stichting De Bovenlanden, maaien deze rietvelden dan ook gefaseerd. 
Een lastige bijkomstigheid is dat het riet in het Veenwater in een drassig gebied staat; maaien is dan 
alleen mogelijk bij een vorstperiode.

Deze winter hadden we een vorstperiode. Er moeten dan snel afspraken gemaakt worden met het 
Landschap Erfgoed Utrecht voor het maaien en met diverse vrijwilligers voor het opruimwerk.
Dat is allemaal gelukt en zo u op de foto kunt zien, was op één dag het riet gemaaid en opgeruimd.

Het riet moet dan nog wel verbrand worden en dat mag niet zo maar. Hiervoor is een vergunning 
nodig. De vergunning stelt  verschillende voorwaarden; zo moet o.a. de wind uit het westen of 
noordwesten komen. Nu de vorstperiode voorbij is, is het wachten op de juiste wind om het riet te 
verbranden.

Wij zien met spanning uit welke vogels, dieren en insecten het Veenwater zullen verkiezen als 
broedgebied. Wij zijn er klaar voor! Draagt u het werk van de 
Stichting De Bovenlanden een warm hart toe dan nodig ik u uit 
donateur te worden. Voor 7 euro bent u al donateur.

Anja de Kruijf
Bestuurslid
Stichting De Bovenlanden

Kijk op www.stichtingdebovenlanden.nl voor meer informatie.

De Gevelsteen van het Proostenhuis 

het Proostenhuis heeft aangegeven.
Het zou passend zijn als de proos-
tensteen op offi ciële wijze wordt 
onthuld in het gemeentehuis. Als 
deze steen zou kunnen spreken, 
zou die veel over de historie van De 
Proosdijlanden kunnen vertellen. 
Bijna alle andere gegevens zijn bij 
de verwoesting van het Proosten-
huis in 1572 verloren gegaan.Indien 

u meer wilt weten over de historie 
van onze gemeente geeft u dan op 
als lid van de Historische Vereni-
ging De Proosdijlanden.
U ontvangt dan ons kwartaalblad 
met veel historische verhalen. Tel. 
0297-264095. E-mail: administra-
tie@proosdijlanden.nl.
Fotobron: http://www.kerkenkijken.
nl/doc/Janskerk%20voor%20site.pdf

IN UITVOERING

Hans Smit Elektrotechniek
Specialist in elektrotechnische 

installaties

IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Zeven jaar al weer is Hans Smit 
Elektrotechniek (HSE) binnen en 
buiten de regio De Ronde Ve-
nen als klein bedrijf actief in de 
bouw- en renovatiebranche met 
zijn elektrotechnisch bedrijf. Zo-
wel in particuliere opdracht als 
voor kleine en middelgrote bedrij-
ven, winkels en instellingen. Dus 
de zakelijke markt. Het gaat hier-
bij om installatiewerk van A tot Z, 
van telefonie en datacommunica-
tie tot en met de stopcontacten 
aan de muur en groepenverdelers 
in de kast. Niet in de laatste plaats 
ook als er om camerabeveiliging 
wordt gevraagd. Het totale pakket 
dus, waarbij eveneens de toepas-
sing van led-verlichting genoemd 
mag worden. Inclusief de aanleg 
van datanetwerken en elektrische 
leidingen via muren en doorvoe-
ringen in woningen en bedrijfsge-
bouwen. 
Een kernactiviteit van HSE is 
vervanging van leidingen, be-
drading en aanpassing van de 
meterkast(en) bij renovatie. Dit 
gaat in overleg met de aannemer. 
Een en ander wordt aan het einde 
van de rit kant en klaar inclusief 

de aansluitingen compleet met 
stekkertjes opgeleverd. Klaar om 
de apparatuur erop aan te slui-
ten waarna het systeem operati-
oneel is.
Hans Smit smaakt het genoegen 
te kunnen werken voor een vas-
te groep opdrachtgevers, waaron-
der de AGF-groothandel Vroeg-
op en levensmiddelengroothan-
del De Kweker in het Foodcen-
ter (oude markthallen) in Amster-
dam. Hiervoor wordt het complete 
onderhoud verzorgd van de elek-
trotechnische installaties. Een an-
dere vaste opdrachtgever is Aan-
nemingsbedrijf Frans Drost uit 
Mijdrecht. Renovatie en onder-
houd zijn belangrijke pijlers, maar 
voor nieuwbouw van bedrijfspan-
den is HSE eveneens in de markt. 
In dat licht gezien komt ook het 
begrip ‘duurzame energie’ meer 
en meer om de hoek kijken. Bij-
voorbeeld door gebruikmaking 
van zonnepanelen en warmte-
kracht koppeling. Items die voor-
zichtig hun intrede doen bij Hans 
Smit en in de (nabije) toekomst 
ongetwijfeld een rol bij mogelij-
ke opdrachten kunnen en zullen 
spelen.

Kwaliteitswerk
Voor de grotere opdrachten huurt 
Hans technisch goed geschoolde 
zzp-ers in. Dat is een vast en er-

varen team met mensen die goed 
werk leveren. Zelf heeft Hans ook 
de nodige elektrotechnische op-
leidingen gevolgd en inmiddels 
20 jaar ervaring in de branche. De 
methode van werken is tot nu toe 
succesvol gebleken en heeft ge-
leid tot tevreden opdrachtgevers 
en klanten. Het zijn allemaal be-
trokken medewerkers aan een 
project die uitsluitend kwaliteits-
werk willen leveren. Het ‘werk-
team’ voelt zich vol verantwoorde-
lijk voor het werk dat wordt afge-
leverd. Hans Smit heeft dezelfde 
instelling. HSE is overigens VCA-
VOL & NEN1010 gecertifi ceerd. 
De onderneming staat niet al-
leen voor installatietechniek maar 
is eveneens een verkooppunt van 
elektrotechnische materialen op 
bestelling aan (aannemers)bedrij-
ven en particulieren. HSE verzorgt 
ook elektrotechnische keurin-
gen in samenwerking met http://
www.inspexx.nl, een onafhankelij-
ke specialist in elektrische veilig-
heid. Indien gewenst zorgt HSE bij 
grootschalige projecten eveneens 
voor een lichtdeskundige om een 
lichtadvies uit te brengen. HSE is 
gevestigd aan de Industrieweg 33 
te Mijdrecht. Tel. 06-28259882.

Zie ook de website:
www.hanssmitelektrotechniek.nl.



Gevestigd in Mijdrecht:
Meubels en Meer de Woonoutlet BV

Mijdrecht - Sinds 8 februari heeft 
zich in Mijdrecht aan de ‘woonbou-
levard’ Rendementsweg 12 E ge-
vestigd een nieuwe winkel annex 
showroom met unieke (robuuste) 
meubels, bedden, matrassen, ver-
lichting en een brede collectie even-
zo bijzondere woonaccessoires. 
Meubels en Meer de Woonoutlet 
BV, zoals eigenaar Paul Pappot zijn 
zaak onder die naam presenteert, 
biedt verscheidene lifestyle woon-
programma’s in de breedste zin van 
het woord. Daaronder houten na-
turel kasten, geverfde kasten, boe-
kenkasten, bankstellen, fauteuils, 
stoelen, tafels, schelpengordijnen 
(gemaakt van oesterschelpen), ex-
clusieve verlichting, lampen en al-
les wat daarbij hoort voor de wo-
ninginrichting in verschillende stij-
len. Dat alles in diverse maten. Te-
vens bedden, boxsprings, matras-
sen, dekbedden en kussens alsook 
tuinmeubelen.
Ook als het gaat om inrichting en 
aankleding van (delen van) bedrijfs-
ruimten, (directie)kantoren, hotels 
en restaurants kan men bij Meu-
bels en Meer terecht voor een heel 
bijzondere styling. Meubels en kas-
ten zijn gemaakt van kwalitatief 
hoogwaardige materialen, waaron-
der massief teak en eiken, dus geen 
spaanplaat met fineer. Verre van 
dat. Het is te zien en te voelen in de 
showroom voor wie zich wil overtui-
gen. Neem daarvoor rustig even de 
tijd, want de showroom heeft een 
oppervlakte van 2.000 vierkante me-

ter. Daar bent u van harte welkom 
waarbij u vrijblijvend beneden en op 
de eerste verdieping kunt rondkij-
ken. Vervolgens hebt u In combina-
tie met de website www.meubelsen-
meer.nl de mogelijkheid om door u 
bekeken en uitgezochte meubels en 
woonaccessoires online te bestel-
len. Want Meubels en Meer heeft 
tevens een (grote) webwinkel. Beta-
len kan op verschillende manieren, 
ook online via iDeal bijvoorbeeld. De 
sociale media zijn voor Meubels en 
Meer bij uitstek geschikt om het as-
sortiment bekend te maken. Mede 
om die reden heeft men ook op Fa-
cebook een pagina om te ‘liken’.

Spraakmakend
Meubels en Meer importeert recht-
streeks meubelen en woonacces-
soires uit onder meer Zuidoost-
Azië. Indonesië en de Filippijnen. 
Daarnaast levert men standaard 
meubelen als kasten en tafels uit ei-
gen productie. Omdat men recht-
streeks van de fabriek betrekt heeft 
dat als prettige bijkomstigheid dat u 
als consument goedkoper uit bent. 
De prijzen voor wat er aan kwali-
teit geboden wordt zijn spraakma-
kend laag te noemen. Daarin on-
derscheidt men zich van anderen, 
maar ook door de regelmatig wisse-
lende collecties. Meubels en Meer 
ontwikkelt haar eigen concepten en 
zoekt daar de bijpassende items bij. 
U kunt zich in de ruime showroom 
laten leiden door de concepten die 
Meubels en Meer biedt. Dat biedt 

Dick Hagenaars clubkampioen de Merel

Vinkeveen – Woensdag 27 febru-
ari vond de jaarlijkse ledenverga-
dering plaats van Toer Trimclub De 
Merel. Weer was bijna de helft van 
alle leden aanwezig. De Merel blijft 
een dynamische vereniging, groeit 
jaar op jaar en telt 125 leden. De 

zaal was zeer goed gevuld met bij-
na 50% van het ledenaantal. De re-
glementair aftredende bestuurs-
leden werden met applaus una-
niem herkozen. Het bestuur legde 
verantwoording af over het afge-
lopen jaar en de evenementen van 

het aanstaande jaar werden door-
genomen waaronder de open dag. 
Op deze open dag die dit jaar ge-
houden wordt op 24 maart is ieder-
een welkom om met de Merel ken-
nis te maken. Nog tijdens het offi-
ciële deel werd Ger Hulsman in de 
bloemetjes gezet daar hij 25 jaar 
lid van de Merel is. Wat belangrij-
ker is, is dat hij tevens werd uitge-
roepen tot Vrijwilliger van het Jaar, 
uiteraard weer met bloemen en nu 
ook een oorkonde. Ger levert al ja-
ren cruciale bijdragen bij de organi-
satie van de Bosdijkloop en steekt 
heel veel tijd om Merelleden te le-
ren omgaan met de moderne GPS-
fietscomputers. Ook voor kleinere 
klusjes zoals ritten uitpijlen is hij al-
tijd bereid zijn steentje bij te dragen. 
Na het officiële gedeelte werden de 
jaarprijzen uitgereikt aan de win-
naars in de diverse categorieën. Al-
gemeen clubkampioen bij de heren 
werd Dick Hagenaars met 13.261 
km, bij de dames Renate Hooger-
vorst met maar liefst 8.578 km.

Winnende uitslagen per 
leeftijdscategorie:
Vrouwen
1.Renate Hoogervorst 8.578 km
2.Margot Kompier 8241 km
3.Joyce Hagenaars 6.059 km

Mannen t/m 55 jaar
1.Dick Hagenaars 13261 km
2.René van Bemmelen 12.813 km

3.Gert Korver 9.443 km

Mannen 55 tot 64 jaar
1.Co van der Laan 12.724 km
2.Ger Hulsman 10.025 km
3.Kees de Graaff 6.041 km

Mannen 65 jaar en ouder
1.Enno Steenhuis Geertsema 10.393 km

2.Nico Kroon 7.093 km
3. John Roeleveld 4.477 km

De rittenkampioen is het lid dat aan 
de meeste clubritten van de Merel 
heeft deelgenomen. Enno Steenhuis 
Geertsema nam maar liefst deel aan 
50 Merelritten Het fietsseizoen is 
weer begonnen 

Afgelopen zondag heeft de eer-
ste Merelrit van het seizoen weer 
plaatsgevonden. Meer dan 45 le-
den fietsten een prachtige rit door 
het Groene Hart. 
Belangstellenden die kennis willen 
maken met de Merel kunnen infor-
matie vinden op haar website www.
ttcdemerel.nl.

tevens een uitgelezen kans om bij-
voorbeeld een enkel item uit te zoe-
ken dat net dat accent aan uw inte-
rieur geeft wat het nodig heeft. Hebt 
u uw keuze gemaakt, dan kunt u uw 
bestelling in de showroom opge-
ven maar dat ook online doen via de 
webwinkel. Van achter de PC kunt 
u tal van interieurartikelen en meu-
bels met de bijbehorende informatie 
op het scherm bekijken, lezen en/of 
bestellen.

Hoewel ‘online’ winkelen hand over 
hand toeneemt, geeft Paul te ken-
nen er toch graag te zijn voor de 
klant om in een persoonlijk contact 
vragen te beantwoorden of advie-
zen te geven. “Daarvoor ben ik altijd 
in de showroom om mensen te ont-
vangen en hen te woord te staan. 
Dat schept een band met de klant. 
Wij volgen de trends op woonge-
bied en kunnen onze klanten daar-
in ook goed adviseren. Nieuw in ons 
programma is ook dat wij regelma-
tig op deze locatie veilingen houden 
van trendy slaapkamermeubilair en 
toebehoren. Dat doen wij als eni-
ge in de regio in samenwerking met 
BVA. Het gaat daarbij om andere 
collecties dan die in de showroom 
staan. Belangstellenden kunnen 
dan bieden op wat er geveild wordt 
en men is daarbij altijd voordeli-
ger uit dan bij aankoop van nieuwe 
spullen. Via onze website maken wij 
bekend wanneer die veilingen wor-
den gehouden. Geïnteresseerden 

moeten daarvoor dan regelmatig 
even op kijken. Voor zo’n veiling is 
veel belangstelling, ook van ver bui-
ten de regio komen daar mensen 
op af. Wie bij ons iets koopt kan het 
zelf meenemen maar ook laten be-
zorgen. Dat geldt vooral voor de wat 
grotere meubelstukken. Die worden 
op locatie zo nodig gemonteerd en 
geplaatst.”

Nieuwe ontsluiting
Volgens Paul wordt er binnen af-
zienbare tijd ook een nieuwe ont-
sluiting gemaakt voor de ‘woonbou-
levard’ via een brug vanaf de Indu-
strieweg naar de Rendementsweg. 
Dat is al geruime tijd een wens van 
de plaatselijke ondernemers waar-
door klanten niet meer via de Veen-
weg door het industriegebied hoe-
ven ‘om te rijden’. Paul zegt daar 
erg verheugd over te zijn, want 
de bereikbaarheid van de winkels 
langs de Industrieweg wordt daar-
door sterk verbeterd. Bij Meubels 
en Meer de Woonoutlet bent u van 
harte welkom in de showroom of op 
de website en Paul Pappot wenst u 
daarbij veel winkelplezier.

Voor vragen en/of opmerkingen 
kunt u altijd telefonisch of via e-mail  
contact opnemen. Tel. 0297-253886 
of 06-53246969, e: info@meubel-
senmeer. Openingstijden: maandag 
van 12.00-18.00 uur, dinsdag t/m 
vrijdag van 10.00-18.00 uur en za-
terdag van 10.00-17.00 uur.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

De burgemeester kan me nog 
meer vertellen

Toen ik laatst, na lang wrikken 
en zelfs in beklag gaan, de ge-
vraagde WOB-informatie had 
ontvangen en mijn bevindin-
gen, op verzoek van de Nieuwe 
Meerbode, wereldkundig had 
gemaakt, dacht ik de kwestie 
van verspild gemeenschapsgeld 
achter me te kunnen laten.

Maar onverwacht kwam er toch 
nog een reactie vanuit het ge-
meentehuis. Niet van de meest 
betrokken wethouder, niet van 
het toen zittende college, noch 
van de gemeenteraad, maar van 
de burgemeester; uitgerekend 
iemand die indertijd nog hele-
maal niet in beeld was en alles 
dus alleen van “horen zeggen” 
moet hebben.

Dat hij het, in zijn ingezonden 
brief, opneemt voor zijn college 
is enigszins te begrijpen, maar 
dat hij wat “vergissingen” maakt 
en daardoor de belangen van de 
weggestuurde gemeentesecre-
taris cs en ook van de burgers 
wat onderbelicht, is helaas wat 
jammer.

Missie
Ik ben indertijd aan mijn missie, 
het aan het licht brengen van de 
gemaakte kosten, begonnen om 
verschillende redenen. Zo kon 
ik het ontslag op staande voet 
(want zo moet het van het ene 
op het andere moment wegstu-
ren toch worden aangevoeld) 
niet rijmen met de waardering 
die de gemeentesecretaris altijd 
heeft ontvangen en het feit dat 
zij nog maar kort tevoren, una-
niem onderschreven door de 
gemeenteraad, in de nieuwge-
vormde gemeente weer in die 
functie was benoemd.
Ik kon me ook niet vinden in de 
oorspronkelijk naar buiten ge-
brachte reden van haar ontslag 
en dat van de eveneens weg-
gestuurde directeur projec-
ten: het verantwoordelijk stellen 
voor een miljoenenverlies, dat 
zich door de economische cri-
sis immers ook in tientallen an-
dere gemeenten voordeed en 
voor beslissingen die immers al-
leen door de politiek waren ge-
nomen.

Om dan toch ambtenaren op 
staande voet wegsturen en voor 
een burgemeester en wethou-
der de deur tot opstappen open-
zetten, ten koste van heel veel 
geld van de belastingbetaler, 
leek mij geen goed voorbeeld 
van behoorlijk besturen.
Dat onze volksvertegenwoordi-
gers, de leden van de gemeente-
raad, zich zo gemakkelijk voeg-
den in dit alles en, ook na diver-
se oproepen van o.a. oud-wet-
houder Brouwer en van mij, niet 
bereid bleken zich te verant-
woorden voor hun lakse hou-
ding, was voor mij een reden te-
meer om een beroep op de Wet 
Openbaarheid Bestuur te doen.
Dat was geen gemakkelijke weg, 
omdat de overheid (ook in deze 
gemeente) kennelijk niet graag 
bereid is om, zoals dat met de 
wet wordt beoogd, openheid te 
betrachten. Meestal, dus ook 
hier, wordt dan getraineerd en 
gevlucht in vaagheden.

En ook hierbij liet de gemeente-
raad, toch ook de belangenbe-
hartiger van de burger, het meer 
dan afweten. Een ontlopen van 
een stuk verantwoordelijkheid 
dat tenminste zielig te noemen 
is.

Beroep
Tenslotte, nadat ik aantoon-
de dat het eerst door het colle-
ge gedane beroep op de priva-
cy door betrokkene(n) niet no-
dig werd geacht, en ik de hulp 
van de Commissie voor de Be-
zwaarschriften had ingeroepen, 
werd –zij het toch nog zo sum-
mier mogelijk- de gevraagde in-
fo verschaft.

Daaruit concludeerde ik, ook 
naar de krant toe, dat de hele 
(onnodige) affaire de belasting-
betalers ten minste 900.000 eu-
ro heeft gekost, respectievelijk 
zal kosten.
De burgemeester zet daar nu in 
zijn brief allerlei kanttekeningen 
bij en beklemtoont tevens dat 
een “bestuurlijk complexe peri-
ode op een zorgvuldige wijze is 
afgesloten” en dat, in het belang 
van de privacy en mensen, zorg-
vuldig is gehandeld.

Ik waag dat te betwijfelen, om-
dat er (afgezien van waar-
schijnlijk een zielige strijd om 
de macht, met een pas aange-
treden wethouder in de hoofd-
rol) geen goede redenen waren 
om mensen op staande voet op 
straat te zetten of tot opstappen 
te bewegen.
Ik kan de burgemeester (die be-
weert dat de kosten veel lager 
uitvallen) en iedere lezer echter 
verzekeren dat ik, met wat min-
der respect voor de privacy van 
mensen en met een wat min-
der conservatieve berekening, 
de schade op nog veel meer dan 
een miljoen had kunnen stellen.
Om dit extra geïnteresseerden 
desgevraagd te verduidelijken 
heb ik ook geen bezwaar ge-
maakt tegen het noemen van 
mijn e-mailadres bij het artikel. 
(Dank u; ik heb, naast vragen, 
ook heel wat lovende reacties, 
veel bijval, ontvangen).

Strijd
Uit mijn “strijd” is in ieder geval 
vast komen staan dat de wegge-
stuurde ambtenaren niets
te verwijten viel en dat er dus 
door het gemeentebestuur on-
doordacht is gehandeld, veel 
geld is en wordt weggegooid 
en dat de gemeenteraad (uw 
vertegenwoordigers, de bewa-
kers van uw geld en de contro-
leurs van het college) daartegen 
niets heeft ondernomen en ook 
de guts niet heeft gehad zich 
daarvoor bij de kiezers te ver-
antwoorden.
Met alle respect voor diens op-
komen voor (alleen) zijn colle-
ge en voor zijn ingezonden brief, 
durf ik dus rustig te stellen: “De 
burgemeester kan me nog meer 
vertellen!”
Ik hoop hiermee dit hoofdstuk 
nu echt achter mij te kunnen 
laten en laat conclusies verder 
maar aan u over. U hebt immers 
dit gemeentebestuur gekozen 
en komt straks weer voor een 
nieuwe keuze te staan. 
U weet in ieder geval nu wat u 
aan “uw vertegenwoordigers” 
heeft en hoe, door hen, met uw 
geld wordt omgegaan.

Toine Doezé

De burgemeester vergist zich
Reactie van de redactie op inge-
zonden brief van de burgemees-
ter

In zijn reactie op onze berichtgeving 
over het vele geld, dat onnodig werd 
verspild, door het wegsturen van 
twee topambtenaren en het opstap-
pen van twee collegeleden, even-
als het gedane beroep op de Wet 
Openbaarheid Bestuur door ons en 
de heer Doezé, kiest burgemeester 
Divendal niet de juiste benadering.
Wellicht omdat deze burgemeester 
nog in het geheel niet in beeld was 
op het ogenblik dat de affaire zich 
afspeelde. Een reactie had dus beter 
gegeven kunnen worden door wet-
houder Palm, die indertijd de hoofd-
persoon was in de affaire en door 
(iemand van) de gemeenteraad. Dat 
had wellicht meer klaarheid kunnen 
brengen in de echte reden (eerst: 
schuld aan een miljoenenverlies, la-
ter verschil van inzicht en gebrek 
aan vertrouwen), het waarom van 
dat overijld en kostbaar handelen. 
Ondanks het menselijk leed dat ze-
ker is aangericht en het vele geld 
dat zinloos wordt verkwist, stelt de 
burgemeester in zijn brief dat met 
het omstreden handelen “een be-
stuurlijk complexe periode op een 
zorgvuldige wijze is afgesloten”. Wij 
denken niet dat met die conclusie 
recht wordt gedaan aan de getrof-
fen mensen, aan de zorg voor het 
geld dat door de burger aan het be-
stuur is toevertrouwd en aan een 
goed bestuur.

Vragen
Nadat de heer Doezé, met veel 
moeite en tijdsverspilling, in het be-
zit was gekomen van het meren-
deel van de door hem en al eer-
der door ons gevraagde informatie, 
hebben wij uit zijn mond het volgen-
de overzicht opgetekend en dit vori-
ge week in een artikel in onze krant 
opgenomen:: Uit dit overzichtje (en 
waarschijnlijk is lang niet alles in 
zicht gebracht) blijkt al dat het (ge-
dwongen) vertrek van de vier func-
tionarissen de gemeente, uit de zak 
van de belastingbetalers, tenmin-
ste 900.000 euro heeft gekost. Heeft 
u als lezer dit gemist? Het is terug 
te lezen op onze site www.meerbo-
de.nl

Bestrijd
In zijn brief bestrijdt de burgemees-
ter een aantal van deze kosten, om-
dat die ook gemaakt zouden zijn in-
dien er geen mensen waren weg-
gestuurd of zich tot opstappen ge-
dwongen hadden gevoeld. Waar-
schijnlijk ziet hij daarbij over het 
hoofd dat de honorering van de tij-
delijk ingehuurde krachten wel ze-
ker bovenop de salarissen kwamen, 
die immers nog moesten worden 
uitgekeerd aan de vertrokken men-
sen. Alleen reeds die uitgaven, rond 
de kwart miljoen euro, zijn dus wel 
degelijk extra gedaan. Daarnaast 
bagatelliseert hij de hoogte van de 
nog uit te betalen wachtgelden, om-

dat het niet zeker is dat die de maxi-
male termijn moet worden uitbe-
taald. De gedane berekening naar 
beneden afronden met de stelling 
dat “het tot nu toe feitelijk betaalde 
bedrag dus aanmerkelijk minder is”, 
is wel erg makkelijk.
Daarnaast laat hij het aan de ex-
burgemeester verschuldigde wacht-
geld, immers toch ook door de bur-
ger te betalen belastinggeld, buiten 
beschouwing. Natuurlijk is er bij die 
wachtgelden gebruik gemaakt van 
bestaande regelgeving, maar neemt 
dit toch niet weg dat die geldverspil-
ling niet nodig was geweest, indien 
zorgvuldiger en bestuurlijk juister 
was gehandeld.
Waarom hij zo de nadruk legt op het 
feit dat er zeker geen gouden hand-
drukken zijn uitgereikt, is ons een 
raadsel. Iets dergelijks is immers in 
onze berichtgeving nooit gesugge-
reerd, tenzij gedoeld wordt op de 
in het overzicht genoemde “afvloei-
ingskosten”.
Opnieuw naar zijn bevindingen vra-
gend houdt de heer Doezé overi-
gens staande, dat uit de uiteindelijk 
door het college verstrekte (doch zo 
minimaal mogelijk gehouden) infor-
matie overduidelijk het bewijs te ha-
len valt dat de hele affaire tenminste 
900.000 euro en waarschijnlijk meer 
dan 1 miljoen heeft gekost, respec-
tievelijk nog zal kosten.
De burgemeester, die dus in het ge-
heel niet bij het wegsturen en op-
stappen betrokken was, laat duide-
lijk blijken geheel achter het han-
delen van het (nieuwe) college te 
staan. Daardoor blijkt hij het eens te 
zijn met onder andere: 
- De eerst aangevoerde redenen 

van het wegsturen: dat die amb-
tenaren verantwoordelijk waren 
voor het miljoenenverlies, later 
toch maar gewijzigd in “gebrek 
aan wederzijds vertrouwen” en 
“verschil van inzicht over het op-
lossen daarvan”;

- Dat nooit werd gereageerd op 
publieke oproepen van de heer 
Brouwer en de heer Doezé om 
openheid te betrachten; -Dat 
vanaf het begin alles op alles 
(“persoonlijke levenssfeer”) werd 
gezet om zelfs de wet (WOB) niet 
te hoeven uitvoeren en dat dit 
tenslotte slechts minimaal en on-
der druk van de Commissie Be-
zwaarschriften en dreiging met 
de rechter is gebeurd;

- Dat door dit alles, in een tijd van 
bezuinigingen en lastenverho-
gingen voor de burger, zo onno-
dig veel geld over de balk is ge-
worpen.

Niet verstandig
Dat achter het college staan ver-
dient enerzijds respect, maar is ze-
ker niet verstandig bij aantoonbaar 
onbehoorlijk bestuur en is bepaald 
ook niet in het belang van de ge-
meenschap, de belastingbetaler en 
het aanzien van de politiek in het al-
gemeen. Zijn stelling dat openbaar-
heid en transparantie voor het ge-

meentebestuur kernbegrippen zijn, 
heeft ook hij in het WOB-gebeuren 
niet waar gemaakt. Na eerst ons, als 
krant, alle gevraagde informatie te 
weigeren en eerst na lange tijd en 
na inschakeling van de Commis-
sie Bezwaarschriften te zwichten, 
maar toch zo “uitgekleed” mogelijk, 
het WOB-verzoek van de heer Doe-
zé in te willigen, mag immers eerder 
als bewijs van het tegendeel worden 
beschouwd. Dat wordt nog duidelij-
ker aangetoond doordat een be-
langrijk deel van het gemeentebe-
stuur, de gemeenteraad, al die tijd 
zijn taak als volksvertegenwoordi-
ging en budgethouder heeft ontlo-
pen, door zich niet met de kwestie 
te bemoeien of, daartoe toch vaak 
opgeroepen, in het openbaar (dus 
transparant handelend) verant-
woording af te leggen.

Commissie
Tenslotte stelt de burgemeester in 
zijn brief dat het besturen van een 
gemeente vandaag de dag niet een-
voudiger is geworden en dat onze 
krant genuanceerder met debatten 
in commissies en raad zou moeten 
omgaan. Hij refereert daarbij aan 
een verslag over een commissie, 
waarin een visie op het jongeren-
werk werd behandeld, dat door hem 
“kort door de bocht” en ongenuan-
ceerd werd genoemd. Toch is juist 
dit verslag door diverse aanwezige 
raadsleden als zeer herkenbaar en 
concreet weergegeven aangemerkt. 
Ra, ra, want de burgemeester was 
toch ook in die vergadering aanwe-
zig? Overigens lijkt het handig om in 
een reactie, ingaande op een artikel 
over de onnodige kosten die zijn ge-
maakt door het wegsturen van en-
kele topambtenaren en het opstap-
pen van twee collegeleden, het ver-
wijt te maken dat de Nieuwe Meer-
bode geen recht doet aan bestuur-
ders en ambtenaren, die met veel 
inzet steeds hun werk doen.
Wij werpen deze terechtwijzing ech-
ter verre van ons, omdat de intentie 
van onze krant altijd en alleen maar 
gericht is op het zo goed mogelijk 
en juist informeren van onze lezers.
En daarin is het college en zeker 
ook de gemeenteraad in deze geld 
verspillende affaire absoluut tekort 
geschoten.
Dat vergoelijken met de constate-
ring dat wellicht te krampachtig met 
gevraagde informatie is omgegaan, 
maar dat dit niet was om iets te ver-
hullen, maar omdat het om mensen 
ging, lijkt ons inmiddels niet geloof-
waardig te noemen. Het college en 
de gemeenteraad hebben fout ge-
handeld, daarmee mensen bescha-
digd en de kosten van hun hande-
len op het bordje van de belasting-
betaler gelegd.

Dát en niet de beweringen en ver-
zachtingen in de brief van de bur-
gemeester is de echte versie en die 
hebben wij willen publiceren!

Nel van der Pol, bladmanager 

DRV de op vier na goedkoopste gemeente in Utrecht om in te wonen!
Vorige week stond de tendenti-
euze kop op de voorpagina: OZB-
stijging ook in De Ronde Venen 
schandalig hoog! Tevens wordt 
politiek gezien de VVD ter verant-
woording geroepen. De VVD zou 
haar verkiezingsbelofte hebben 
gebroken. Graag wil ik de lezers 
de feiten geven.
De Ronde Venen is van de 26 ge-
meenten die de provincie Utrecht 

telt de op vier na goedkoopste ge-
meente wat het OZB tarief betreft. 
De OZB is de onroerende zaak-
belasting die de gemeente oplegt 
aan eigenaren van woningen en 
bedrijfspanden. In 2012 was on-
ze gemeente de op drie na goed-
koopste gemeente. Onze OZB stij-
ging is dus binnen onze provin-
cie geheel niet schandalig hoog, 
integendeel! Onze OZB stijging is 

minimaal! Vanuit de VVD hebben 
we ons altijd ingezet voor het laag 
houden van de netto woonlasten.
De netto woonlasten bestaan 
naast de OZB ook uit de rioolhef-
fi ng en de afvalstoffenheffi ng. Van 
belang is te beseffen dat bij da-
lende huizenprijzen (WOZ waar-
de) de netto bijdrage aan de OZB 
belasting per procent OZB heffi ng 
natuurlijk daalt. Om de gemeen-

telijke huishoudportemonnee in 
evenwicht te houden dient bij da-
lende WOZ waarde de OZB dan 
iets te stijgen. Hiermee houden we 
gemeentelijke inkomsten stabiel. 

Ook in 2013 behouden we onze 
positie als een van de goedkoop-
ste gemeenten om in onze provin-
cie te wonen! Van belang is nog-
maals uit te leggen dat sinds de 

fusie in 2011 we de inwoners uit 
de oude gemeente De Ronde Ve-
nen geen hogere woonlasten wil-
den laten betalen direct ten gevol-
ge van de fusie met de oude ge-
meente Abcoude.

Voor de VVD was dát de inzet voor 
het huidige coalitiebeleid. En dat is 
gelukt ondanks de forse fi nancie-
le tegenwind. Het resultaat van dit 

beleid is dat de inwoners van on-
ze gemeente zich opnieuw kun-
nen verzekeren van het op vier na 
laagste belastingtarief in de ge-
hele provincie Utrecht. Een fi nan-
cieel-politiek huzarenstukje met 
dank aan de VVD!

Rudolf van Olden
Fractievoorzitter VVD

De Ronde Venen

Hondenkeutels, kauwgom en peuken!!
Mijdrecht - Sinds kort hebben 
wij weer een puppy en lopen re-
gelmatig door onze wijk Twist-
vlied. Omdat wij voor een klein 
ras hebben gekozen, produceert 
zij ook kleine keuteltjes. Die ra-
pen wij op (met een papiertje) en 
gooien dat in een putje of spoe-
len het thuis door de wc. Niets 
aan de hand dus! Helaas denken 
andere hondenbezitters daar dui-

delijk anders over. Loop langs de 
Hoofdweg, Oosterlandweg, speel-
veldjes en perkjes om en nabij de 
verschillende scholen en walg van 
de HONDENDROLLEN. Kinderen 
komen thuis met poep en kauw-
gom onder de schoenen!! Ons 
hondje is nog jong en ontdekt de 
wereld en alles wat daar bij hoort. 
Jonge hondjes vreten van- snuf-
felen aan alles wat ze tegen ko-

men. Regelmatig meoten wij dan 
ook stukken kauwgom, of peuken 
uit haar bekje peuteren.

Dank aan de mensen die al de-
ze zaken her en der neergooien! 
Wanneer je kiest voor een hond, 
ruim dan ook z’n stront op. Het is 
jouw hond dus ook jouw stront. 
Poepzakjes zijn er in allerlei soor-
ten en maten te koop. Waarom 

nemen de mensen een huisdier? 
Voor de gezelligheid en aanspraak 
toch? Is het dan ook niet logisch 
dat je z’n poep opruimt?

Wij hebben altijd hondjes gehad 
en veel met ze gewandeld maar 
de laatste jaren constateren wij 
een enorme toename van hon-
denstront en rotzooi op de straten 
en groenstroken!

De norm voor netheid lijkt niet 
meer te bestaan. Waarom? Men-
sen kijk om je heen. Laat het weer 
een lust zijn om te gaan wandelen 
(met of zonder hond) door je wijk! 
En oh ja, honden aan de lijn graag. 

Herhaaldelijk word je geconfron-
teerd met loslopende honden. 
Mensen die slecht ter been zijn 
of kleine kinderen schrikken van 

zo’n loslopende hond. Het is een 
stuk prettiger wandelen wanneer 
honden aangelijnd zijn. Boven-
dien zijn er de parchtigste hon-
denlijnen te koop in alle soorten 
en maten. Hopelijk doet dit stukje 
een belletje rinkelen bij die men-
sen waarvoor dit bestemd is. 

Fam. Kooltjes
Mijdrecht

Van Walraven verrast 
koploper BallBoy
Mijdrecht - Vrijdag 1 maart ston-
den er weer twee ontmoetingen op 
het programma van de bedrijfscom-
petitie in Tennishal De Ronde Venen. 
Van Walraven moest het opnemen 
BallBoy en Social Brothers speelde 
tegen WSCE Sportmarketing. Twee 
belangrijke ontmoetingen voor de 
strijd om het kampioenschap. Van 
Walraven, nummer 5 moest het op-
nemen tegen koploper BallBoy. Op 
papier een bijna onmogelijke klus 

voor Van Walraven. Toch had Van 
Walraven vertrouwen in een goede 
afl oop. Vanaf punt 1 werd er gestre-
den. Het verschil in de ranglijst tus-
sen de teams was niet zichtbaar op 
de baan. Op baan 4 nam het kop-
pel van Van Walraven meteen bru-
taal een kleine voorsprong met die-
pe drukzettende rally’s. Op baan 5 
was het BallBoy dat juist meer pres-
sie kon zetten op de tegenstander. 
Na een uur spelen won Van Walra-

ven met 11-8 en BallBoy de ande-
re wedstrijd met 11-6. Het tweede 
uur werd het niveau in de rally’s nog 
hoger dan het eerste uur. De rally’s 
werden langer en zwaarder. Geen 
van beide teams waren van plan 
zich gewonnen te geven waardoor 
een mooie strijd ontstond. De sco-
res wisselde elkaar snel af, na een 
half uur spelen stond alles nog dicht 
bij elkaar. Toch was het Van Walra-
ven dat op het laatste moment de 
winst pakte op baan 4 met 10-9. Op 
de andere baan werd na zoemer de 
laatste game nog afgemaakt. Deze 
game zou beslissen of er een gelijk 
spel kwam of een overwinning. Na 
een reeks mooie punten werd de-

ze wedstrijd afgesloten met een 9-9 
gelijkspel. De einduitslag is verras-
send maar zeker verdiend 9-7 in het 
voordeel van Van Walraven gewor-
den. WSCE die vorig jaar nog kam-
pioen was geworden in de hoog-
ste poule moest dit jaar ondervin-
den dat er een aantal sterke teams 
bij zijn gekomen. De vorige ontmoe-
ting werd verloren van Bayer en nu 
stond er alweer een zware ontmoe-
ting tegen de nr. 2 uit de poule, So-
cial Brothers, op het programma. 
Vorige ontmoeting speelde Social 
Brothers gelijk tegen de koploper, 
waardoor alles nog open ligt. Op 
baan 1 begon het koppel van Social 
Brothers als een raket. De ene na de 

andere priemende service werd de 
baan uitgespeeld. Het koppel van 
WSCE moest hier nog een passen-
de return op vinden, waardoor er 
een fl ink gat ontstond. Dit gat werd 
aan het einde nog verkleind maar 
het was niet genoeg voor de over-
winning. Op de andere baan leek 
het een makkelijke overwinning 
voor het koppel van Social Brothers 
te worden. Met een 4-1 voorsprong 
op het bord leek er geen vuiltje aan 
de lucht te zijn. Na een lange ral-
ly leek de ommekeer ingezet te zijn. 
Het koppel van WSCE ging foutloos 
spelen en produceerde een aantal 
mooie winners. WSCE kwam terug 
tot een stand van 7-7. Met nog 2 min 

op de klok was de laatste game be-
slissend, maar na een overtuigen-
de servicegame van Social Brothers 
gingen zij er toch met de winst van-
door. Het tweede uur leek het erop 
dat er geen winnaar uit beide ba-
nen zou komen. Toch was het weer 
Social Brothers, dat zowel in de ont-
moeting op baan 1 als op baan 2 
aan het langste eind trok, door op 
beide banen met 1 game verschil te 
winnen. Na 2 uur spelen stond er 
een eindscore van 13-3 in het voor-
deel van Social Brothers op het sco-
rebord. Met deze uitslag doen ze 
weer goede zaken en stijgen naar 
de derde plaats in de strijd om het 
kampioenschap.





 
14   Nieuwe Meerbode  •  6 maart 2013

Argon A1 doet zich zelf 
tekort in Rotterdam
Mijdrecht - Nadat we thuis mis-
schien wel onze beste eerste helft 
speelden tegen Feyenoord, maar 
ongelukkigerwijs zonder punten 
bleven, stond vandaag de return 
op het programma. Geen blessures, 
zodat we met een voltallige selec-
tie naar Rotterdam togen , met on-
ze fantastische Wintours bus onder 
begeleiding van Peter en Annemiek, 
mag ook wel eens benoemd wor-
den. De grasmat was zacht, een ste-
vig duel stond ons te wachten. Ar-
gon stond op scherp en dat was te 
zien. Als een komeet kwamen we 
uit de startblokken, Feyenoord werd 
afgetroefd in de duels en in bal-
bezit gebeurden er mooie dingen. 
Het eerste gevaar was een kop-
bal op de lat van Jesse Stange, ge-
volgd door een prachtige aanval die 
aan de rechterkant bij Jesse Loe-
nen uit kwam, die vervolgens Jes-
se van Nieuwkerk aan de linkerkant 
zag staan, deze zijn man uitspeelde, 
maar het schot naast zou gaan. Zou 
het een kopie worden van de eerste 
wedstrijd. Nee, Argon nam brutaal 
de leiding toen na een vrije trap de 
bal in de 16 niet kon worden wegge-
werkt door Feyenoord, de bal bij So-
ner Gedik terecht kwam, die de bal 
over de lijn frummelde 0-1. Argon 
ging door, maar moest opletten op 
het zware veld, een tekorte terug-
speelbal kon maar net gered wor-
den door de sterke Axel Weitz met 
gevaar voor eigen leven. Even later 
toch de 2-0, als Aaron de Bruin via 
Jesse Loenen Soner Gedik vindt, die 
in 1 keer Jesse Stange bedient en 
geweldig uithaalt, de keeper kans-
loos laat, 0-2. Argon gaat door en 
even later opnieuw een prachtig 
aanval, Gianni Wijngaarde vindt Jes-
se Stange in de diepte, deze speelt 
Soner Gedik aan, deze stuurt Jesse 
van Nieuwkerk weg, die Jesse Loe-
nen vrij voor de keeper ziet staan, 
die in 1 keer uithaalt. 

Palen
Helaas voor Argon gaat niet bin-
nen, maar boven de palen. Zo lijken 
we met een 2-0 stand de rust in te 
gaan als de scheidsrechter de laat-
ste minuut aangeeft. Maar we let-
ten even niet op en de bal komt bij 
de rechtsbuiten terecht, die fraai 2 
verdedigers van ons afschudt en de 
bal onder Axel Weitz binnenschiet. 
Een flinke domper voor onze jon-
gens, die vergeten zich te belonen 
en eigenlijk met 3 of 4-1 voor had-
den moeten staan.

Feyenoord komt dan ook met een 
flinke dosis zelfvertrouwen terug uit 
de rust en Argon moet deze tik ver-
werken. Feyenoord neemt nu dan 
ook het initiatief en Argon houdt 
zich met tegenhouden bezig. De ge-
lijkmaker kan dan ook niet uitblijven 
en valt na 18 minuten in de 2e helft. 
Een lang half uur wacht ons nog, 
maar na de 2-2 recht Argon de rug 
en de wedstrijd komt meer in even-
wicht.

Achterin hebben Luuk Ehmer, Gian-
ni Wijngaarde, Kelvin Jerez en Mat-
thijs Coenradi de zaakje op orde, in 
het midden dicht Jasper Werkhoven 
ouderwets de gaatjes die er vallen. 
Aangezien ook Feyenoord zijn zaak-
jes op orde heeft achterin en de 
krachten wegvloeien, is het hopen 
op dat ene kansje. Vlak voor tijd lijkt 
die mogelijkheid zich voor te doen, 
als Argon voorin goed stoort, de bal 
verovert, maar de laatste pass komt 
net niet aan. Zo blijft deze boeien-
de wedstrijd op 2-2 steken, Argon 
achterlatend met het katterige ge-
voel dat we onszelf te weinig be-
loond hebben... Laten we dat vol-
gende week doen, als PEC Zwolle in 
Mijdrecht op bezoek komt.
Om 14.30 uur trappen we dan af aan 
de Hoofdweg!
Foto: sportinbeeld.com

Argon zat 1 met lege handen
Mijdrecht - Het is Argon niet ge-
lukt om revanche te nemen op Ze-
venhoven, de eerste thuisconfron-
tatie liep uit op een 1-2 overwin-
ning voor de gasten, nu moest Ar-
gon opnieuw genoegen nemen 
met een nederlaag. Ditmaal was de 
overwinning dik verdiend voor de 
thuisploeg. Al vroeg in de wedstrijd 
kwam Zevenhoven op voorsprong 
en die klap is Argon, dat slap speel-
de, niet meer te boven gekomen. 
Uiteindelijk werd het zelfs 3-0 voor 
de gastheren.

Onder druk
Het eerste kansje in de wedstrijd 
was er voor Argon, een vrije trap 
van Stefan Tichelaar werd door de 
defensie van Zevenhoven wegge-
kopt, de rebound van Alan Doorson 
kwam in handen van doelman Mar-
tijn Brouwer. Even daarna kwam de 
thuisploeg simpel op voorsprong, 
op aangeven van Harmane schoot 
Ronald Verlaan probleemloos in 

1-0. Vijf minuten later kreeg Argon 
de gelegenheid om weer op gelijke 
hoogte te komen, na een actie van 
Stefan Tichelaar kreeg Vincent van 
Hellemondt de gelegenheid om in 
te koppen maar de bal vloog langs 
de kruising naast. Daarna kwam 
Argon flink onder druk te staan, het 
middenveld had weinig in te bren-
gen en Zevenhoven kreeg kansen. 
Harmane schoot rakelings naast en 
Argondoelman Rahim Gök moest 
handelend optreden bij een goe-
de inzet van Pellegrom. Vervolgens 
werd een vrije trap afgeslagen en 
schoot Van Zon over. Na een half 
uur bezweek Argon onder de druk. 
De bal werd achterin slecht wegge-
werkt en Van den Broek kon voor 
de 2-0 tekenen.

Meer mogelijkheden
De tweede helft kwam Roderick 
Röling in het veld voor Alan Door-
son en de eerste mogelijkheid was 
toch voor Argon, Van Hellemondt 

had geen geluk toen z’n inzet met 
enig geluk door Zevenhoven doel-
man Martijn Brouwer werd onder-
schept. Even later kopte Van Helle-
mondt op aangeven van Rick Ver-
weij over en ging een afstandschot 
van Roderick Röling rakelings over 
de kruising. Vervolgens zag Lesley 
Groenen zijn poging op de lat stui-
teren en achter gaan. Daarna was 
het de beurt aan Zevenhoven, eerst 
werd een knap schot van Van Zon 
goed gekeerd door doelman Ra-
him Gök maar even later was de 
Argondoelman kansloos. Een eer-
ste inzet werd door Adil Kamil uit 
de doelmond gekopt maar in de 
rebound tekende routinier Ronald 
Verlaan voor de 3-0. Met Ali Eren in 
de ploeg voor Stefan Tichelaar pro-
beerde Argon nog iets te forceren 
maar verder dan een kopbal van 
Vincent van Hellemondt die doel-
man Brouwer pareerde kwam men 
niet.
Foto: sportinbeeld.com 

Monsterscore voor CSW E1
Wilnis - Het gaat lekker met de E1 
van CSW ! Afgelopen zaterdag werd 
op het kunstgras de wedstrijd te-
gen de E1 van Loosdrecht gespeeld 
en met een monsterscore van maar 
liefst 13-0 werden de 3 competitie-
punten binnen gehaald. Vanaf het 
eerste fluitsignaal maakte CSW dui-
delijk dat er vandaag niets te halen 
viel voor Loosdrecht.
Onder aanwijzing van o.a. Frank 
Zaal werd er direct druk gezet op 
de verdediging van de tegenstan-
ders en met snelle aanvallen over 
links, over rechts en door het mid-
den werd de score al snel geopend 
en opgevoerd. De najaarscompetitie 

bracht CSW E1 een 4e plaats, maar 
na 2 wedstrijden in de huidige voor-
jaarscompetitie staan de jongens 
met 6 uit 2 wedstrijden bovenaan.

Het is natuurlijk nog maar net be-
gonnen maar het belooft nu al een 
leuke competitie te gaan worden, 
want met sterke jongens in de ver-
dediging, technische spelers op het 
middenveld en snelle aanvallers 
voorin wordt deze E1 in goede doen 
een lastige ploeg om te verslaan. 
Volgende week komt de E1 van Ar-
gon op bezoek en dat wordt zoals 
altijd een extra leuke en spannende 
wedstrijd. Veel succes jongens!

Mijdrechtse dames roeien de
Brugge Boat Race

Mijdrecht - Op zaterdag en zon-
dag heeft een aantal dames uit 
Mijdrecht en Woedense Verlaat, 
lid van roeivereniging de Meije, in 
Brugge meegedaan aan de Brugge 
Boat Race. Zaterdag 2 maart wa-
ren de achten aan de beurt. Het 
was een race waarbij er twee bo-
ten tegelijk van start gingen. De 
Meije lag meteen al voor. En de 
voorsprong gaven ze niet meer 
uit handen. Halverwege de wed-
strijd kwam de tegenstander nog 

wel dichterbij, maar door de goede 
aanwijzingen van de stuurvrouw en 
de aanmoedigingen vanaf de kant, 
ging het laatste stuk weer goed en 
liep de boot weer uit. Er werd gefi-
nisht in een tijd van 21,27,  een mi-
nuut sneller dan de directe tegen-
stander. De Meije werd uiteindelijk 
13e. Zondag was het de beurt aan 
de Meije 4. Het was voor de dames 
hun 2e wedstrijd. De 1e wedstrijd 
in Uithoorn werd winnend afgeslo-
ten. Dus vol goede moed gingen ze 

van start. Ook hier werden ze aan-
gemoedigd vanaf de kant. Ze kwa-
men moe, maar voldaan over de fi-
nish, hun streven, een tijd onder 
de 25 minuten werd behaald. Het 
werd een mooie tijd van 24,33. Ze 
werden uiteindelijk 17e in een veld 
van 29 boten. De volgende wed-
strijd voor de dames 8 is op 17 
maart, The head of the  river, een 
wedstrijd over 8 kilometer van Am-
sterdam naar Ouderkerk aan de 
Amstel.

BC Dio en De Merel op 
naar het kampioenschap
De Ronde Venen - Zowel in de 
eerste als de tweede divisie lijken 
de kaarten al lang voor het einde 
geschud te zijn. Na biljartweek 27 
is in de eerste divisie DIO door een 
9-0 zege alleen nog theoretisch in 
te halen. Maar gezien de grote rou-
tine van dit team zullen ze het zeker 
niet zo ver laten komen. In de twee-
de divisie lacht het kampioenschap 
en directe promotie het team van 
De Merel/Heerenlux 1 toe. Ook hier 
moet een wonder gebeuren om het 
team nog in te halen. Deze week liet 
De Kwakelaar Kees de Bruin weer 
een staaltje van zijn kunnen zien. In 
een prachtige wedstrijd tegen een 
sterke John Beets had Kees de kort-
ste partij van de week in 17 beurten 
en een moyenne van 10,588. “Good 
old” Dorus van der Meer zorgde met 
een serie van 32 caramboles = 32% 
voor de procentueel hoogste serie 
van de week.

Eerste divisie
De Merel/Heerenlux 3 won met 5-4 
van De Paddestoel 2. Wim Berke-
laar won verrassend van Jim van 
Zwieten. Cor van Wijk haalde in 
een spannende partij de winst te-
gen Pim de Jager. DIO was met 9-0 
een klasse beter als ASM Mijdrecht 
4. Bert Dijkshoorn was met een ze-
ge in 18 beurten tegen Laura van de 
Graaf niet erg vrouwvriendelijk. Paul 
Schuurman knalde in de slotbeurt 
een serie van 38 caramboles uit 
zijn keu tegen een verbouwereerde 
Willem van de Graaf. Willem kwam 
slechts 4 punten tekort. De Schans 
won in een spannende wedstrijd 
met 4-5 van De Springbok 1. Even-
als Kees de Bruin won Peter May-
enburg voor De Springbok 1. Peter 
won in een sterke partij in 19 beur-
ten van een goed tegenstand bie-
dende Dirk van Yperen.

De Vrijheid/Biljartmakers was met 
7-2 duidelijk de baas tegen De Kui-
per/van Wijk. Bert Loogman, Jos 
Lugtigheid en Bart Dirks hielden 
de punten in de Amstelhoek. Mar-
tien Heijman redde de eer voor De 
Kuiper/van Wijk. De Merel/Heeren-
lux 4 was met 2-7 kansloos tegen 
ASM Mijdrecht 3. Thijs Pieterse had 
maar 18 beurten nodig tegen Ben-
no de Rooij. Roy Leemreize en Ra-
mon Alblas pakten ook de punten 
voor ASM Mijdrecht 3. Wim Roest 
was de enige man die de punten in 
huis hield.

Tweede divisie
De Paddestoel 1 won nipt met 5-4 
van De Merel/Heerenlux 2. Jos van 
Wijk had met winst in 19 beurten te-
gen Evert Oudhof de kortste partij 
in deze wedstrijd. ASM Mijdrecht 
2 was met 6-3 niet galant voor De 
Paddestoel 3. Anna van Tol zorg-
de met haar ruime overwinning op 
Bertus Oosteveen voor alle drie de 
punten van De Paddestoel 3. Cens 2 
was met 6-3 de betere tegen Stieva 
Aalsmeer. 2-Sterrenkampioen Derk 
Bunders demonstreerde zijn vorm 
door in 21 beurten Jos Bader geen 
schijn van kans te gaven. Leen Cor-
nelissen, Edwin van der Schaft en 
Edwin de Jong haalden de punten 
voor Cens 2.
De Springbok 2 ging met 2-7 kopje 
onder tegen De Kromme Mijdrecht. 
Kees Westkamp, Martin Hoegee 
en Egon van der Heijden namen 
de punten mee naar De Kromme 
Mijdrecht. ASM Mijdrecht 1 verras-
te met 5-4 De Merel/Heerenlux 1. 
Rene Hoogenboom en Henny Ver-
sluis zorgden voor de 5 punten van 
ASM Mijdrecht 1. Kees Griffioen en 
Bart Hoffmans beperkten met over-
winningen de schade voor De Me-
rel/Heerenlux 1. 

Argon verliest voor de 
derde keer op rij
Mijdrecht - Ook de derde wed-
strijd na de winter heeft Argon geen 
punten opgeleverd, thuisploeg EDO 
bleek aan één treffer genoeg te heb-
ben om de buit in eigen huis te hou-
den. Goed was het zeker niet, wat 
de toeschouwers op het Haarlem-
se kunstgras voorgeschoteld kre-
gen. De thuisploeg startte wat feller, 
wat bleek uit de twee kaarten, die 
de verdediging in het eerste kwar-
tier incasseerde in hun pogingen de 
aanval van Argon te onderbreken. In 
die openingsfase leek Argon de iets 
betere ploeg, maar een uitbraak na 
20 minuten zette alles weer op z’n 
kop. de voorzet van de rechtervleu-
gel ging voor het doel langs, maar 
de weer ingebrachte bal werd door 
middenvelder Rosenhart dan toch 
binnen geschoten voor de 1-0. Het 
broze vertrouwen brokkelde meteen 
weer af en weg was het lichte veld-
overwicht. Het aantal kansen, dat tot 
aan de rust te noteren viel, was mi-
nimaal, doelman Snoek moest zich 
slechts strekken bij een schot van 
Houssain el Zeryouh en had kort 
voor rust geluk, dat de door hem 

niet klemvast verwerkte bal net niet 
door Patrick Lokken geraakt kon 
worden. Na rust werd de aanval wel 
gezocht door Argon, maar tot kan-
sen leidde dit net als in de eerste 
helft zelden tot gevaar. De uitvallen 
van de thuisploeg leverden enkele 
keren wel doelrijpe kansen op, maar 
Romero Antonioli redde bij twee in-
zetten en zag voor het overige, dat 
EDO ook niet voor niets zelden tot 
scoren komt, het doel bleek enkele 
keren duidelijk te klein van formaat 
voor de Haarlemse voorwaartsen. In 
de slotminuten leek Argon nog de 
o zo nodige treffer te scoren, maar 
Patrick Lokken kon na een voorzet 
van Dion Gerritsen de bal op 2 me-
ter van het doel net niet voldoende 
raken en de rake kopbal van Wilco 
Krimp na een vrije trap werd terecht 
geannuleerd vanwege buitenspel. 
De slechte serie resultaten heeft ui-
teraard zijn weerslag in de ranglijst, 
hopelijk weet de ploeg midweeks in 
het bekerduel bij OSM ’75 te wer-
ken aan het zelfvertrouwen en kan 
het zondag tegen Leonidas laten 
zien, dat het ritme weer opgepakt is.



Vinkeveen - Na drie weken trainen 
zonder wedstrijden te spelen mocht 
De Vinken B1 dan eindelijk zater-
dag 2 maart de belangrijkste wed-
strijd van het seizoen spelen: thuis 
tegen koploper EKVA B3. Belang-
rijk omdat het door De Bron ge-
sponsorde team bij winst naast EK-
VA komt en de week erna kampioen 
kan worden.
Voor de wedstrijd waren de Vinken-
aspiranten flink zenuwachtig; het 
is even een zure appel, maar het 
maakt dit soort wedstrijden ook juist 
zo speciaal. Direct na het fluitsig-
naal was daar echter al niets meer 
van te merken, de B1 kwam flitsend 
uit de startblokken. Mirjam Ousso-
ren komt de laatste weken steeds 

meer tot schot en binnen enkele mi-
nuten schoot zij twee keer raak van 
afstand: 2-0 voor De Vinken. 
Er werd met veel druk op de bal ver-
dedigd door beide ploegen, maar 
De Vinken hield meer geduld aan 
de bal en leed weinig onnodig bal-
verlies. Amber Nagtegaal schoot 
van afstand vervolgens de 3-0 bin-
nen en even later was het ook Mike 
Duikersloot die van afstand scoor-
de. Ook Patrick Mur kon scoren van 
afstand en even later mocht hij een 
strafworp nemen die verdiend was 
door Romy Bras: 6-0 voor De Vin-
ken. Er was zeker sprake van eni-
ge verbazing bij de spelers en coa-
ches, “staan we echt 6-0 voor”? Het 
was met enig fortuin, maar de ploeg 

had het zelf volledig afgedwongen 
met geconcentreerd verdedigen en 
bekeken aanvallen. Vlak voor rust 
liep het bij de Vinkeveners wat min-
der en scoorde EKVA twee keer van 
dichtbij. Dit zorgde ervoor dat de 
thuisploeg toch nog met beide be-
nen op de grond naar de kleedka-
mers ging. 

Complimenten
Er waren complimenten voor de 
volwassenheid waarmee het team 
speelde in de eerste twintig minu-
ten. Ondanks druk van de tegen-
stander, het talrijke publiek en de 
eigen zenuwen hield men het hoofd 
koel. Maar de ploeg uit Almere was 
nu ook in de wedstrijd gekomen. 

Dat bleek direct na rust, want EKVA 
kon twee keer te scoren en zo stond 
het ineens 6-4. EKVA was sterk en 
de spanning was terug. Tiffany ten 
Den wist van afstand het gat weer 
te vergroten naar drie doelpunten, 
wellicht het belangrijkste doelpunt 
van de dag. Maar EKVA verzilver-
de al snel een strafworp en daar-
mee stond het tien minuten voor tijd 
7-5. Ook De Vinken kreeg een straf-
worp en voor de thuisploeg rond-
de Patrick Mur beheerst af: 8-5. Het 
was al weer zijn derde treffer van de 
wedstrijd, ondanks dat hij er hele-
maal doorheen zat. Op zes minu-
ten van het einde scoorde EKVA 
een doorloopbal en een spannen-
de slotfase brak aan. Na dat doel-
punt kwam invalster Lotte Bouw-
man in de ploeg voor Tiffany ten 
Den. Met haar snelheid en energie 
zou ze de wat vermoeide dame van 
EKVA kunnen overrompelen. Sco-
ren bleek niet meer nodig, want bei-
de ploegen bleven steken op de be-
reikte 8-6. Blijheid bij de spelers, 
trots bij de coaches en applaus van-
af de tribunes, De Vinken staat op 
kop!  Na elf wedstrijden heeft zowel 
De Vinken B1 als EKVA B3 twintig 
punten, beide ploegen spelen vol-
gende week tegen lagergeklasseer-
de teams. Als de B1 volgende week 
thuis van ESDO B1 weet te winnen 
is de ploeg dus kampioen! Dat zou 
een fantastische prestatie zijn van 
de ploeg met spelers die vorig jaar 
nog allemaal een klasse lager speel-
den of überhaupt niet korfbalden, 
complimenten dus aan alle spelers. 

De wedstrijd van volgende week be-
gint om 15.15 in De Boei en natuur-
lijk is iedereen welkom om te komen 
kijken. Tot dan!

Teije Voogt scoort voor 
CSW E3
Wilnis - Ondanks het toch nog wel 
frisse weer zo op de vroege zater-
dagochtend, was het voor de E3 
van CSW mouwen opstropen. Het 
afgelopen weekend moest er na-
melijk gespeeld worden tegen het 
sterk ingeschatte sc ’t Gooi E2. 
Het bleek ook inderdaad een las-
tige tegenstander te zijn, maar zo-
als altijd werd er door CSW hard ge-
vochten en niets cadeau gegeven.                                                                     
De spelertjes lieten het hoofd niet 
hangen na een vlotte tegengoal in 
de 5e minuut, want Teije Voogt was 
in de 10e minuut scherp voor de 
goal en bracht de stand gelijk: 1-1. 
Er ontstond daarna een spannen-
de strijd met kansen over en weer. 
Meerdere mooie aanvallen volgden 
elkaar op en Bjorn Brouwer, Ryan 
Liesveld en Danilo Habekotte kre-
gen kansen op voorsprong maar 
misten het geluk om de bal binnen 
de palen te kunnen schieten. Ook 
Bart Röling liet zich gelden. Van-
uit zijn vaste plek in de verdediging 

trok hij het veld over maar helaas 
kon zijn aanval niet met een goal 
worden bekroond. Dan maar door 
de lucht was de nieuwe tactiek en 
dat lukt nog bijna ook. Andy Bak-
ker kopte de bal namelijk prachtig 
op het doel, maar hij wilde er maar 
niet in. Tsja, en dan is de onvermij-
delijke voetbalwet dat als het niet 
lukt om ze zelf te maken er meestal 
een tegengoal valt en zo gebeurde 
het ook. Er werd iets meer balver-
lies geleden en in het laatste kwar-
tier viel de 1-2. Dat ’t Gooi daarna 
nog 2 maal kon scoren deed niets af 
aan de prestatie van onze CSW E3 
jongens, want ze hebben er voor ge-
streden en goed voetbal laten zien. 

De vaste supporters waren dan ook 
tevreden en zien al weer uit naar de 
volgende wedstrijd tegen de E2 uit 
Loosdrecht; veel succes jongens de 
volgende keer. Met jullie goede spel 
komen de punten vanzelf ! 
Foto: sportinbeeld.com

SV Hertha D1 doet 
zichzelf te kort
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was er voor Hertha D1 een mooie 
uitwedstrijd met CSW D2 als tegen-
stander. In de najaarscompetitie en 
de beker hadden de 2 teams al te-
gen elkaar gespeeld en nu kwam 
dan de oefenwedstrijd. De spelers 
kenden elkaar en om 10.15 uur werd 
er onder uitstekende weersomstan-
digheden afgetrapt. De tempera-
tuur was mooi, er was geen wind, 
de spelers en technische staf wa-
ren uit op winst, dus alle ingrediën-
ten voor een mooie wedstrijd wa-
ren aanwezig. De trainers Henk van 
de Vliert en Leo Clement hadden de 
opstelling doorgenomen want trai-
ner Overzee was afwezig en had an-
dere prioriteiten, namelijk scouten 
voor zijn nieuwe E1.
Hertha begon uitstekend aan de 
wedstrijd, CSW werd teruggedron-
gen op eigen helft en er waren kan-
sen genoeg om de score te ope-
nen.  Joost, Damian en Lars had-
den de mogelijkheid om Hertha 
op voorsprong te zetten maar mis-

ten het geluk. Na het offensief van 
Hertha kwam CSW ook beter in 
de wedstrijd en werd het een ge-
lijkwaardige strijd. CSW kreeg 
ook kansen op een voorsprong 
maar tot de rust bleef het 0-0.                                                                                                                                            
Tijdens de pauze in de kleedkamer 
hebben de beide trainers aangege-
ven dat er iets meer rust in het spel 
moet komen en dat de kansen be-
ter benut moesten worden want als 
je niet scoort wordt het lastig. Met 
deze boodschap maakten de spe-
lers zich op voor de 2e helft. Het 
was vervolgens Hertha dat eigen-
lijk de overwinning verdiende. Het 
kreeg genoeg kansen om te scoren 
zoals die van Joost, Jeffrey en  Sten. 
Maar helaas, deze wedstrijd waren 
de mannen voor het doel niet hele-
maal scherp genoeg. Al met al heeft 
Hertha een prima oefenwedstrijd 
gespeeld. Er worden genoeg kan-
sen gecreëerd en het was mooi om 
te zien dat het voetbal ook steeds 
beter gaat. Ga zo door mannen !!!
Foto: sportinbeeld.com

SV Hertha A1 nog 
ongeslagen in 2013

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde de A1 pas de tweede wed-
strijd van dit jaar, tegen Victoria A5. 
In de uitwedstrijd verloor Hertha in 
Hilversum krap en enigszins onfor-
tuinlijk, na een matige wedstrijd.

Daarom was het team nu ge-
brand op een beter resultaat. Na 
een uitstekend begin vond Hertha 
ook in deze wedstrijd al na enke-

le minuten het net. Na een mooie 
aanval over rechts rondde Ru-
ben Kooijman af, 1-0. In de eer-
ste helft bouwde Hertha die voor-
sprong verder uit naar 3-0 via twee 
doelpunten van de hard werken-
de en goed spelende spits Jere-
my de Jong. Het hele team werkte 
hard en liet goed veldspel zien, met 
soms mooi combinaties. Daardoor 
behield Hertha de gehele wed-

strijd het veldoverwicht en kwam 
het geen moment meer in de pro-
blemen. Ondanks een aantal mo-
gelijkheden werd er helaas niet 
meer gescoord. Wel werd er bij vla-
gen uitstekend gevoetbald en hield 
de verdediging zeer goed stand 
toen Victoria in de tweede helft op 
zoek ging naar de aansluiting. Pri-
ma wedstrijd, die veel vertrouwen 
geeft voor de tweede seizoenshelft.

Atlantis B2 pakt punten
Mijdrecht - Het door Roebeson ge-
sponsorde Atlantis B2 korfbalteam 
speelde zaterdag 2 maart hun laat-
ste zaalwedstrijd uit tegen Luno B1. 
Het beloofde een spannende wed-
strijd te worden. Wie won, werd der-
de in de poule. Helaas konden Koen 
van Wermeskerken en Willemieke 
Meints niet bij de wedstrijd aanwe-
zig zijn. Het team kreeg daarom twee 
invallers: Myrthe Roling en Wou-
ter Pijper, waar het team erg dank-
baar voor was. De vakken waren in 
de aanval Sarina Oliemans (spelend 
als heer en aanvoerdster), Joy Trom-
pert, Echica Warrels en Davey van 
Putten. In de verdediging stonden 
Aisha Keijman, Myrthe Roling/Wou-
ter Pijper (spelend als dame), Ger-
ben Veenhof en Casper van Vliet. 
De wedstrijd begon goed, al snel 
kwam het team op voorsprong door 
een mooie doorloopbal van Joy. He-
laas liet de tegenpartij het hier niet 
bij zitten en scoorde een tegendoel-
punt. Het stond nu dus gelijk, 1–1. 
Atlantis kwam al weer snel terug 

tot een stand van 1-3 door middel 
van een mooi afstandsschot van Ai-
sha en een strafworp van Gerben. 
De teams waren zeer aan elkaar ge-
waagd en wilden natuurlijk allebei 
winnen. Aan beide kanten werden 
er nog een hoop mooie doelpun-
ten gescoord en de teams gingen 
de rust in met een stand van 7-6. In 
de rust werd Atlantis B2 toegespro-
ken door coaches Ton Kentrop en 
Carel Beijeman. Ze waren goed be-
zig en hadden zeker een kans om te 
winnen. Ook Luno B1 was blijkbaar 
goed toegesproken in de rust want 
al snel scoorden ze in de tweede 
helft de 8-6. Maar Atlantis B2 was 
goed gemotiveerd en ging natuur-
lijk voor de overwinning. Waardoor 
er als eindstand 8-9 op het score-
bord stond voor Atlantis B2! Blij met 
de overwinning op Luno B1 ging At-
lantis B2 weer terug naar huis. Dit 
was de laatste wedstrijd voor Atlan-
tis B2 in de zaalcompetitie, ze gaan 
zich nu klaarmaken voor de veld-
competitie.

Alle kwartfinalisten D.I.O. 
en Café de Merel bekend
De Ronde Venen - In het drieban-
dentoernooi van biljartclub D.I.O. en 
Café de Merel te Vinkeveen zijn alle 
kwartfinalisten bekend die gespeeld 
gaat worden op 16, 17, 23 en 24 
maart. Na dit weekend zijn er op za-
terdag Henny Hoffmans, Hein Voor-
neveld, Henny v`t Hul, Henk Door-
nekamp en op zondag Maarten Dul-
mus, Richard v. Kolck, Hans Levy en 
Eric Spiering bij gekomen, geplaatst 
waren al Dirk-Jan van Barneveld, 
Harry Koperberg, Frank Witzand, 
Gijs Rijneveld, Jim van Zwieten, Ro-
bert Daalhuizen, Eric Brandsteder, 
Ben Selhorst, Koos Zwerver, Jac de 
Leeuw, Paul Schuurman, Bertus van 
Veenendaal, Jos Lugtigheid, Bert 
Dijkshoorn, Wil Bouweriks en Tino 
van Bemmelen, Jan Eysker, Anton 
Berben, Jeroen van Rijn, Peter Drie-
huis, Thijs Hendrikx, Bert Fokker, 
Mees Brouwer en Rob Gels, Mar-
tien Heijman, Bram Koning, Hans 

Dikker, Nick v.d. Veerdonk, Hero 
Janzing, Marten Nap, Wim Bakker, 
Joop Luthart, Cor van Wijk, Peter 
de Graaf, Jos Boeijen, Jorrit Brou-
wer, Alex Kalkman, Theo Valentijn, 
Martien Heyman, Gerard Waayman, 
Gijs v.d. Neut, Paul Huzemeier, Jor-
rit Brouwer, Patrick v.d. Meer, Cock 
Verver, Pim de Jager, Jan van Veen, 
Jeroen Schijf, Eduard van Heuven, 
Ton Driehuis, John Vrielink, Bart 
Hoffmans, Bob Hubenet, Stefan Vos 
en Rohan Janmaat zijn de verliezers 
in deze eerst ronde. Op vrijdag 8 en 
zaterdag 9 en zondag 10 maart zal 
het Open Ronde Venen libre kampi-
oenschap gehouden worden waar-
aan iedereen mee kan spelen, zowel 
dames als heren. U kunt zich opge-
ven bij onderstaand adres, tel. of per 
mail. 
Café De Merel Arkenpark Mur 43 te 
Vinkeveen, tel. 0297-263562, e-mail; 
thcw@xs4all.nl

De Vinken A1 kampioen
Vinkeveen - Zaterdag 2 maart zou 
de historische dag worden voor de 
jonge korfbaltalenten van De Vin-
ken A1. Het door Makelaardij Witte 
gesponsorde team moest het gaan 
opnemen tegen naaste concurrent 
Luno A1. Luno A1 beschikt over een 
paar temperamentvolle spelers, met 
een prima schot. De Vinken kwam 
ook op een 0-2 achterstand. Pascal 
Hoogeboom trok van achter de korf 
weg en knalde raak: 2-1. Een weg-
trekbal van Robin van der Vliet be-
tekende 2-2. Ondanks dat Luno A1 
van alles probeerde, kwam De Vin-
ken verdedigend niet zo vaak in de 
problemen. Een doorloopbal van 
Emese Kroon zorgde voor de eerste 
voorsprong van de equipe van de 
Vinken: 2-3. De belangrijkste schut-
ter van Luno A1 schoot de 3-3 op 
het scorebord. De Vinkeveners kwa-
men steeds beter in de wedstrijd en 
dat lieten ze zien door een afstands-
schot van Pascal Hoogeboom, 3-4. 
Niet zo gek, veel later deed Robin 
van der Vliet ook een duit in het zak-
je en scoorde van afstand de 3-5. 
Na een lange tijd zonder scores kon 
Luno A1 weer aansluiten 4-5. Eme-
se Kroon knalde de 4-6 door de ge-
le kunststof korf. Maar Luno A1 be-

wees over een goede ploeg te be-
schikken en hield de marge steeds 
1 of 2 punten: 5-6. De ruststand 
werd bepaald door Wies van Beek, 
die achter de korf raak schoot 5-7.
De tweede helft begon goed voor 
De Vinken A1. Een geweldige door-
loopbal van Jelle Mul bracht de 
stand op 5-8. Een onreglementaire 
overtreding op Jelle Mul, en Eme-
se Kroon mocht aanleggen voor een 
strafworp: 5-9. Met nog dertien mi-
nuten te spelen vergaten De Vin-
kenjunioren de wedstrijd te beslis-
sen.
Ze begonnen angstig te spelen en 
de zenuwen kregen de overhand. 
De coaches probeerden met Mark 
de Haan voor de overigens goed 
spelende Johan Huizinga, wat meer 
rust in de ploeg te brengen. Ook 
kwam Danielle Gijsen voor Fem-
ke Kamminga in het veld. Een zeer 
spannende slotfase brak aan, Lu-
no A1 kwam in de laatste minuut 
op 9-9.
Een prachtige doorloopbal van Pas-
cal Hoogeboom ging door de korf, 
9-10. Dat was de beslissing. De Vin-
ken A1 beleefde nog een paar ang-
stige schoten van Luno A1 maar het 
kampioenschap was een feit!

De Vinken B1 komt naast koploper
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U zult het intussen wel geconstateerd 
hebben bij het zien van de etalages en 
vitrines die hun modeaanbod van dit 
jaar aan onder andere kleding, schoe-
nen, brillen, horloges en trendy sie-
raden in volle glorie laten zien. In de 
breedste zin van het woord, voor man-
nen, vrouwen en kinderen. Maar ook 
kapsalons, schoonheidssalons, audi-
ciens, sportscholen, fi tnesscentra en 
instellingen om af te slanken doen 
mee. Immers, meer bewegen en daar-
door slanker de zomer in, is erg gewild 
en draagt bij aan een verbeterde ge-
zondheid. Dat geldt ook voor gezonde 
voeding. Allemaal trends die meeliften 
met het modebeeld van vandaag. Niet-
temin zijn er ook mensen die wat ro-
buuster van bouw zijn en ook die pro-
fi teren van een modebeeld dat in een 
wat grotere maat als heel modieus 
wordt ervaren en gezien. Ook hier veel 
kleur en aanbod! Misschien heeft een 
aantal van u al enkele modeshows bij-
gewoond. Het is even wennen bij het 
zien van zoveel pastelkleuren en kleur-
schakeringen. Niets is vreemd, alles 
mag dit jaar in de lente en zomer aan 
kleuren door elkaar worden gedragen. 
Tot en met (gekleurde) schoenen aan 
toe. Hoge hakken zijn helemaal in net 
als puntschoenen! Dat geldt voor alle 
leeftijden, maar volg vooral je hart en 
overweeg of het je staat en vooral of je 
je er prettig in voelt! 
U hoeft niet naar Milaan of Parijs om 
de laatste modesnufjes te bekijken en 
te volgen. De eigen regio heeft tal van 
modezaken en winkels waar u volop 
terecht kunt. En dat verhoudingsgewijs 
voor aantrekkelijke prijzen. Niet ieder-
een heeft een portemonnee van ‘Yo en 
Wes’. Hoeft ook niet om er de komen-
de tijd leuk uit te zien. En wie er op be-
paalde momenten toch ’traditioneel 
gekleed’ uit wil zien kan dat hoe dan 
ook zonder concessies aan het mode-
beeld doen.

Wit is ook een kleur
Voor wie dat wil kan zich helemaal 
trendy kleden in soms een bijzonde-
re outfi t. Wat te denken van een rok, 
bloes, broek of jurk met fotocollages 
erop, of met popart prints, felle bloem-
motieven of oerwoud- en steppenmo-
tieven. Bij sommige kleding vallen de 
uniformen van onze militairen met ca-
moufl agekleuren in het niet… En toch 
gaat het om fraaie, luchtige en modi-
euze kleding. En nogmaals: alles kan 
bij elkaar, of u nu een paars jasje kiest 
bij een gele broek met blauwe pumps, 
of een fel groene blouse met een rode 
broek en roze sneakers, het maakt niet 
uit. Gehaakte kleding als truien en tri-
cots zijn ook weer in de markt en zelfs 
de hippiekleding is terug. Daar horen 
veel kleurige shawls bij en hippe hor-
loges, fancy hand- en schoudertas-
sen en portemonnees in lichte pastel-
tinten. In dezelfde trant lopen de cein-
tuurs en riemen mee. Wie niet zo ‘bont’ 
over straat wil kan kiezen uit kleding in 
diverse pasteltinten. Die zijn dan ook 
uitstekend te combineren met wit na-
tuurlijk! Dat is immers ook een kleur! 
Insiders zien voor 2013 de terugkeer 
van lang haar en halfl ang haar. Er 
wordt ook beweerd dat de echte trend 
voor dit seizoen pony’s en lange lok-
ken zijn die heel licht en zwoel op oog-
lengte worden gedragen. Wie echt wil 
opvallen zou moeten kiezen voor pe-
troleumblauw of voor een donkerblau-
we haarkleur. Of anders voor perzikro-
ze. Het zijn de echte mustkleuren voor 
lente zomer 2013. Ja, het is een keu-
ze… Maar korte kapsels zijn ook weer 
modern in 2013. Die trend is overge-
waaid uit Amerika. Ook staat 2013 vol-
op in het teken van gekleurd haar in de 
zogenaamde ‘dip eye haarkleuren.’ Uw 
kapper kan u wel informeren hierover. 
De zomer van 2013 staat eveneens vol-
op in het teken van fashionable ‘high 
heels’, schoenen met hoge hakken 
dus! Die trend loopt al een poosje als je 
zo om je heen kijkt. Het aanbod ervan 
is heel erg divers. Verschillende kleu-
ren, materialen en haksoorten zorgen 
voor zo’n breed aanbod dat er voor ie-
dere vrouw wel wat tussen zit.

Kle(u)ren maken de man?
Eigenlijk geldt het kleurrijke ook voor 
de heren. In bontgekleurde overhem-
den, colbertjasjes, broeken en schoe-
nen. Een en al kleur maar, we kunnen 
het niet genoeg benadrukken, van de-
ze stijl moet je houden en het durven 
dragen. De combinaties zijn einde-
loos, zelfs ‘gekleed’ en ‘casual’ samen 
is in het huidige modebeeld een ac-
ceptabele keuze. Dat was het eigenlijk 
al met een gekleed colbert in combi-
natie met een spijkerbroek. Niettemin 
is er voor de man die niet zo van fel-
le kleuren houdt, genoeg in de tradi-
tionele en klassieke sfeer verkrijgbaar 
terwijl dit toch modieus is en fashion 
getint. Er zijn prachtige combinaties 
met passende niet al te opvallende 
kleuren voor zowel geklede momenten 
als in de vrije tijd. Colberts van jeans-
materiaal en zomerjacks, samen shirts 
en overhemden met ruiten en strepen 
zijn favoriet deze lente en zomer. Favo-
riet zijn ook tal van bijbehorende ac-
cessoires als fashion schoenen, horlo-
ges, smartphone beschermhoesjes en 
noem maar op. Daar hoort natuurlijk 
een passend kapsel bij en soms een 

macho uitstraling. Het kan en mag al-
lemaal. Bij de mannen gaat het in 2013 
overigens allemaal om een verzorgd 
kapsel. Maar ook zijn er veel net ge-
schoren hoofden. Geen lang haar meer 
of een ‘out of the bed look’ maar een 
keurig en verzorgd kapsel waarmee el-
ke man zich kan presenteren in 2013.

Maar er is meer…
Behalve kleding en schoenen is er 
ook mooie lingerie en ondergoed. Ook 
daarvoor hoeft u niet ver buiten de re-
gio. Er zijn goede en bekende zaken 
met een ongelofelijk keuze uit stan-
daard ondergoed en lingerie voor da-
mes en heren, maar ook hele span-
nende. Tevens nachtkleding, badmode, 
beenmode, sportondergoed en posi-
tiekleding. Ook die is aan mode onder-
hevig. Alles in diverse maten en mer-
ken. Wat te denken van alle bijbeho-
rende accessoires als trendy sieraden 
en horloges! Het is leuk om juist daarin 
eens te ‘shoppen’ om die bijpassende 
attributen bij het juiste modebeeld te 
zoeken dat u van uzelf heeft en wat bij 
u past. Voor mannen en vrouwen. Ver-
gis u niet, ook de brilmode is als geen 
ander aan innovatie en mode onderhe-
vig. Niet dat u elk jaar een (dure) nieu-
we bril zou moeten aanschaffen, maar 
met uw tijd meegaan is wat anders dan 
er jarenlang oubollig uitzien. Dat kan 
beslist niet meer vandaag de dag. Wist 
u dat zelfs gehoorapparaten het mode-
beeld volgen?

Pondjes eraf
Wie volgens de laatste mode gekleed 
en toegerust wil zijn, zorgt ook voor 
een ‘spannend’ lichaam. Want het 
wordt straks tijdens de vakantie weer 
‘bikini’- en ‘sixpacktijd’ en dan willen 
de meesten onder ons het teveel aan 
pondjes er wel weer af hebben. Be-
halve dat je dan een beetje op je voe-
ding let omdat elk pondje toch door 
het mondje gaat, is ‘meer bewegen’ 
het grote toverwoord om af te vallen. 
Het lichaam verbruikt dan meer calo-
rieën. Dat bewegen kan op tal van ma-
nieren. Bij de meeste sportscholen en 
fi tnesscentra kan men daarvoor te-
recht waar u keuze heeft uit een scala 
aan apparaten toestellen met de nodi-
ge adviezen van instructeurs om op de 
juiste plaatsen af te vallen. Dat kunt u 
net zo uitgebreid doen als u zelf wenst 
en nodig acht. U kunt er ook uw con-
ditie mee opbouwen en op peil hou-
den. Algemeen is bekend dat door 
meer te bewegen u zelf bijdraagt aan 
een goede gezondheid en langere zelf-
redzaamheid. Dat zijn heel belangrijke 
zaken. Men voelt zich beter en straalt 
dit uit naar buiten. Modieuze kleding 
draagt prettiger en past vaak beter. Het 
een hangt met het ander samen.

Leuke kindermode
Bij de kinderkleding vallen de enor-
me verschillen in kleuren en dessins 
op bij de tientallen merken. Variërend 
van felle pastelkleuren tot ‘ingetogen’ 
geel en camel. De kinderkleding van 
zomer 2013 kenmerkt zich bij sommi-
ge merken door oog voor detail. Een 
jurkje wordt bijzonder door gehaak-
te details of opengewerkt kant. Veel 
labels komen ook met nautische in-
vloeden in hun collectie. Donkerblauw 
met witte strepen, ankerprints maar 
ook matrozen kragen. Verder worden 
er veel mooie items genoemd waar-
onder die met bijvoorbeeld Peter Pan 
kragen (plat liggende kraag met ron-
de ‘punten’) en geplooide a-lijn rok-
ken. Prachtige diamant patronen, dip 
eye items en gouden camelachtige tin-
ten ontbreken niet in de kindermo-
de voor het voorjaar en de zomer van 
2013. Het Nederlandse label Imps en 
Elfs komt deze zomer bijvoorbeeld met 
de originele liberty print van het wel-
bekende ‘Liberty London’. Ze gebrui-
ken deze prachtige quasi romantische 
print op de stoerdere items. Bij ande-
re kindermerken zijn de kleuren voor 
deze zomer geen schreeuwerige ui-
tingen, maar vertonen eerder prachti-
ge sorbetkleuren. Felle tinten met een 
verzachtende waas. Geel is bij sommi-
gen ook de absolute nummer 1 qua 
kleur, maar ook aquablauw en turkoois 
zullen belangrijk gaan worden in zowel 
de collecties voor jongens als meisjes. 
Veel neonkleuren worden nog steeds 
toegepast, echter nu vaak heel subtiel 
verwerkt als detail of in een print.
Wilt u uitgebreide collecties van kinde-
ren zien in allerlei kleuren en uitvoe-
ringen, ga dan naar een winkel die ge-
specialiseerd is in kinderkleding. Die 
zijn er in de regio. 

Ga eens winkelen!
Evenzo is dat van toepassing op al-
le andere winkels in de modebranche, 
toebehoren en accessoires. Het hoeft 
allemaal niet zo duur te zijn om er toch 
leuk uit te zien. En dat biedt volop mo-
gelijkheden en kansen voor wie eens 
gaat rondsnuffelen! Dat is ook veel 
leuker en gezelliger dan vanachter de 
PC internet af te struinen. Ga er met 
elkaar op uit! Bovendien kunt u in de 
winkel iets in uw handen nemen om 
het te bekijken in plaats van alleen een 
plaatje zien. Zoals u dat vroeger ook 
gewend was. Wij wensen u een kleur-
rijk en zonnig voorjaar met een warme 
zomer toe!

VOORJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY

STYLE

KLEURRIJKE LENTE- EN
ZOMERMODE VOOR 2013

ALLE KLEUREN KUNNEN BIJ EN
DOOR ELKAAR WORDEN GEDRAGEN





VOORJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY

STYLE

Dit voorjaar maak je met een mooi 
sieraad een statement. Je kunt navi-
geren tussen ‘The Good, The Bad en 
alles daar tussenin’. Veel producen-
ten proberen de grijstinten tussen 
zwart en wit, te identificeren; slecht 
of goed. Zo is het trendy voor iede-
re good girl om haar donkere kan-
ten te omarmen. De collecties staan 
bol van de coole items, die iedere 
good or bad girl nodig heeft voor het 
voorjaar van 2013. Waar je ook voor 
gaat, volg je instinct. Je kunt voor 
verschillende stijlen kiezen. Dit heeft 
geënt op het thema romantiek een 
lijn op bloemen geïnspireerde cock-
tail-ringen en buitengewone col-

liers ontworpen om het sprookje van 
Cinderella nieuw leven in te blazen. 
Echte parelmoer en kristal maken 
deel uit van de collectie. Maar het 
voorjaar brengt ook frisse toevoe-
gingen, zoals kroonluchter-oorbel-
len, sexy chokers en sublieme cock-
tail-ringen. Tijdloze, maar supermo-
derne sieraden. Met het thema La-
ce wordt de authentieke, vrouwelij-
ke kant-look benadrukt middels ver-
nuftige lasercuts uit roestvrij staal. 
Het resultaat? Sensuele oorbellen, 
schitterende kettingen en oversized 
ringen met fraai gepolijste gouden, 
zwarte of stalen afwerkingen. Het 
maakt het plaatje compleet.

  Zwemmode vol kleur en details

Een hete zomer 
met veel franje
Het belooft een avontuurlijke zomer te worden. de nieuwe zwemmo-
de is een explosie van kleur en dessins met details als franjes, veer-
tjes en kraaltjes.

De zon straalt in alle kleuren en je 
laat je meevoeren naar fascineren-
de bestemmingen die zich bevin-
den tussen droom en avontuur. Dat 
gevoel zien we terug in de nieuwe 
zwemmode, die is geïnspireerd op 
verre oorden, verlaten stranden en 
culturele invloeden. Wereldse ele-
menten worden gecombineerd met 
de trend van uitbundig kleurge-
bruik. Diverse merken gaan hier-
in mee. Er wordt in velerlei opzich-
ten kleur bekend! Mint is de color-
trend komende zomer, maar ook 
lime, saffron rood, indigo en fuchsia 
zijn trendy en gedurfd. Fluor kleuren 
zien we verwerkt als accent maar 
ook in mooie details op accessoires.
Favoriete styles zijn bij Cyell ko-

mend seizoen in meer cupmaten 
verkrijgbaar en in enkele nieuwe 
modellen ontwikkeld. Ook slips zijn 
in grote diversiteit aanwezig en een 
ware musthave is de tankini met 
een onderkant van verschillende la-
gen mesh. Opvallend is de toepas-
sing van mooie en unieke details 
zoals koordjes met kralen, knoop-
jes, franjes en veertjes. De coverups 
zijn rijkelijk voorzien van borduur-
sels, pailletten en kraaltjes in prach-
tige kleurencombinaties. Perfect om 
je over te geven aan de vrijheid van 
zon, wind en golven. 

De zwemmode valt op door trendy 
kleurgebruik.
Foto: Cyell

  volop keuZe om goed voor de dag te komen

Wat meer kleur 
voor de mannen
na de grauwe winter kunnen we voor de zomer wel wat kleur in on-
ze garderobe gebruiken. mannen mogen hun outfit komend seizoen 
bijvoorbeeld opvrolijken met kleurrijke broeken.

De moderne man neemt afscheid 
van ‘saaie’ standaardkleuren. Die 
hoeven overigens niet helemaal 
te verdwijnen; je kunt ook kiezen 
voor enkele sprekende items. Als er 
maar kleur in je outfit zit.
Zo is er deze zomer een bonte ver-
zameling aan broeken beschikbaar. 
En daarmee kun je net die kleurige 
touch maken. De man heeft in ieder 
geval volop keuze om kleurrijk voor 
de dag te komen. Ga bijvoorbeeld 
voor bluefish, hot coral, morning 
dew of juist voor alle drie de stijlen. 
Het zijn licht verwassen kleuren die 

een bepaalde charme aan de broek 
geven. Daarbij is de keuze voor een 
‘slim fit jeans’ helemaal trendy. Deze 
straalt een en al zomer uit. Zoals ge-
zegd is het echt niet zo dat de man 
alleen voor een kleurige broek moet 
gaan. Het laat bijvoorbeeld zien dat 
de man ook kleurige shirts of blou-
ses mag dragen. Daarmee zet je je-
zelf in de modespotlights. En daar 
draait het dit seizoen allemaal om. 

Een kleurige jeans straalt een 
en al zomer uit.
Foto: garcia

  met een sieraad maak je een statement

Charmant, lief 
cool en sexy
Bij de sieraden voor de moderne, elegante vrouw draait het niet om 
de waarde van de materialen maar vooral om het ontwerp. daarmee 
bepaal je jouw uitstraling: charmant, lief, cool of sexy.

Dit voorjaar maak je met een mooi sieraad een statement.
Foto’s: dryberg/ker

De tijd dat een sok zwart, wit of 
bruin moest zijn, ligt ver achter 
ons. Daarmee kun je als man niet 
meer voor de dag komen. Enkel-
sokjes mogen nog steeds, maar 

kies je voor kleurvolle, geblokte 
herensokken, dan hoor je er echt 
bij. Sokken zijn niet alleen maar 
sokken, het zijn accessoires, die 
niet mogen ontbreken in de kast. 

  FoCus op natuurlijke materialen

Met een vleugje
vrouwelijkheid
vrouwelijkheid staat komend seizoen centraal. met de focus op na-
tuurlijke materialen, zoals cashmere, zijde en wol, hebben de ont-
werpers onweerstaanbare collecties gecreëerd die het zomersei-
zoen doen stralen.

Het wordt een vrolijke zomer. Dat is 
duidelijk. We kiezen niet voor saai, 
maar voor kleurrijk. Pasteltinten, zo-
als de sorbetkleuren abrikoos, vanil-
le en citroen, garanderen een zon-
nige touch, waarin verfijnde, luchti-
ge blouses met een perfect silhouet 
stijlvol gecombineerd worden met 
stoere, bedrukte broeken. 
Naast dit heerlijke, luchtige pastel-
palet spelen ook maritieme invloe-
den een belangrijke rol. Zo zien we 
übervrouwelijke striped en polkadot 
t-shirts in waanzinnige navy colors 

de moderevue passeren. Het zijn 
prachtige mode-items waarmee je 
je kunt onderscheiden. Fraaie bloe-
menprints worden op elegante wijze 
verwerkt, binnen een reeks opmer-
kelijk feminiene stijlitems. Onmis-
bare highlights zijn een jas in een 
op en top flowerprint en een pastel-
kleurige cashmere pull. Je maakt er 
een duidelijk modestatement mee. 

Ultieme vrouwelijkheid staat 
deze zomer centraal.
Foto’s: peter Hahn

  dromen van jonge meisjes komen uit

We dansen de
hele zomer door 
jonge meisjes willen bewegen. opvallend is dat veel merken hier op 
inspelen. Zo is er nu al een kledinglijn ontwikkeld voor jonge meis-
jes die van ballet houden.

En dat betekent makkelijk zittende 
kleding in heldere kleuren en in leu-
ke en grappige ontwerpen. De kleu-
ren zijn vrolijk. Natuurlijk komen we 
vooral veel roze tegen, maar maakt 
ook gebruik van wit, grijs en licht-
blauw om haar eigen balletserie 
in te kleuren. En daarmee laat het 
merk de dromen van jonge meis-
jes fraai uitkomen. Voor meisjes die 
graag rondjes draaien zijn er fan-
tastische tule rokken en prachtige 
wijduitstaande jurkjes met meerde-
re laagjes. Hoe harder je draait, hoe 
sierlijker alle laagjes stof mee bewe-

gen. Sportief en feestelijk tegelijk. 
Met deze vrolijke kledinglijn moet je 
wel dansend de zomer door. 
Het aardige is dat het niet alleen 
bij jurkjes blijft in deze stijl. Sok-
ken, leggings, rokjes, shirts, topjes, 
jasjes, vestjes. Hoe compleet wil je 
het hebben? En je kunt voor basic 
uitvoeringen kiezen, maar ook voor 
prachtige bewerkingen zoals een 
mooi lint, stukje tule of pailletten. 

Frisse kleuren domineren de ballet-
serie.
Foto: mim-pi

  ook stoer op minder Zonnige dagen

Een zonnebril
voor elke dag
is de zon te fel, dan zetten we een zonnebril op. maar een zonnebril 
is al lang niet meer alleen een comfortabel wapen tegen het licht. 
Het is ook een mode-item bij uitstek.

De zonnebril is een echte must-
have. Stylish en veilig. Aardig te we-
ten is dat er steeds meer zonnebril-
len worden ontwikkeld, die ook op 
de iets minder zonnige dagen ge-
dragen kunnen worden, maar dat 
je toch nog behoorlijk kunt blijven 
zien. Toch blijft het in eerste instan-

tie noodzakelijk om je ogen te be-
schermen. Tegen de felle zon, maar 
ook tegen dat gemene laaghangen-
de zonnetje dat zijn stralende ge-
zicht opsteekt? Of dat intens wit-
te wolkendek dat reflecteert op de 
weg die voor je ligt? De zonnebril is 
onmisbaar.

De zonnebril is een echte must-have.
Foto: polaroid

Sokken mogen
gezien worden
sokken zijn nog vaak ondergeschikt aan de mode. maar die tijd is 
niet meer. sokken mogen gezien worden deze zomer. en daarom 
is er volop aandacht voor prachtige uitvoeringen.

Ook een man kiest de juiste sok-
ken bij zijn outfit en weet op welke 
manier ze te combineren zijn. Het 
biedt de mannen deze zomer een 
variatie aan sokken, om bij iedere 
outfit te matchen. Een simpel mo-
tiefje en het wordt een trendy zo-
mer. 
 
Heel trendy: 
een geblokte herensok.
Foto: Bonnie doon 
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Het is dit voorjaar retro wat de klok 
slaat. Neonkleuren, schreeuweri-
ge prints en material blocking. De 
luidruchtige jaren tachtig vertalen 
zich naar opvallende maar stijlvol-
le pumps, sneakers en veterschoe-
nen. De dames kunnen hier zeker 
mee voor de dag komen. Maar ze 
mogen ook voor een ander ‘tijds-
beeld’ kiezen. Wat te denken van 
de ‘fabulous fi fties look’. Deze reac-
tie op de kleurenexplosie van vorig 
jaar kenmerkt zich door vlammen-

de pastel combinaties en vrouwe-
lijk gevormde pumps en sleehak-
ken. Ben je toch meer in voor een 
wat ander tijdsbeeld dan ga je voor 
de jaren negentig. De jaren van gla-
mour, die altijd blijft terugkomen. En 
zonder goud geen glamour! Schoe-
nen om mee te loungen, fl aneren en 
om mee gezien te worden. Van sexy 
pump tot een stijlvol laarsje. Waar je 
ook voor kiest: het wordt geen saai 
voorjaar! Maar je moet deze schoe-
nen wel durven te dragen!

  MOOIE, NATUURLIJKE STOFFEN IN TIJDLOZE KLEUREN

Vrouwelijk 
en vlot
Vrouwen mogen zich komend seizoen echt vrouwelijk voelen. Met 
soepele, vlotte stoffen die zacht en aaibaar zijn en passen als een 
second skin. 

Eigentijdse broeken met een mooie 
pasvorm, pittige rokjes, makkelijke 
leggings, bijpassende tops, soepele 
jurkjes, comfortabele nightwear, ge-
combineerd met leuke accessoires 
zoals riemen, armbanden en schou-
dertassen. Of zonnige sandaaltjes 
met een houten zool. Het kan de-
ze zomer allemaal. Het toverwoord 
is combineren. Of het nu gaat om 
kleur, stijl of stof? Je mag gerust ex-
perimenteren. Belangrijke trend is 
dat het komend seizoen allemaal 
tijdloze fashion moet zijn, die qua 
snit meerdere seizoenen mee gaat 
en waarbij zoals gezegd alles met 
elkaar te matchen is. In feite maak 
je van je garderobe een bouwpak-
ket, waarbij elke nieuwe aanschaf 
een waardevolle aanvulling vormt. 
Veel merken doen aan deze trend 
mee. Karakteristiek voor dit merk 
zijn de mooie, natuurlijke stoffen in 
tijdloze, ingetogen kleuren. In het 
voorjaar zien we veel poedertinten 
en zachte kiezel-, aarde-, en zand-
tinten. De frisse, pure stijl is even 
vernieuwend als vertrouwd. Vlot 
en vrouwelijk. No-nonsense mode, 
zonder overbodige poespas of tie-
relantijnen. Comfortabele, draagba-

re mode, om je elke dag weer op en 
top vrouw in te voelen. Belangrijk te 
weten is dat het de subtiele details 
zijn, zoals een asymmetrische lijn, 
watervalhals, of klein rimpeleffect 
op de buik, die ervoor zorgen dat de 
mode élke vrouw goed staat. 

In het voorjaar zien we veel zachte 
kiezel-, aarde- en zandtinten.
Foto’s: Fresh

  VROLIJKE PRINTS, FELLE KLEUREN EN LICHTE STOFFEN

Zomerse outfi ts 
om in te stoeien
Samen op reis en samen thuis. De voorjaarsmode voor kinderen 
komt voort uit de allermooiste jeugdherinneringen van thuis en op 
vakantie. Het heeft geresulteerd in zomerse outfi ts om in te stoeien.

Het wordt een zomer voor de zin-
tuigen. De nieuwe kindermode laat 
vrolijke prints, felle kleuren en lich-
te stoffen zien. Perfecte outfi ts om 
heerlijk in te genieten en spelen.
De kleuren zijn geïnspireerd op de 
lichte zomerlucht, exotische bloe-
men, de schittering van de oce-
aan en warme, ruige landschappen. 
Pastelkleuren, neutrale grijs- en 
bruinschakeringen en aardetinten 
worden gecombineerd met koraal-
rood, turquoise en felgroen. Waar 

je ook bent, je komt hierdoor au-
tomatisch in een vakantiesfeer. De 
stoffen hebben textuur en karakter. 
De kleding ziet er niet alleen fl eurig 
uit, maar is voor kinderen ook heer-
lijk te dragen. Zonder dat ze er tij-
dens het spelen last van hebben. 
Waar het om draait? Stoer, gezel-
lig en vlot!

Heerlijke outfi ts om lekker in te kun-
nen genieten en spelen.
Foto: Esprit

  COMEBACK VAN DE JAREN VIJFTIG, TACHTIG EN NEGENTIG

Neonkleuren 
en felle prints
Verrassend, uitgesproken en fl itsend. Dat kunnen we zeggen van de 
nieuwe voorjaarscollecties damesschoenen. De jaren tachtig maken 
een absolute comeback. Maar we zien ook invloeden uit de jaren 
vijftig en negentig. 

Met de nieuwe schoenentrends loop je niet ongezien voorbij.
Foto: s.Oliver Shoes

Een royale weekender, soepele 
buidel, populaire shopper, pastel 
colorblocking en een snufje neon. 

Het komt in de tassenmode alle-
maal voorbij. Er worden veel varia-
ties in metallics geboden. Zo zien 

  SUPERSTRETCH ZORGT VOOR SEXY MODEBEELD

Aandacht voor
vrouwelijke vormen
De vrouwelijke vormen mogen deze zomer benadrukt worden. Een 
perfect fi t jeans is daarom onmisbaar in je kledingkast.

De jeansmerken leven zich uit en 
komen met veel nieuwe creaties. 
Perfect fi t jeans, goede tops, classy 
jackets of een van de sexy one-pie-
ces, waarmee je een verpletterende 
indruk maakt. Het is er allemaal. 
De keuze is groot. Wat te denken 
van ‘basics’ in indigotinten of coo-
le wassingen, waarbij de naden zijn 
afgewerkt met neonborduursels. 
Meer kleur? Kies dan voor jeans in 
een felle tint, met een metallic coat 
of fl eurige opdruk.
Heel trendy zijn de collecties waar-
in invloeden uit de jaren tachtig zijn 
vertaald naar een geheel eigentijds 

en uiteraard sexy vrouwelijk mode-
beeld. Daar past superstretch in. 
Het laat de vrouwelijke curves su-
bliem tot hun recht komen, terwijl 
het je tegelijkertijd een gevoel van 
complete vrijheid geeft. 
Qua uitvoering is er veel keuze. Dat 
toont aan met bijvoorbeeld een fel 
gekleurde skinny of een retro pop-
artprint. Een tip: laat je zongebruin-
de huid stralen met fraaie pastels of 
nudetonen. 

Maak een verpletterende indruk 
met perfect fi t jeans.
Foto’s: MET

  COMBINATIE VAN CHIC MET SPORTIEVE INVLOEDEN

Nieuw leven 
voor de blazer 
De blazer gaat het deze zomer helemaal maken. De klassieke tuxe-
do combineert urban chic met glamour. Daarmee kun je voor de dag 
komen.

De smokingblazer is trendy en ver-
krijgbaar in verschillende uitvoe-
ringen, waardoor deze de perfec-
te compagnon voor komende zo-
mer wordt. De blazer staat niet op 
zich. Eigenlijk draait het allemaal om 
combinaties van kleurrijke bloem-
prints en metallics, in contrast met 
een hoog zwart-wit gehalte. De col-
lecties rond dit thema zijn geba-
seerd op de ‘uptown chic’ vibe van 
de jaren zestig. Een fi jne mix met 
perfectie op gebied van afwerking 
en belijning. 
De collecties hebben duidelijke 

sportieve invloeden, die worden ge-
perfectioneerd door fraaie jersey 
shorts en blousons. De skinny jeans 
leggen een mooie basis, met name 
in exotische prints, fl ashy metallics 
en sporty stripes. Echte sorbettin-
ten - zoals lila, abrikoos en citroen 
- staan centraal in het kleurenpa-
let, zoals gezegd afgewisseld met 
meesterlijk zwart-wit. 

De blazer mag weer gedragen 
worden. Bijvoorbeeld naast 
kleurrijke combinaties.
Foto: SET

  DE KLEUR ROZE DOET HET DEZE ZOMER GOED

Comfortabel
en romantisch
Lingerie moet comfortabel zitten en een romantisch gevoel geven. 
Die eigenschappen zien we duidelijk terug in de nieuwe collecties. 
Het is een genot om mooie lingerie te dragen.

De kleur roze doet het deze zomer 
goed. Roze zorgt voor een sfeer-
vol en romantisch gevoel. Het is bij-
na zonde dat de lingerie verborgen 
blijft onder de bovenkleding. Ro-
ze combineert mooi met blauw en 
taupe. Speciale zomerse series voe-
gen daar een vrolijk dessin aan toe. 
Daarbij mag je de kracht van stip-
pen, franjes en ruches niet onder-

schatten. Kijken we naar de model-
len, dan zien we dat ze de vrouwe-
lijke vorm tot in de perfectie bena-
drukken. Fraai om te zien, heerlijk 
om te dragen. De strings, hipsters 
en shorts in katoen, microvezel en 
ultra light kun je combineren met 
beha’s in identieke zomerse kleuren 
en motieven. Het geeft je een onbe-
zorgd en goed gekleed gevoel. 

Ook deze zomer kiezen de dames voor kleur.
Foto: Freya

MET EEN TAS MAG JE GEZIEN WORDEN

Studs beleven
een comeback
Metallics, studs en kant. Het zijn de kenmerken waar het bij een 
stoere tas deze zomer om draait. Vooral de veelzijdige mix van 
‘high fashion trends’ staat centraal.

we metallic accenten in champag-
ne, zilver en tin verwerkt in de mo-
dellen. Het zorgt voor een strak-
ke moderne look. Studs beleven 
een verrassende comeback en zijn 
ook te zien in schoenencollecties. 
Studs zijn kleine metalen of plastic 
drukkertjes, die je eenvoudig op je 
kleding of accessoires bevestigt. 
Op eigenzinnige wijze worden de 
studs verwerkt in een opvallende 
contrastkleur. Stoer!

Er worden veel variaties geboden.
Foto’s: Bulaggi

  SUPERSTRETCH ZORGT VOOR SEXY MODEBEELD

Aandacht voor

jaar kenmerkt zich door vlammen- nen wel durven te dragen!

we metallic accenten in champag-
ne, zilver en tin verwerkt in de mo-
dellen. Het zorgt voor een strak-
ke moderne look. Studs beleven 
een verrassende comeback en zijn 
ook te zien in schoenencollecties. 
Studs zijn kleine metalen of plastic 
drukkertjes, die je eenvoudig op je 
kleding of accessoires bevestigt. 











Prijswinnaars kassabonnenactie
Amstelplein bekendVe
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De winnaars van de 25 verras-singspakketten zijn geworden: familie Cornelissen, Gilia Bos-Dokter, A.W. Bertens, G. Vis-ser,  W. Steensma, J. ten Haaf-ten (zelfs tweemaal),  Marjan van Gasteren, Monique Visser, Cess Tesselaar (ook tweemaal), Samson, C. Bijster, Gerdien Bras, C.M. Baartman en de familie Winters uit Uithoorn. K. Nieu-wendijk, Janny Snabel (twee-maal) en W. Klijn uit De Kwakel. Jos Roeleveld, A. Alonso, Henny van Houten, Van Vliet en  G. Jan-senuit de Amstelhoek.
De twee prachtige luxe fondue-sets werden gewonnen door: M.J. Westra en R. v.d. Hoek uit Uithoorn. 
De winnaars van 1 minuut gra-tis winkelen bij AH Jos van den Berg zijn geworden: Ceciel San-ders, mevrouw Steensma en de heer L. Nieuwendijk uit Uithoorn. Leuk voor de heer Nieuwen-dijk was het feit dat hij een half uurtje eerder zich gelijktijdig als winnaar meldde bij een verras-singspakket. De achternaam werd genoemd en een mevrouw en een meneer meldden zich. 

Het bleek dat de mevrouw de winnares van de fl es wijn was, de heer Nieuwendijk won uit-eindelijk een minuut gratis win-kelen. 

Toen de hoofdprijs... 
de spanning steeg... 
Na driemaal een niet juiste deel-nemer - er dienden namelijk drie kassabonnen van drie verschil-lende winkels in één envelop te zitten met een gezamenlijke waarde van minimaal 50 euro - en alleen de winkels behorende bij AmstelPlein deden mee: dus geen Kruidvat. Driemaal klopte het bedrag niet. 

Toen, ja hoor, een goede inzen-der: M. Bleeker-Bordes uit Juli-anadorp, maar zij was er niet. Opnieuw... mevrouw N. Postu-ma uit Uithoorn, zij bevond zich reeds op de roltrap op weg naar huis, toen zij haar naam hoorde noemen: zij kon zich nog net op tijd melden. 

Op de foto's ziet u de winnaars van de prijzen (de winnaars van de 25 verrassingspakketten staan niet vermeld).
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