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Gemeente trekt extra geld uit voor bouw Sporthuis Abcoude

Bouwkosten stijgen van 8,5 
naar meer dan 10 miljoen euro

Handhavingstraject ingezet om rijksmonument te redden

Over het raadsvoorstel wordt 
donderdag 24 januari gestemd. 
Afgelopen week werd duidelijk 
dat een stijging van de reeds toe-
gezegde gemeentelijke bijdra-
gen met vijftien procent geen 
belemmering is. Opvallend de-
tail is dat de gemeenteraad tot 
op heden nooit inzage heeft ge-
kregen in concrete bouwplan-
nen en de voorliggende off ertes. 
De wethouder Financiën, Alberta 
Schuurs (VVD) vindt dat niet no-
dig, omdat de bouwopdracht for-
meel door een particuliere stich-
ting zal worden verstrekt. De 
raadsleden van D66 zien hele-
maal niets in een controlerende 
rol van de raad. 

Door, voor, met inwoners
Sporthuis Abcoude is een burge-
rinitiatief dat zich ten doel heeft 

gesteld een sportaccommoda-
tie te realiseren met een 6-baans 
25 meter zwembad voor school- 
en recreatief zwemmen en een 
tweetal gymzalen. In het com-
plex is ook een ontmoetingsruim-
te gepland. In nauw overleg heb-
ben de Stichting Zwembad Ab-
coude (SZA) en de Stichting Ab-
coude Sport (SAS) een business 
case voor een nieuwe sportac-
commodatie in Abcoude ontwik-
keld. Dat is gebeurd door, voor en 
met inwoners van Abcoude.

Maatschappelijke baten
De fracties van VVD, D66, Seni-
orenpartij, PvdA-GroenLinks en 
de eenpersoonsfractie van Lijst 
8 Kernen zijn enthousiast over 
de bouwplannen. Zij zijn ervan 
overtuigd dat de zwem- en sport-
voorziening leidt tot aanzienlij-

ke maatschappelijke baten, waar-
voor een groot draagvlak is. Im-
mers meer dan 3.000 inwoners 
hebben het burgerinitiatief voor 
een sporthuis in Abcoude gete-
kend.

Hogere lasten
Het CDA, Ronde Venen Belang 
en ChristenUnie-SGP benadruk-
ken de risico’s van onbeheersbare 
kostenontwikkelingen, zowel bij 
de bouw als bij de jaarlijks terug-
komende exploitatiebijdrage, die 
de gemeente moet betalen. Zij 
vrezen bovendien dat in de an-
dere kernen van de gemeente op 
voorzieningen gekort moet wor-
den en dat op termijn zelfs de on-
roerendzaakbelasting extra ver-
hoogd wordt om de kosten van 
het sporthuis in Abcoude te kun-
nen dekken. Kortom, kan een ge-
meente van nog geen 45.000 in-
woners zich wel twee zwemba-
den veroorloven zonder fi nanci-
eel “kopje onder” te gaan? 

Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen - De kern Abcoude krijgt een volledig nieuw 
sporthuis in de directe omgeving van het NS-station. De geraam-
de bouwkosten bedragen nu al meer dan tien miljoen euro. Een 
meerderheid van de gemeenteraad is bereid die miljoenen be-
schikbaar te stellen. 
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Wie is dit 
konijn kwijt?

Wilnis - Vrijdagavond jl liep 
er plotseling dit konijn in 
de achtertuin van de Veld-
zijdeweg in Wilnis. Bij na-
vraag in de buurt bleek nie-
mand te weten waar dit ko-
nijntje vandaan komt. Het is 
een mak en aaibaar beest-
je. Op bijgaande foto ziet u 
hoe het eruit ziet. De eige-
naar kan contact opnemen 
met: 0297-283773 of 06-
27146418.

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Nieuwe Meerbode

Mijdrecht : Oosterlandweg, Tuinderslaan (180 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Ook 50+ 
van harte 
welkom!

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

bezorgers/Sters

Zo moet het nieuwe sporthuis eruit gaan zien

Mijdrecht - Door jarenlang ont-
houden van onderhoud, ver-
keert de rijksmonumentale boer-

derij aan de Industrieweg 30 in 
Mijdrecht in zeer slechte staat. 
Deze kop-romp boerderij uit 

1879 is uniek in zijn architectuur 
in relatie tot de arbeiderswonin-
gen ernaast. De boerderij ver-

De kop-romp boerderij aan de Industrieweg in Mijdrecht verkeert zichtbaar in slechte staat

telt veel over de veengeschiede-
nis van onze gemeente. Gemeen-
te De Ronde Venen hecht zeer 
aan het behoud van dit rijksmo-
nument en probeert de eigenaar 
al sinds 2002 te bewegen om het 
te onderhouden. Omdat de eige-
naar dit weigert, is de gemeente 
een handhavingstraject gestart.

Instandhoudingsplicht
In Nederland geldt sinds 2016 
een ‘instandhoudingsplicht’ voor 
eigenaren van monumenten. Dit 
betekent dat het bewust nalaten 
van onderhoud aan een monu-
ment strafbaar is. Het uitgangs-
punt hierbij is dat de eigenaren 
‘tijdelijke bezitters’ zijn. Het mo-
nument moet voor de eeuwig-
heid blijven staan. Het individu-
ele belang van de huidige eige-
naar is daarmee ondergeschikt 
gemaakt aan het algemeen be-
lang van behoud tot in lengte 
van dagen. Om onderhoud te sti-
muleren bestaan er subsidies en 
gunstige fi nancieringsmogelijk-
heden voor monumenten.

Optreden bij moedwillig 
verval monument
Ondanks het bestaan van de ‘in-

standhoudingsplicht’ is het voor 
gemeentes ingewikkeld om on-
derhoud aan een monument af 
te dwingen. Bij bestudering van 
de (zeer schaarse) voorbeelden 
in Nederland, kwam gemeente 
De Ronde Venen tot de conclu-
sie dat het juridisch afdwingen 
van onderhoud een traject is 
dat zeer secuur doorlopen moet 
worden. 

Industrieweg 30
Bij Industrieweg 30 bestond het 
traject uit zeven stappen van on-
der andere bouwkundige onder-
zoeken van de Monumenten-
wacht Utrecht, adviezen van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed en weerleggen van ziens-
wijzen. Het doorlopen van deze 
stappen kostte een jaar. Op 15 ja-
nuari 2019 is de defi nitieve hand-
havingsbrief verstuurd. Hierin 
deelt de gemeente de eigenaar 
mee dat hij tot 1 juli 2019 de tijd 
krijgt om acht maatregelen te ne-
men. Bij het uitvoeren van deze 
maatregelen is het behoud van 
dit monument verzekerd. Bij het 
niet-uitvoeren van deze maatre-
gelen zal de eigenaar dwangsom-
men verbeuren. 

Wie wordt de 
‘Valentijn 2019’ van 
de Mijdrechtse markt
Mijdrecht – Donderdag 14 februari viert men overal in de we-
reld Valentijnsdag. Valentijnsdag is een dag waarop geliefde, 
maar ook vrienden en vriendinnen, elkaar extra aandacht ge-
ven met een cadeautje, een kaartje, een bos bloemen. Waar 
komt Valentijn eigenlijk vandaan? Je zou kunnen zeggen dat 
Valentijnsdag een versmelting is van christelijk, Romeinse, Ger-
maanse en tegenwoordig ook nationale tradities. In Nederland 
is het nog geen doorslaand succes. Vroeger stuurde men een 
kaartje of een bos bloemen en dan anoniem. Tegenwoordig zet 
men vaak toch hun naam erbij. Vooral onder de jeugd leeft het 
nog zeker wel. Al weken van tevoren hoor je – vooral meisjes – 
er al met elkaar over praten, over hoeveel kaartjes ze in de brie-
venbus zullen vinden. Hoewel, het zal wel meer digitaal gaan 
tegenwoordig, hoewel ook dat niet echt anoniem is en dat blijft 
op zich toch het leukst, als je niet weet van wie je het krijgt. 
Maar ook onder de niet jeugd leeft het weer steeds meer.

Markt
De Mijdrechtse marktkooplieden gaan nu de Valentijn 2019 van 
de Mijdrechtse markt kiezen. Zij willen iemand in de bloemetjes 
zetten en wel op Valentijnsdag, donderdag 14 februaria.s. Weet 
u iemand die het verdient om op Valentijnsdag verrast te wor-
den? Stuur dan een brie� e met daarin wie en waarom en na-
tuurlijk ook uw telefoonnummer zodat we indien nodig met u 
contact kunnen opnemen als uw Valentijn wordt gekozen. U en 
Uw Valentijn moeten dan wel samen, bij de overhandiging op 
de markt, even op de foto willen om de week daarna In deze 
krant te staan met de mooie bos bloemen.
Stuur u brief naar de Nieuwe Meerbode, Midrethstraat 9, 3641 
CB in Mijdrecht, dat kan per post of gewoon in de brieven-
bus stoppen. Ook per mail kunt u uw verzoek doen: redactie-
mijdrecht@meerbode.nl. Graag uw naam, adres en telefoon-
nummer vermelde. Wij nemen telefonisch contact met u om de 
afspraak te maken om naar de markt te komen voor de over-
handiging. De brieven moeten bij ons binnen zijn uiterlijk don-
derdag 7 februari a.s.

Welkom gemeente 

Vijfheerenlanden
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De Ronde Venen - De gezamen-
lijke actie in december 2018 van 
de Lions clubs Mijdrecht-Wilnis, 
Vinkeveen-Waverveen en Abcou-
de-Baambrugge om DE waarde-
punten in te zamelen voor pak-
ken koffie ten behoeve van de lo-
kale voedselbanken is uitstekend 
verlopen. In totaal zijn er meer 
dan 660.000 punten binnenge-
haald, goed voor 1.320 pakken 
koffie! 
De Lions clubs hebben ook dit 
jaar landelijk de actie ‘Koffie voor 
de voedselbanken” gevoerd in sa-
menwerking met Douwe Egberts. 
De ingezamelde koffiepunten 
worden bij Douwe Egberts ver-

zilverd voor pakken koffie. Ook 
de Lions clubs in De Ronde Ve-
nen hebben alweer voor de vier-
de keer lokaal deze actie gevoerd 
om hun  eigen voedselbank De 
Ronde Venen te ondersteunen 
Koffie is met name een product 
waar de voedselbanken om zit-
ten te springen aangezien dit 
nauwelijks aan hun wordt gedo-
neerd door de lange houdbaar-
heidsdatum. 

Massaal
In De Ronde Venen  is ook dt jaar 
weer massaal gehoor gegeven 
om de DE punten te doneren aan 
deze actie. In totaal zijn er op de 

inzamelpunten bij Jumbo, Albert 
Heijn, Maria-Oord, drogisterij De 
Bree, SMC De Bron, De Groente-
hal, Boni, Hema, Volendammer 
Visdelicatessen, Van Soest Stof-
fen en De Strooppot maar liefst 
534.000 punten binnengekomen. 
Daarnaast werden er ook nog 
eens ruim 126.000 punten gedo-
neerd via de erwtensoep actie 
van Lions club Abcoude-Baam-
brugge. 
Dat betekent dat er binnen-
kort 1320 pakken koffie afgele-
verd kunnen worden bij de  lo-
kale voedselbank. De Lions clubs 
Vinkeveen-Waverveen, Abcoude-
Baambrugge en Mijdrecht-Wilnis 
willen al deze donateurs hartelijk 
bedanken voor hun gulle giften 
en de inzamelpunten voor hun 
medewerking aan deze actie!

Munten
De actie is gecombineerd met het 
inzamelen van oud en vreemd 
geld. Dit geld wordt omgewisseld 
via de Nederlandse Lions werk-
groep Blinden in euro’s en voor 
ongeveer iedere 10 euro kan in 
de 3e wereld een blinde aan staar 
worden geopereerd, waarna men 
weer normaal kan zien. Ruim 
15 kilo (t.w.v.ongeveer € 750,-) 
aan oude guldens, buitenlandse 
munten en biljetten is binnenge-
komen voor deze actie
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

SGP trapt campagne af 
in Vinkeveen
Vinkeveen - De provinciale SGP 
trapt haar campagne af in Vinke-
veen. Vrijdag 25 januari komen 
lijsttrekker Bertrick van den Dik-
kenberg en senator Diederick van 
Dijk naar Vinkeveen om de cam-
pagne van de provinciale verkie-
zingen 2019 officieel af te trap-
pen.
Lijsttrekker Bertrick van den Dik-
kenberg zal speciaal ingaan op de 
provinciale taak om genoeg wo-
ningen te bouwen en op het be-
lang van een goed openbaar ver-
voer. Thema’s die een prominen-
te plaats innemen in de campag-
ne van de SGP, maar ook actueel 
zijn in De Ronde Venen. Thema 
van de SGP-campagne is een Ge-
zond Utrecht. Diederick van Dijk 
zal het belang van deze verkie-
zingen voor de Eerste Kamer on-
derstrepen. Lokaal fractie-assi-
stent Ton van Sligtenhorst neemt 
plaats in het forum.
 
Niet vergeten
Van den Dikkenberg licht de keu-
ze voor Vinkeveen toe: ‘Als SGP 
hebben we in De Ronde Venen 
een behoorlijke achterban, die 
we niet graag vergeten. Boven-
dien spelen de thema’s die we 
in onze campagne naar voren 
brengen in deze gemeente bij-

zonder. Er zijn verschillende mo-
biliteitsknelpunten, de woning-
markt staat stevig onder druk en 
er is al heel wat kritiek geuit op 
het openbaar vervoer in De Ron-
de Venen sinds de nieuwe con-
cessie. Voor al deze dingen heb-
ben wij de afgelopen jaren aan-
dacht gevraagd en dat doen we 
de komende jaren opnieuw. Vin-
keveen is een goed voorbeeld 
van een kern die we graag vitaal 
houden.’  De avond vindt plaats in 
sociaal-cultureel centrum De Boei 
in Vinkeveen.

Wilnis – In december hebben de Wilnisse winkeliers diverse lote-
rijen georganiseerd. De lotjes zijn getrokken, maar helaas zijn nog 
heel veel prijzen niet opgehaald. Hieronder nogmaals de winnen-
de nummers: 
005827, 009100, 006224, 004874, 001159, 004731, 006228, 
007687, 009426, 009101, 005901, 007726, 005949, 004875, 
006371, 012028, 001204, 006226, 004446, 004475, 006154, 
009453, 005961, 009036, 001413, 009442, 006577, 012322, 
006732, 004967, 012377, 012339, 009516. De prijzen zijn op te ha-
len bij Groot Gelijk in de Dorpsstraat in Wilnis.

Uitslagen Sint & Kerst Loterij 
2018 Winkeliers Wilnis

Het Cursusproject De Ronde Venen
De Ronde Venen - Vorige week 
vrijdag, op 11 januari, was er 
weer een Cursusmarkt in De Boei. 
De eerste belangstellende zaten 
om 18.00 uur, al gezellig aan de 
koffie. Vol verwachting te wach-
ten totdat ze de grote zaal bin-
nen mochten komen om zich in 
te kunnen schrijven op hun fa-
voriete cursus. Om 19.30 uur was 
het dan eindelijk zover. Zoals al-
tijd was het druk en gezellig. De 
aanwezige docenten hadden hun 
tafels leuk aangekleed met infor-
matie over hun cursussen. Ook 
waren er veel mooie voorbeelden 
te zien van wat men op de diverse 
creatieve cursussen kon maken. 
Gelukkig zoals altijd, waren er 
veel inschrijvingen op de 50 aan-
geboden cursussen. Die avond 
waren er op de diverse cursussen, 
lezingen en wandelingen al  588 
geregistreerde inschrijvingen en 
na het weekend zelfs 603 geregi-
streerde inschrijvingen. 
Een aantal cursussen zijn al vol, 

maar nog niet allemaal. Op de 
onderstaande cursussen die al 
snel van start gaan kunt u zich 
nog inschrijven en daarnaast 
kunt u natuurlijk onze website 
www.cursusproject.nl/rondeve-
nen.htm  bezoeken voor ons vol-
ledige programma en kunt u zien 
op welke cursussen u zich nog 
meer kan inschrijven. Op donder-
dag 7 februari van 19.30 – 22.00 
uur, o.l.v. Yvon-Decorations. Ge-
vlochten hart van wilgentenen. 
In een landelijke omgeving wer-
ken we met wilgentenen. Wilgen-
tenen worden speciaal gekweekt 
op grienden. Het is een puur na-
tuurlijk materiaal, wat erg buig-
zaam is. Hierdoor is er prettig 
mee te werken en kan je er vele 
vormen van maken. Met wilgen-
tenen wordt op een ijzeren mal 
een hart gemaakt. Het hart heeft 
een doorsnede van circa 35/40 
cm. Het hart kan je naturel laten, 
maar het is ook mogelijk om dit 
te decoreren met lint, takken en 

Kastanjes op fort bij Abcoude 
gerooid vanwege veiligheid
De Ronde Venen - Natuurmo-
numenten heeft alle paarden-
kastanjes langs de walgang van 
Fort bij Abcoude moeten rooien 
om de veiligheid op het fort te 
bewaken. De monumentale bo-
men van zo’n 140 jaar oud waren 
aangetast door de kastanjebloe-
dingsziekte en vormden een ge-
vaar voor bezoekers van het fort. 
In alle bomen is verrotting tot in 
de kern aangetroffen. Als vervan-
ging van de paardenkastanjes 
zal Natuurmonumenten binnen-
kort nieuwe lindebomen plan-
ten langs de walgang. Door de 
zieke bomen kon Natuurmonu-
menten de veiligheid van bezoe-
kers van het fort niet meer garan-
deren. Bovendien kunnen vallen-
de bomen grote schade veroor-
zaken aan de kazerne of remises. 
Het fort behoort, als onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam, 
tot Unesco Werelderfgoed.

Militaire functie
De gerooide paardekastanjes 

hebben een flinke rol in de ge-
schiedenis van Fort bij Abcoude. 
De monumentale bomen werden 
de pronkstukken van het fort ge-
noemd. Naast hun hoge ouder-
dom en enorme omvang had-
den ze ook een duidelijke militai-
re functie. Door de grote kastan-
jes werd het fort, dat als een heu-
vel in een vlak veenweidegebied 
lag, aan het zicht van de vijand 
onttrokken. De bomen waren op-
genomen in het Nationale Regis-
ter van monumentale bomen van 
Nederland van de Bomenstich-
ting.

Kastanjebloedingsziekte
De kastanjebloedingsziekte komt 
uitsluitend voor bij paardenkas-
tanjebomen en wordt veroor-
zaakt door een bacterie. Als een 
boom door de bacterie is aange-
tast, ontstaan er roestbruine vlek-
ken op de stam. Uit die vlekken 
komt een stroperige vloeistof, 
waardoor het lijkt alsof de boom 
bloedt.

Nieuwe lindebomen
Natuurmonumenten heeft er-
voor gekozen om een andere 
boomsoort terug te planten: de 
krimlinde. Lindebloesem lokt veel 
insecten, waar de vleermuizen op 
het fort van kunnen profiteren. 

Daarnaast past de groeivorm van 
deze boom goed in de walgang 
en is de boom minder gevoelig 
voor ziekten. Bovendien trekt dit 
type lindeboom minder bladlui-
zen aan, die verantwoordelijk zijn 
voor een plakkerige laag onder 
de boom.

Fantastisch resultaat koffiepunten actie Lionsclubs:

Ruim 660.000 DE punten 
voor onze voedselbanken!

andere decoratie. Leuk voor aan 
de schutting, maar ook mooi om 
weg te geven op Valentijnsdag 
of met een bruiloft. Plaats; Ot-
terspoorbroek 5, Breukelen .Cur-
suskosten:€7,00 Materiaalkosten: 
€22,50. Op woensdag 13 maart 
van 20.00 – 22.00 uur, o.l.v. Tan-
ja van der Moolen. Invloed van 
leefstijl op gezondheid. Ieder-
een kent wel de slogans die be-
trekking hebben op voldoende 
beweging, nachtrust en gezon-
de voeding om je fitter en gezon-
der te kunnen voelen. Maar hoe 
kan je je leven ook praktisch hier-
in ondersteunen, zonder jezelf af 
te beulen en de worteltjes te hoe-
ven tellen? Er zullen vanavond ve-
le onderwerpen aan bod komen 
die bij kunnen dragen aan het zo-
wel fysiek als geestelijk beter in 
balans zijn. Niets moet, maar al-
le beetjes helpen. Plaats:  de Boei, 
Kerklaan 32,Vinkeveen. Cursus-
kosten: €7,00 Materiaalkosten: 
€3,50.
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Wethouder Alberta Schuurs VVD

Fons Luyben Senioren PartijMeindert Brunia D66Pieter Kroon PvdA/GL Rudolf van Olden VVDWim Stam Christen Unie/SGP

Simone Borgtede CDA

Rene Bultena Ronde Venen Belang

Gemeente trekt extra geld uit voor bouw Sporthuis Abcoude

Bouwkosten stijgen van 8,5 naar 
meer dan 10 miljoen euro
Vervolg van de voorpagina

Politieke verdeeldheid
Is er sprake van te optimistische 
uitgangspunten met een reeks te 
krappe begrotingen, die steeds 
bijgeplust moeten? Is er een 
overwaardering van een burgeri-
nitiatief, dat hoe dan ook beloond 
moet worden? Zijn de tegenstan-
ders in de gemeenteraad te kil-
le rekenmeesters, die zich vast-
bijten in een donker doemsce-
nario? Dat toekomstbeeld wordt 
gevoed door de aloude politieke 
truc om optimistisch te plannen, 
noodzakelijke kosten eerst bui-
ten beschouwing te laten en om 
te vroeg vergaande investerings-
beslissingen te nemen, die later 
niet zijn terug te draaien. 
Het meest opvallend is de stel-
lingname van de VVD: vlak voor 
de raadsverkiezingen ruilde de 
VVD de ernstige bedenkingen te-
gen de bouw in voor een onge-
kend enthousiaste promotiecam-
pagne. 

Zorgen van omwonenden 
Zeker is dat het onderwerp heeft 
geleid tot politieke verdeeld-
heid in de raad. Daarnaast vre-
zen steeds meer omwonenden 
rond de beoogde bouwlocatie 
voor een onaanvaardbare verho-
ging van de parkeerdruk in hun 
woonwijk. Op het relatief kleine 
sporthuisperceel kan namelijk 
niet worden voldaan aan de ge-
meentelijke normering voor par-
keervoorzieningen op eigen ter-
rein. Veel buurtbewoners vrezen 
dat de gemeente - tijdens het af-
wegen van tegengestelde belan-
gen bij de afwikkeling van inge-
diende bezwaarschriften - geen 
begrip zal tonen voor hun kriti-
sche inbreng.

De verdeling van miljoenen
In afwijking van eerdere financië-
le afspraken zal de raad donder-
dag besluiten meer dan een mil-
joen euro extra budget beschik-

baar te stellen. Het college van b 
en w wil bovenop de eerder toe-
gezegde 3,6 miljoen euro voor de 
twee gymzalen een aanvullend 
bedrag van ruim een half miljoen 
euro om de hogere bouwkosten 
op te vangen. Het is een wettelij-
ke taak van de gemeente om te 
zorgen voor gymnastiekzalen. De 
kosten daarvan komen in totaal 
nu al uit op 4,1 miljoen euro. 

Gymvoorziening
De bestaande gymnastiekvoor-
ziening in de zogeheten Kees 
Bonzaal is niet toekomstbesten-
dig. De gymlessen voor de leer-
lingen van de diverse basisscho-
len moeten daarom elders in Ab-
coude worden gegeven. Door het 
uitlopen van de planningsfase is 
nu al zo goed als zeker dat de ge-
meente de gymzalen in het nieu-
we sporthuis niet tijdig in gebruik 
kan nemen. De indiener van het 
burgerinitiatief, de heer Ad Geer-
lings, liep tijdens de recente infor-
matie-uitwisseling al vooruit op 
het probleem van de gymvoor-
ziening. Als er geen extra bud-
get van de gemeente zou komen 
voor het sporthuis, dan zou de 
Kees Bonzaal vanaf 1 januari 2020 
jaar niet langer gebruikt kunnen 
worden voor de gymlessen, aldus 
Geerlings tot verbazing van een 
groot deel van de gemeenteraad. 

Wijzigingsvoorstel: meer geld 
Afgelopen week vergaderde de 
raadscommissie Samenleving en 
Inwoners over het Sporthuis Ab-
coude. Direct kondigden de frac-
ties van VVD, D66 en de Senioren-
partij een amendement aan om 
eenmalig 735.000 euro extra be-
schikbaar te stellen. Met dat extra 
bedrag zou de financiering van 
de hogere bouwkosten betaald 
kunnen worden. Een week eer-
der - tijdens de informatieavond 
- stelde Alberta Schuurs (VVD) 
als wethouder Financiën nog re-
soluut dat de gemeente uitging 
van 9,3 miljoen. Enkele dagen la-

ter, vlak voor de commissieverga-
dering, lieten de initiatiefnemers 
van het sporthuis weten dat het 
toch echt om 10,1 miljoen euro 
ging. Om precies te zijn: een gat 
van 735.000 euro, dat door het in-
gediende amendement gedicht 
wordt. De totale borgstelling 
door de gemeente voor het in-
vesteringsbudget van het zwem-
baddeel stijgt daardoor tot 5,1 
miljoen euro. 

Extra bijdrage
Als alles volgens de plannen ver-
loopt, dan zal het bestuur van het 
Sporthuis dit bedrag later zelf 
moeten aflossen. Op het moment 
dat de exploitatie van het nieu-
we sportcomplex niet loopt zo-
als verwacht, is de gemeente aan-
sprakelijk voor het resterende be-
drag van de uitstaande lening. 
Commerciële banken komen niet 
in aanmerking als geldschieters, 
omdat hun rentetarieven te hoog 
zijn. Daarom is de Bank Neder-
landse Gemeenten in beeld, die 
lagere tarieven hanteert. 
De fracties van VVD, D66 en de 
Seniorenpartij willen dat de ge-
meente ook de jaarlijkse terug-
kerende exploitatiebijdrage extra 
verhoogt met meer dan 25.000 
euro. Of dat voor onbepaalde tijd 
is, wordt niet duidelijk in het wij-
zigingsvoorstel. Voor beide on-
derdelen van het amendement is 
een raadsmeerderheid, zo bleek 
tijdens de commissiebehande-
ling. Nu al staat vast dat ook de 
fracties van PvdA-GroenLinks en 
Lijst 8 Kernen het wijzigingsvoor-
stel zullen steunen. 

Geen rol voor gemeenteraad
Volgens Meindert Brunia (D66) 
kunnen de offertes voor de bouw 
al in februari getoetst worden. 
Dan is de stichting klaar voor het 
controlemoment. “Dan contro-
leert het college of de bouwkos-
ten binnen de kaders zullen blij-
ven. Voor de gemeenteraad is er 
geen rol. We praten als raad over 

dingen waar we niet over gaan. 
Wij gaan nu alleen over de stij-
ging van de bouwkosten.” Brunia 
wil een versnelling in de besluit-
vorming om te voorkomen dat 
vrijwilligers er de brui aan geven. 

Fantastische win-win situatie
Rudolf van Olden: “U kent de VVD 
als een partij die financiële en so-
ciaal-maatschappelijke verant-
woordelijkheid kan, wil en zal in-
vullen. Het gaat om een beperkt 
risico en er ligt een uitsteken-
de businesscase aan ten grond-
slag.” Zonder concreet te wor-
den, suggereerde Van Olden dat 
andere fracties voortdurend aan 
de handrem trekken, bladeren 
op de rails strooien en voor ver-
traging van de bouw zorgen. De 
VVD zou zich juist inzetten voor 
constructieve samenwerking en 
positioneert zich als gulle gever 
van overheidsgeld. “Het gaat om 
een aanwinst voor de hele ge-
meenschap. De bevolking is aan-
gehaakt. Niet tegendenken maar 
meedenken. We willen de slagbo-
men weghalen. Het gaat om een 
win-winsituatie in deze situatie. 
Fantastisch!” 

Inclusieve samenleving
Fons Luyben van de Seniorenpar-
tij, mede-indiener van het amen-
dement, stelde dat de initiatief-
nemers van het sporthuis, des-
kundig, betrouwbaar en integer 
zijn en er daarom geen twijfel 
nodig is. “De uitgaven zijn maat-
schappelijk verantwoord, voor ie-
dereen van belang en dragen bij 
aan een inclusieve samenleving. 
Hij typeerde de cijfers als ”be-
trouwbaar en realistisch.” 

Half voorstel
Namens PvdA-GroenLinks vroeg 
Pieter Kroon waarom het college 
slechts met een half raadsvoor-
stel op de proppen kwam. Daar-
mee doelde hij op het wel indexe-
ren van de bouwkosten voor de 
gymzalen, zonder te motiveren 

waarom dat niet van toepassing 
was op het zwembad. Ook hij be-
nadrukte het belang van het bur-
gerinitiatief. Kroon liet blijken het 
amendement te zullen steunen. 
Hij vond de extra exploitatiekos-
ten betaalbaar. “Zeker als je kijkt 
wat je ervoor terugkrijgt.” 
Joris Kneppers van Lijst 8 Kernen 
had voor zijn inbreng in de com-
missievergadering weinig woor-
den nodig. “Wij zijn voorvechters 
van het inwonersinitiatief. Het 
amendement is een aangename 
verrassing en door het beschik-
baar stellen van het laatste kre-
diet een goede oplossing.”

BTW-kosten vormen risico
Fractievoorzitter René Bultena 
van Ronde Venen Belang vroeg 
om schoring van de beraadsla-
gingen. Tegen de indieners van 
het amendement: “Het had u ge-
sierd het amendement eerder te 
delen. Het is niet eens beschik-
baar. We kunnen de reikwijd-
te niet overzien en veel van on-
ze - eerder gestelde - vragen zijn 
nog niet beantwoord.” Bultena 
trok de onderbouwing van ho-
gere bouwkosten voor de gym-
zalen sterk in twijfel. Het zou voor 
een aanzienlijk lager bedrag kun-
nen en dat verschil raamde hij op 
enkele honderdduizenden euro’s. 
Daarom uitte hij zorgen over een 
“kruissubsidie”, waarbij een deel 
van die hogere bijdrage niet aan 
de gymzalen zou worden uitge-
geven, maar juist ten goede zou 
komen aan het zwembaddeel. 
De grootse zorg van RVB betrof 
de onduidelijkheid of in de be-
groting van de totale bouwkos-
ten de btw wel of niet was mee-
genomen. 

OZB en meerjarenbegroting
Volgens Simone Borgstede (CDA) 
kan de raad nu niet voldoen aan 
de controlerende taak. “Er zijn 
te veel losse eindjes.” De stijging 
van de bouwkosten zou onduide-
lijk zijn. “Er moet eerst meer geld 
bij en dan pas worden de offertes 
doorgerekend. We hebben on-
voldoende inzicht in de financi-
en. Waar komt het geld vandaan 
voor de verdere verduurzaming?” 
Borgstede benadrukte de gro-
te financiële risico’s in de exploi-
tatie. De kosten voor afschrijvin-
gen en verzekeringen zouden te 
laag zijn en er zouden veel te wei-
nig parkeerplaatsen zijn. Het CDA 

wil weten hoe de stijgende kos-
ten doorwerken in de meerjaren-
begroting van de gemeente en 
voorziet een stijging van de on-
roerendzaakbelasting.
 
“Klopt van geen kanten”
Stam (ChristenUnie-SGP) vroeg of 
het college vooraf al op de hoog-
te was van het dekkingstekort 
van 735.000 euro, waarvoor het 
amendement was ingediend. Hij 
wilde meer inzicht in door te voe-
ren bezuinigingsmaatregelen en 
verdere kostenstijgingen. “Hoe zit 
het met het belastingrisico? Moet 
er toch btw betaald worden?” Ver-
der stipte ook hij bij de gymzalen 
het element van de kruissubsidie 
aan. Daarnaast wilde Stam weten 
hoe de gemeente zou voorzien 
in de gymnastieklessen vanaf ja-
nuari 2020. Voor zijn doen koos 
Stam voor een confronterende 
opstelling: “De informatie die was 
als raad krijgen, klopt van geen 
kanten.” Fijntjes vroeg Stam naar 
de termijn voor de extra exploi-
tatiebijdrage, die in het amende-
ment van VVD, D66 en Senioren-
partij wordt toegekend. Morgen-
avond, donderdag 24 januari zal, 
zoals het er nu naar uitziet, de 
meerderheid van bde raad haar 
goedkeuring geven.

Mijdrecht – Op donderdag 24 
januari zal ds Gert Landman ko-
men spreken bij de Christelijke 
Vrouwenbeweging. Ds. Landman 
vertelt over Ierland, pelgrim Go-
debald en apostel Willibrord en 
over de connectie van De Bilt en 
Mijdrecht. In De Bilt achter het 
klooster Oostbroek bevindt zicht 
het Godebald-monument. Gode-

De Passage

Janskerkhof en kerkplein ondergaan 
grote verbouwing
Mijdrecht – Het heeft lang ge-
duurd, maar ‘de kogel is door de 
kerk’ zou je kunnen zeggen. De 
renovatie van winkelcentrum de 
Lindeboom kan afgerond wor-
den. Het wachten was op de ver-
bouwing van de Boni, maar he-
laas duurde het even voor het 
kerkbestuur ‘ om’ was om een 
deel van het kerkplein hiervoor 
af te staan. Wat er nu precies an-
ders is dan twee jaar geleden zal 
wel nooit naar buiten komen, 

maar feit is dat de zaken nu gere-
geld zijn. De leden van de kerk en 
mensen die een graf bezitten op 
het kerkhof ontvingen afgelopen 
week de volgende brief: 
“Langs deze weg willen wij u be-
richten dat een gedeelte van het 
kerkplein, tegenover de ingang 
van het Janskerkhof, bebouwd 
gaat worden. De werkzaamhe-
den hebben ook consequenties 
voor de begraafplaats, zowel tij-
delijk als permanent. Alle con-

tracten voor de bebouwing zijn 
getekend en de aannemer is be-
gonnen met de nieuwbouw en 
de verdere renovatie van winkel-
centrum de Lindeboom. Er is een 
periode van bouwactiviteiten van 
start gegaan die, zoals de plan-
ning er nu uitziet, rondom okto-
ber 2019 afgerond zullen zijn. De 
bouwactiviteiten omvatten de 
volgende punten: 
Bebouwing op een gedeelte van 
het kerkplein, een doorsteek voor 
fietsers en voetgangers van het 
kerkplein naar het parkeerterrein 
op het Haitsmaplein, een uitbrei-
ding van het kerkplein richting 
Helmstraat, een geheel nieuwe 
inrichting van het kerkplein waar-
bij er geen parkeerplaats meer 
zal zijn voor auto’s, uitgezonderd 
rouw- ven trouwdiensten. Onder-
deel  van de herinrichting is even-
eens een nieuwe ommuring van 
de begraafplaats, incl een nieuw 
toegangshek.

Gestart
“De bebouwing op een gedeelte 

van het kerkplein is reeds gestart. 
Vervolgens zal het ‘ FDC gebouw’ 
aan de zuidzijde van de begraaf-
plaats definitief worden gesloopt, 
evenals ‘ de Boni muur’ die grenst 
aan de westzijde van de begraaf-
plaats. Hier zal dan een tijdelijke 
afscherming komen.
Medio juni 2019 zal gestart wor-
den met de opbouw van een 
nieuwe muur rondom de be-
graafplaats.
Op dit moment is het nog niet 
duidelijk of ook het laatste deel, 
vanaf het huidige FDC gebouw 
tot aan de Ringvaart, even-
eens zal worden vernieuwd. Al-
le bouwactiviteiten hebben tot 
doel om zowel de Janskerk als 
het Janskerkhof meer te integre-
ren in het gehele dorpsgebeu-
ren. Hoge bebouwing rondom 
de begraafplaats hoort daar niet 
bij. Het zal duidelijk zijn, dat zo-
wel bouwactiviteiten rondom 
de kerk en de begraafplaats aan 
niemand ongemerkt voorbij zal 
gaan. Er zal sprake zijn van eni-
ge overlast, echter zowel Horne 
BV ( de eigenaar van het winkel-
centrum), de Boni en de gemeen-
te, hebben toegezegd er alles aan 
te zullen doen om overlast ten tij-
de van kerkdiensten, trouw- en 
rouwdiensten en begrafenissen 

tot een minimum te beperken. 
Daarover zijn duidelijke afspra-

bald was van 1093-1103 proost 
in Mijdrecht en daar is ook een 
straat naar hem vernoemd. Ds. 
Landman heeft hier een boek 
over geschreven “Het Bilts Hoog-
kruis, geschiedenis in steen”. De 
presentatie (met beelden en mu-
ziek) wordt gehouden bij: De Chr. 
Maatsch. Vrouwenbew. Passage 
Mijdrecht in gebouw Irene, naast 
de Janskerk te Mijdrecht. Aan-
vang 20.00 uur. Belangstellenden 
zijn van harte welkom à €2,50 p.p.

ken gemaakt”, aldus het college 
van Kerkrentmeesters.
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Spelletjesmiddag in de 
Buurtkamer
De Ronde Venen - Mantelzorgers 
uit De Ronde Venen zijn maandag 
28 januari van harte welkom in de 
mantelzorgsalon voor een gezel-
lige spelletjesmiddag.
Om half 2 staan koffi  e en thee 
met wat lekkers klaar in de Buurt-
kamer Mijdrecht aan de Gosewijn 
van Aemstelstraat 5.
De middag duurt tot half 4. De 
mantelzorgsalon is er voor alle 

mantelzorgers uit De Ronde Ve-
nen. Om in te kunnen schatten 
hoeveel mensen er komen, wordt 
het op prijs gesteld als u zich voor 
24 januari aanmeldt bij Mantel-
zorg De Ronde Venen tel. (0297) 
230 280. Dit nummer is bereik-
baar op di. en do. van 09.00 tot 
11.30 uur. U kunt zich ook aan-
melden per e-mail mantelzorg-
salon@gmail.com.

Wat ons betreft moet 2019 
het jaar worden waar de in-
woners in De Ronde Venen 
echt centraal komen te staan. 
Geen woorden maar daden. 
Al jaren is de intentie van ge-
meente en lokale politiek dat 
de inwoner veel meer betrok-
ken wordt en gaat meeden-
ken over zaken die zich in on-
ze gemeente voordoen. Onze  
burgermeester bevestigde dit 
nog maar eens in zijn  nieuw-
jaarstoespraak waar hij zei: 
“Soms moeten we als gemeen-
te ons er vooral niet mee be-
moeien, de mooiste initiatie-
ven komen meestal uit de sa-
menleving. Soms vraagt die sa-
menleving om onderlinge af-
spraken die ook worden vast-
gelegd”. Mooie woorden wat 
ons betreft en dit sluit naad-
loos aan bij de bedoeling van 
het InwonersCollectief. We wil-
len inwoners namelijk verbin-
den en aanzetten om samen 
veel meer zaken te gaan op-
pakken. Inwoners zijn vaak er-
varingsdeskundigen en weten 
vaak precies waar de schoen 
wringt. We kunnen beter sa-
men vooraf naar oplossingen 
zoeken dan achteraf gaan kla-
gen. Deze week een concreet 
voorbeeld: De N201
Over dit onderwerp is de inwo-
ner van De Ronde Venen tot nu 
toe te weinig aan het woord 
geweest. Wij hebben eind 2018 
twee druk bezochte bijeen-
komsten georganiseerd en de 
opgehaalde meningen van de 
inwoners doorgestuurd naar 
de Provincie. Wij hebben bij 
de provincie aangeboden om 
voor de inwoners nog meer in-
formatieavonden te houden 
maar de provincie was op geen 
enkele wijze bereid om dit te 
faciliteren. Deze week konden 
we lezen dat de provincie voor 
denkrichting 3 heeft gekozen 
als beste optie. Daarbij gaan ze 
de knelpunten nog wel oplos-
sen.  Voor wat betreft de keu-
ze van de 4 denkrichtingen is 
de kogel dus door de kerk en 
moeten we het als inwoners 
hier mee doen. Voor wat be-
treft de knelpunten kunnen 
we ons als inwoners dus nog 
wel laten horen. Wij willen daar 
best een podium voor geven 
zodat wij voor ieder dorp in De 
Ronde Venen de best mogelij-
ke oplossing krijgen.
Van de gemeente en maat-
schappelijke partners zijn wel 
toezeggingen om dit te faci-
literen. Laten we dus de ont-
wikkelingen goed in de ga-
ten houden. Meldt u aan als 
u dit een goed initiatief vindt, 
want het moet wel vooraf dui-
delijk zijn dat een bijeenkomst 
de moeite waard is om te gaan 
organiseren. Andere onder-
werpen waar we op korte ter-
mijn aandacht aan gaan beste-
den zijn:

•  Woonprojecten voor ver- 
 schillende doelgroepen
 geïnitieerd door de
 inwoners zelf. 
•  Een jaarlijks terugkerend  
 evenement onder de naam  
 “Dag Zonder Beperkingen”  
 waar iedereen aan kan mee 
 doen (ook inwoners met  
 een beperking) 
•  De Ronde Venen klimaat- 
 neutraal. Waar inwoners ge- 
 ïnformeerd en betrokken  
 gaan worden bij het plaat- 
 sen van windmolens en  
 zonnevelden.

Als inwonersCollectief DRV we-
ten we dat inwoners niet altijd 
op de hoogte zijn wat er zich 
allemaal afspeelt in onze ge-
meente en het is voor inwo-
ners ook niet eenvoudig om de 
juiste weg te vinden naar in-
formatie. Bovendien weten de 
reeds bestaande en nieuwe ini-
tiatieven niet altijd alle inwo-
ners te bereiken.  Daarom zul-
len we In het voorjaar een web-
site lanceren onder de naam IVI 
(Inwoners Voor Inwoners) waar 
mooie inwonersinitiatieven op 
komen en waar alles op te vin-
den zal zijn wat inwoners raakt. 
Inwoners krijgen dan (gratis) 
de gelegenheid om hun eigen 
initiatief te laten zien en te pro-
moten. De mooiste initiatie-
ven komen inderdaad ook wat 
ons betreft uit de samenleving. 
Dan komen inwoners pas echt 
centraal te staan. Wij zijn im-
mers de inwoners waar het al-
lemaal om gaat. 
En inderdaad zoals onze bur-
germeester aangaf hoeft de 
gemeente dit idee alleen maar 
te omarmen en te faciliteren. 
Wij hebben inmiddels al aan-
wijzingen dat men IVI wil gaan 
ondersteunen en dat geeft de 
burger moed. Maar ook zei de 
burgermeester nog iets essen-
tieels.
Hij zei namelijk dat de samen-
leving ook vraagt om onder-
linge afspraken die ook wor-
den vastgelegd. Zodat wij door 
de lokale overheid als serieuze 
speler zullen worden gezien. 
Een duurzame inwonersbewe-
ging heeft namelijk veel meer 
draagkracht en kansen dan in-
dividuele inwoners. Bovendien 
is onderling overleg tussen in-
woners en lokale overheid be-
ter te organiseren. Wij hebben 
daarvoor de steun van de in-
woners nodig om een krachti-
ge duurzame inwonersbewe-
ging neer te zetten.  Daarom 
een oproep aan alle inwoners 
van De Ronde Venen om sa-
men op te gaan trekken. Sluit u 
aan bij de inwonersbeweging 
IVI (Inwoners Voor Inwoners) 
zodat we in 2019 echt centraal 
komen te staan! 
Meer weten neem contact op 
met: drv@inwonerscollectief.
drv

Column van het Inwonerscollectief DRV 

Concreet in 2019! Bouw gezondheidscentrum in 
Vinkeveen van start!

Vinkeveen - In de week van 4 fe-
bruari zal er begonnen worden 
met de bouw van het nieuwe ge-
zondheidscentrum in Vinkeveen. 
Dit prachtige gebouw, ontwor-
pen door Studio 110, zal komen 
te staan op het Tuinderslaantje, 
achter de Jozefschool. De huis-
artsen van de twee praktijken in 
Vinkeveen, te weten de Heuvelink 
en de Beuk, hebben meer dan 10 
jaar intensief samengewerkt om 
dit voor elkaar te krijgen.
In samenwerking met de ge-
meente, de Jozefschool, en di-
verse eerstelijns hulpverleners zal 
er in 2019 een gezondheidscen-
trum komen wat Vinkeveen waar-
dig is. Het zal, naast de twee huis-
artsenpraktijken, ook een nieu-
we apotheek huisvesten. De apo-
theek  maakt deel uit van een lan-
delijk samenwerkingsverband 
van jonge zelfstandige apothe-
kers en staat garant voor een 
goede service en een intensie-
ve samenwerking met de huis-
artsen. Vorig jaar werd reeds een 
apotheek van deze organisatie in 
het gezondheidscentrum in Wil-
nis (Gezond Wilnis) geopend.

PK sport
Fysiotherapiepraktijk VB fysio zal 
er een vestiging openen naast 
hun huidige vestiging in PK sport.
Ook komt er een verloskundi-
ge, een bekkenbodemtherapeu-
te, een diëtiste, podotherapeu-
ten, een laboratorium waar men 
bloed kan laten prikken en het 
ziekenhuis Amstelland zal er een 
buitenpoli openen.
De reumatologen van het Jan 

van Breemeninstituut, de derma-
tologen van Dermatologisch Cen-
trum Amstel&Vechtstreek en de 
psychologen van Mentaal Beter 
zullen er ook hun intrek nemen. 
Met andere partijen wordt nog 
overleg gevoerd. 

Eind 2019
In de praktijk zal het betekenen 
dat de inwoners van Vinkeveen 
per einde 2019 bij gezondheids-

klachten in het nieuwe centrum 
terecht kunnen, en niet meer bij 
de hun zo bekende praktijken op 
de Herenweg en de Scholekster-
laan.
Het zal wennen zijn voor dokter 
Pierrot, wiens statige pand “de 
Beuk” al meer dan 100 jaar dienst 
doet voor inmiddels 3 generaties 
dokter Pierrot. 
Ze ziet de toekomst echter roos-
kleurig tegemoet: “Met mijn twee 
collega’s Pieter Harms en Lonne-
ke Hegeman gaan we een nieuw 
tijdperk in, waar een praktijk met 
meer mogelijkheden en meer 
onderlinge samenwerking bij 
hoort.” Ook de huisartsen Dia-
na Lucassen, Jelmer Haanstra en 
Thera Cornuit zullen hun stekje 
op de Scholeksterlaan na decen-
nia verlaten voor het gloednieu-
we pand.
Ondanks alle grote veranderin-
gen zijn de huisartsen erg blij 
dat ze nu meer ruimte krijgen, 
en meer zorgverleners onder één 
dak. Huisarts Jelmer Haansta: 
“We bouwen samen een prach-
tige, krachtige gezondheidszorg 
in Vinkeveen!” (impressie: studio 
110)

Mijdrecht - In het Argon park 
loopt deze kat achter een klas 
aan en later achter mij. Is ie-
mand deze kat kwijt? Laatst ge-
zien bij het voetbalveld net over 

de brug van het voetpad. De kat 
kon ik zo op kunnen pakken en 
ze is ook niet bang voor honden.

A.W. van Muijen-Hagen

LEZERSPOST
Kat kwijt?

De zeven dochters van 
boer Peup
De Ronde Venen - Op woensdag 
30 januari vertoont de historische 
verenging De Proosdijlanden de 
gedigitaliseerde versie van een 
vierdelige fi lm van Fons Compier, 
die hij in 1976 maakte met jonge-
ren van de plaatselijke KPJ. Het 
gaat om vier delen, elk van ca. 20 
minuten. De voorstelling begint 
om 20:00 uur in de Oudheidka-
mer aan de Croonstadlaan 4a. De 
toegang is gratis. Tussen deel 2 
en 3 is er een korte pauze. Koffi  e 
en thee zijn 1 euro per consump-
tie. Let op: het aantal plaatsen is 
beperkt, dus vol is vol. De opna-
men vonden destijds plaats aan 
de Proosdijerdwarsweg in Waver-
veen. Het verhaal gaat over het 
wel en wee van boer Peupi en zijn 
zeven dochters. Boer Peupi riep 
heel wat zorgen en ellende over 
zich af door zijn wervende tekst 
voor ’fl inken knegts voor de hooi-
bouw’. De hooibouw was een 
boerenbezigheid, die inmiddels 
in onbruik is geraakt. Wat echter 
niet ongebruikelijk is geworden: 
dat “fl inken knegts” al meteen 
achter “fl inken meiden” aanza-
ten. Met list en bedrog werd Peu-
pie door zijn aanstaande schoon-
zoons met sterke drank volgego-

ten, wat weer een onvervaard po-
litieoptreden tot gevolg had. Uit-
eindelijk onderging Boer Peu-
pi ook nog een verhuizing als re-
sultaat van een dreigend faillisse-
ment. Het samenstellen van de-
ze fi lm was indirect aanleiding tot 
de oprichting van wat we nu ken-
nen als videoclub ‘De Ronde Ve-
nen’. De fi lm is indertijd opgeno-
men op super8 en nu door Arie 
Nooteboom met fotografi sche 
technieken gedigitaliseerd. Ook 
het oorspronkelijke geluid is on-
der de fi lm gemonteerd. Het re-
sultaat is verbluff end. 

De spelers in de fi lm waren:
Dochters: Rineke van Rijn, Pe-
tra Roeleveld, Corry de Dood, Lia 
van Rijn, Lia Zaal, Corry Straathof, 
Joke de Dood. Vrijers: John Cui-
per, Johan van Schie, Nico Rui-
zendaal, Jan van Weerdenburg, 
Jan Ruizendaal, Peter Ruizendaal 
en Wim Straathof. Boer Peupi: 
Herman Schouten (in 2017 over-
leden). Het malle wijf: Nelly de 
Dood. Huishoudster: Ria Pronk. 
Fa. Kijl en Smijt: Gert van Rijn, 
Frans Ruizendaal, Peter de Dood, 
Elly Straathof. Bewaking: Gerard 
Bon en Wim Kooijman

Toegankelijkheid en 
aanbod Veenweidebad 
wordt berbetert
De Ronde Venen - Het Participa-
tieplatform de Ronde Venen ont-
ving diverse signalen en klach-
ten over het Veenweidebad: het 
is er te koud,  geen omkleedkruk 
voor minder valide, te vroege tij-
den voor doelgroep zwemmen 
en voor de kinderen te weinig uit-
daging.
Omdat bewegen belangrijk is en 
deze voorziening voor iedereen 
goed toegankelijk moet zijn heeft 
het platform via een ongevraagd 
advies het college van Burge-
meester & Wethouders  verzocht 
onderzoek te doen naar de klach-
ten. Naast een goed gesprek met 
destijds verantwoordelijk Wet-
houder Alberta Schuurs, heeft 
het ook geleid tot een construc-
tief overleg tussen het platform, 
de gemeente en het Veenweide-
bad. Met als resultaat een verbe-
tering van de toegankelijkheid en 

het zwemaanbod voor jeugd, ou-
deren en inwoners met een be-
perking. De tochtproblemen zijn 
aangepakt, er zijn extra hulpmid-
delen voor het omkleden,  het 
zwemaanbod is vergroot en tij-
den zijn aangepast.  
Zeer blij.”
De leden van het Participatieplat-
form zijn zeer blij dat het onge-
vraagde advies zó positief is ont-
vangen en dat ideeën snel tot uit-
voering gebracht konden worden 
zowel door het Veenweidebad als 
de gemeente.  En ze zijn nog niet 
klaar. Regelmatig hebben het 
platform en de gemeente overleg 
met het Veenweidebad. Zo komt 
er betere verlichting buiten, is de 
bestrating aangepast en wordt 
het nog gezelliger gemaakt in het 
bad. Al met al een positieve ont-
wikkeling voor sportparticipatie 
in  gemeente. De Ronde Venen.



Sinds 1 januari is de 
provincie Utrecht een 
nieuwe gemeente rijker: 
Vijfheerenlanden. Deze 
gemeente is ontstaan 
door een fusie van de 
gemeente Vianen met de 
Zuid-Hollandse gemeen-
ten Zederik en Leerdam. 
Vijfheerenlanden telt 
zo’n 55.000 inwoners, 3 
steden en 13 dorpen. Het 
gebied meet ruim 150 
km2. Daarmee is het qua 
oppervlakte de grootste 

gemeente in onze provin-
cie. Tijd voor een nadere 
kennismaking!

Vijfheerenlanden ligt voor 
een groot deel in het Groe-
ne Hart. Een uniek polder-
gebied met aan de noord-
kant de Lek, in het zuiden 
de Linge en meer naar het 
westen de Oude Zederik. U 
kunt hier varen, wandelen 
en fietsen door de polders, 
langs de uiterwaarden of  
in het prachtige natuur-

gebied de Zouweboezem. 
Via de slingerende dijken 
komt u langs historische 
boerderijen, molens en 
authentieke dorpen. Ook 
kent Vijfheerenlanden 
drie steden met een rijke 
geschiedenis: Leerdam, 
Ameide en Vianen. 
Ahmet Tufan woont al 40 
jaar in glasstad Leerdam. 
Hij werkt bij de bekende 
glasfabriek en beheert 
twee Facebook-groepen: 
Oud Leerdam en Nieuw 

Leerdam, met duizen-
den leden. Ahmet: “Daar 
wordt al het Leerdamse 

nieuws besproken. Ook 
de gemeentelijke fusie is 
onderwerp van gesprek, 
voor veel mensen is het 
nog wennen dat Leerdam 

nu bij Utrecht hoort.” Hij 
vervolgt: “Voor mij is de 
mooiste plek het museum 

‘Hofje van mevrouw van 
Aerden’, herkenbaar aan 
de mooie koepel aan de 
rivier De Linge. En natuur-
lijk het Nationaal Glasmu-

seum, waar je glasblazers 
aan het werk kunt zien. 
Ook leuk zijn de jaarlijkse 
Glasstadmars in mei en 
het jaarlijkse festival 
Glassdance in juni.” Glas 
komt dus overal terug in 
Leerdam? Ahmet: “Ja, de 
glasfabriek bestaat dan 
ook al ruim 250 jaar.” 

Meer weten over de 
steden en dorpen van 
Vijfheerenlanden? Kijk op  
www.vijfheerenlanden.nl.

Welkom gemeente Vijfheerenlanden

Bij het Nationaal Glasmuseum 
kun je glasblazers aan het 

werk zien

ACTUEEL

In de wintermaanden houdt de provincie Utrecht het 
weer goed in de gaten. Nog voordat de weg glad is, 
worden de provinciale wegen en fietspaden gestrooid. 
De zoutvoorraad op de steunpunten in Huis ter Heide 
en De Meern zijn in de zomer al aangevuld naar 2200 
ton. En mocht het een hele heftige winter worden, dan is 
nalevering van zout gegarandeerd. Alle strooiwagens en 
sneeuwschuivers staan klaar om uit te rukken als er een 
seintje komt. Schuiven en strooien alléén is niet vol-
doende. Het zout werkt pas als de weg intensief  wordt 
bereden. Op de hoofdrijbaan gebeurt dat sneller dan op 
het fietspad.

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N212 Wilnis: diverse reconstructie- en onderhouds-
werkzaamheden omgeving Geerbrug tot en met oktober 
2019
N408 Nieuwegein: ontwikkelen Liesboschterrein, werk-
zaamheden tot najaar 2019
N413 Soestduinen: verleggen gasleiding eind jan.-begin 

feb. 2019, als voorbereiding op aanleg faunapassage

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitterac-
count @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Officielebekendmakingen.nl 

Officiële bekendmakingen staan niet langer in uw 
huis-aan-huisblad. In plaats daarvan kunt u terecht op 
officielebekendmakingen.nl en ook op mijnoverheid.nl. 
Via mijnoverheid.nl krijgt u automatisch bericht bij 
publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch 
een geprinte versie van een provinciale verordening, 
beleidsregel of  kennisgeving, die betrekking heeft op uw 
directe leefomgeving? Belt u dan 030-258 9111.

Evenementen

Een selectie van evenementen en activiteiten in de 
regio vindt u op visitutrechtregion.nl. Of  kijk voor 
meer informatie op de websites bezoek-utrecht.nl, 

vvvamersfoort.nl, vvvgooienvecht.nl, vvvkrommerijnstreek.nl, 
beleefwoerden.nl, en opdeheuvelrug.nl. De evene-
mentenagenda van de provincie Utrecht vindt u op: 
provincie-utrecht.nl/evenementen. 

Provinciale Staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op: 

28 januari 2019, 13.00 uur: Commissie Milieu, 
Mobiliteit en Economie 
28 januari 2019, 19.30 uur: Financiële Audit Commissie
28 januari 2019, 19.30 uur: Ad hoc commissie 
Omgevingsvisie 
1 februari 2019, 14.00 uur: Provinciale Staten: 
installatie nieuwe commissaris van de Koning
4 februari 2019, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen 
en Water 
4 februari 2019, 19.30 uur: Commissie Bestuur, Europa 
en Middelen 
18 februari 2019 , 14:00 uur: Provinciale Staten

De data en tijdstippen kunnen wijzigen. Kijk voor actuele 
informatie op: provincie-utrecht.nl/psutrecht. U kunt 
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

Voucherregeling Beleef en Bewonder! gaat 
weer open
Vanaf  11 februari kunnen 
bewoners en vrijwilligersi-
nitiatieven in de provincie 
Utrecht weer een vou-
cher aanvragen voor de 
realisatie van een groen 
project. Er zijn vouchers 
beschikbaar ter waarde 
van € 500,- of  € 1.000,-. 
Met deze bijdrage kunnen 
bewoners een bijdrage 
leveren aan de vergroe-
ning van hun dorp of  
wijk. Het bedrag van de 

voucher moet worden be-
steed aan een project in 
de provincie Utrecht dat 
zorgt voor meer groen 

in de brede zin van het 
woord. Voor meer infor-
matie zie  
www.groenaandebuurt.nl.

Enorme plastic walvis geland in Utrecht
In de Utrechtse Catharij-
nesingel voor TivoliVre-
denburg drijft sinds kort 
een wel heel bijzonder 
kunstwerk: een enorme 
plastic walvis genaamd 
Skyscraper. De sculptuur 
is elf  meter hoog en ge-
maakt van vijf  ton zwerf-
afval uit de oceaan bij 
Hawaii. De makers vragen 
hiermee aandacht voor de 
schadelijke gevolgen van 
de plastic soep. De walvis 
is op initiatief  van de 

Universiteit Utrecht voor 
zes maanden in de stad. 
Daarna reist de walvis 
door naar Parijs. Provin-

cie Utrecht vindt aan-
dacht voor schoon water 
belangrijk en ondersteunt 
dit project financieel. 

IN DE
PROVINCIE
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Problemen tijdens eerste ophaaldag 
van nieuwe inzamelaar
Huisvuil niet overal in 
de gemeente opgehaald
De Ronde Venen - Het opha-
len van huisvuil in de gemeen-
te is vorige week niet goed ver-
lopen. Het bedrijf dat het afval 
ophaalt, Suez, bleek dinsdag en 
woensdag na de ophaalrondes 
een aantal straten niet te heb-
ben bezocht. Bewoners die hier 
melding van maakten, is be-
loofd dat de minicontainer als-
nog geleegd zou worden. Dit is 
niet overal gebeurd. Wethou-
der Marja Becker: ,,Ik vind het 
oprecht vervelend dat dit is ge-

beurd en bied alle mensen die 
hier mee te maken hebben ge-
had excuses aan. Vanaf 1 janua-
ri werken we met een ander be-
drijf dat de minicontainers leegt 
en het afval ophaalt. Ondanks al-
le voorbereidingen is de eerste 
keer dat zij het huisvuil in de ge-
meente hebben opgehaald niet 
helemaal goed verlopen. Daar-
naast zijn we op 1 januari over-
gegaan op andere ophaaldagen. 
Dat heeft mogelijk ook proble-
men veroorzaakt.’’

Papiercontainer Dr. Van Doornplein 
gaat per 1 februari weg
De Ronde Venen - Op het Dr. van 
Doornplein staat al meer dan 25 
jaar een papiercontainer. De op-
brengsten van deze container 
gaan al jaren naar de hockeyver-
eniging en de Piusschool in Ab-
coude. Zij beheren de container. 
De laatste jaren ervaren omwo-
nenden echter steeds meer over-
last. Het college heeft daarom in 
goed overleg met de school en 
de vereniging besloten de con-
tainer per 1 februari 2019 weg te 
halen. Met dit besluit verdwijnt 

de laatste papiercontainer uit de 
openbare ruimte. Inwoners kun-
nen papier blijven inleveren op 
het afvalbrengstation (Boven-
kamp 15, Abcoude) op woensdag 
tussen 13.00-15.00 uur of zater-
dag tussen 13.00-16.00 uur. Of ze 
kunnen een minicontainer aan-
vragen. Het voordeel is dat dan 
het papier één keer per vier we-
ken thuis wordt opgehaald door 
vrijwilligers van de hockeyvereni-
ging en de Piusschool. Zo komt 
de opbrengst ook bij hen terecht. 

Aad Jansen (coördinator oud papier Hockey Vereniging Abcoude) en 
Hans Kabalt (coördinator oud papier Piusschool) hebben samen met de 
gemeente besloten om de papiercontainer in Abcoude te verwijderen 
vanwege de overlast.

De minicontainers kunnen inwo-
ners aanvragen via www.deron-
devenen.nl/container-aanvragen.

Niet wenselijk
Een container in de openbare 
ruimte is niet wenselijk. Op het 
Dr. Van Doornplein is dit de laat-
ste tijd goed zichtbaar: inwoners 
en bedrijven plaatsen papier, 
maar ook chemisch afval naast 
de container. Het papier waait 
weg, het vuil trekt nog meer vuil 
aan en dit zwerfafval zorgt bij in-
woners voor veel ergernis. Daar-
bij trekt zwerfafval ongedierte 
aan. De gemeente wil de open-
bare ruimte zo schoon mogelijk 
houden. De afgelopen maanden 
heeft de gemeente samen met 
de hockeyvereniging en de Pius-
school in Abcoude naar een op-
lossing gezocht om de overlast 
te verminderen of te stoppen. In 
de zomer van 2018 kwam het ge-
zamenlijke idee de container uit 
de openbare ruimte te verwijde-
ren. En dit idee is in december be-
krachtigd toen het college het 
besluit nam de container per 1 fe-
bruari 2019 te verwijderen. Graag 
wil de gemeente omwonenden 
de mogelijkheid geven om ande-
re ideeën te delen. Dit kan via het 
e-mailadres afval@derondeve-
nen.nl. Samen met de omwonen-
den bekijkt de gemeente welke 
ideeën kansrijk zijn.

Danielle Kuperus 
heel blij met 

e fiets
Contact
Afgelopen dagen is er veel con-
tact geweest met Suez om her-
haling van problemen te voor-
komen. Dinsdag 29 januari is de 
volgende keer dat het restafval 
wordt opgehaald. En woensdag 
30 januari is het gft-afval weer 
aan de beurt. Wanneer het huis-
vuil wordt opgehaald is terug te 
vinden op de afvalkalender die 
eind vorig jaar en begin dit jaar 
is verspreid. Een prima alterna-
tief hiervoor is de afvalapp Mijn-
Afvalwijzer. Deze geeft melding 
wanneer afval buiten kan wor-
den gezet. Ook kan de gemeen-
te via deze app meldingen stu-
ren als er bijvoorbeeld wijzigin-
gen zijn in de ophaaldagen. In-
woners zijn op die manier di-
rect op de hoogte van het laat-
ste nieuws. De app is te down-
loaden via Appstore en Play-
store. De informatie is ook te vin-
den op de website www.mijnaf-
valwijzer.nl.

Aanleg glasvezel op bedrijventerrein 
Mijdrecht gestart
Mijdrecht - Ondernemersver-
eniging VIB zette vanmorgen sa-
men met het projectteam Zake-
lijk Markt van CAIW en de lokale 
ICT-dienstverleners Feka ICT, So-
lidQ IT, KBA Automatisering en 
Addall IT Services de symboli-
sche eerste schop in de grond op 
het bedrijventerrein in Mijdrecht. 
Daarmee is het startsein gegeven 
om bijna alle bedrijven op het in-
dustrieterrein te voorzien van 
een glasvezelaansluiting. Dank-
zij het vertrouwen van vele on-
dernemers werd het minimaal 
benodigde aantal aanmeldin-
gen ruimschoots gehaald, waar-
door CAIW nu van start kan met 
de aanleg van het toekomstbe-
stendige glasvezelnetwerk. Rein 
Kroon, wethouder van de ge-

meente De Ronde Venen, is ver-
heugd over de komst van nieuwe 
glasvezel op het bedrijventerrein 
in Mijdrecht: “Glasvezel is belang-
rijk voor de verdere ontwikkeling 
van het bedrijventerrein. Bedrij-
ven kunnen eigenlijk niet zonder. 
Dat blijkt uit het hoge aantal aan-
meldingen. Ik ben blij dat van-
daag het startschot is gegeven 
voor de aanvang van de graaf-
werkzaamheden”.

Voorbereidingen 
Aannemer Selecta Infratechniek 
is eerder al begonnen met de 
voorbereidingen voor de aanleg 
en heeft inmiddels bij de bedrij-
ven, die gedurende de vraagbun-
deling een abonnement heb-
ben afgesloten, de exacte lo-

catie van de glasvezelaanslui-
ting vastgesteld. De resteren-
de ondernemers op bedrijven-
terrein Mijdrecht kunnen bin-
nenkort een bezoek van Selec-
ta verwachten om te bepalen 
waar de glasvezelaansluiting ge-
maakt gaat worden. “De start 
van de graafwerkzaamheden is 
een mooi moment om samen 
met Daniël Storm (voorzitter) en 
Wim van der Laan (vice-voorzit-
ter) van de ondernemersvereni-
ging VIB en alle ambassadeurs 
bij stil te staan. Dankzij de geza-
menlijke inspanningen kunnen 
we nu starten met de aanleg, een 
samenwerking waar we trots op 
zijn”, aldus Jos van der Klauw, di-
recteur Bouw bij CAIW Diensten 
B.V.

Bingo
Amstelhoek - Zaterdag 26 ja-
nuari is er in Amstelhoek weer 
een bingoavond. Ze spelen 10 
rondes en er zijn mooie prijzen te 
winnen. De toegang en het eer-
ste kopje koffie/thee zijn gratis. 
Ze beginnen om 20.00 uur en de 
zaal gaat om 19.00 uur open. De 
bingo wordt gehouden in: Buurt-
huis ‘Ons Streven’, Engellaan 3a  
Amstelhoek.

Bep & John de Voijs in 
topvorm met 70,31%
Regio - Maandag 21 januari 2019 
werd met 32 paren de 2e ron-
de van de 4” parencompetitie van 
Bridgevereniging Uithoorn ge-
speeld in de barzaal van sporthal 
De Scheg. Vooraf gaand aan de 
wedstrijd werd 1 minuut stilte in 
acht genomen voor Anke Reems 
die onlangs is overleden. Anke was 
ruim 30 jaar lid van de B.V.U. Anke 
stond in de Uithoornse bridge we-
reld bekend als een zeer aimabe-
le vrouw en goede bridgester die 
menige tegenstander het vuur 
aan de schenen kon leggen. In de-
ze 2e ronde ging in de A-lijn de 1e 
plaats naar het combipaar Lia Guijt 

& Henk v/d Schinkel met 61,98% 
op de 2e plaats eindigde Monique 
Verberkmoes & Jan v. Beurden met 
58,44% en op de 3e plaats ook een 
combipaar Ineke v/d Sluis & Huib 
v Geffen met 57,71% . In de B-lijn 
ging de 1e plaats met de hoog-
ste score van de avond naar Bep & 
John de Voijs met 70,31% op de 2e 
plaats eindigde Jan Broeckmans & 
Kees Visser met 58,85% en op de 
3e plaats Marijke & Ger v. Praag 
met 57,92% . 

C-lijn
In de C-lijn ging de 1e plaats 
naar Co Beunder & An Pronk met 

Regio - Zaterdag jl nam Danielle 
haar gewonnen Meerbode fiets in 
ontvangst. Ze was er erg blij mee. 
“Geweldig, wat leuk. Ik win nooit 
iets en nu dit. Ik lees de Nieuwe 
Meerbode elke week. Het is de 
enigste regiokrant die die ik lees. 
Het is een topkrant. Alles staat er-
in”. Danielle werkt bij Post NL, dus 
ze zit bijna elke dag op de fiets: 
“Maar daar ga ik deze fiets niet 
voor gebruiken”. Ze was er blij 
mee.

59,78% op de 2e plaats werd be-
slag gelegd door Marieke Scha-
kenbos & Rineke v. Pesch met 
56,35% op de 3e plaats eindig-
de Thea Samson & Tineke v/d Gijp 
met 54,01%. Het is de BVU er veel 
aan gelegen om zoveel moge-
lijk instroom te krijgen van nieu-
we bridgers. Zo geven we regel-
matig bridgelessen. Bent u een be-
ginnend bridgepaar (of thuisbrid-
gers) dat ook het verenigingsleven 
wil leren kennen, dan kunt u zich 
bij de BVU opgeven om geheel 
vrijblijvend een paar keer mee te 
spelen op de maandagavond en 
de sfeer te proeven. Voor nadere 
informatie en/of lid worden van 
de B.V.U. kunt u contact opnemen 
met onze secretaris Mevrouw Wies 
Gloudemans tel. 06-20393309 of 
via de mail gloudemanswies@
gmail.com 

Helpt u mee?

WWW.ARMOEDEFONDS.NL

STOP ARMOEDE 
IN NEDERLAND
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De Ronde Venen - Regelma-
tig gaan er groepen van de Ster-
renschool Driehuis even “buur-
ten” bij de overburen, de bewo-
ners van Gerardus Majella. Een 
leuk, leerzaam uitje voor de kin-
deren en een uiterst welkome af-
wisseling voor de bewoners. Vo-
rige week was het de beurt voor 
de leerlingen van groep 5 om te 
gaan voorlezen. De kinderen za-
ten bij een of meerdere ouderen 
aan tafel. De voorlezers waren zo 
enthousiast bezig dat sommige 

toehoorders, die over het alge-
meen vrij wiebelig zijn, aandach-
tig bleven zitten en luisteren. Of 
de tekst helemaal goed begrepen 
werd is niet eens zo belangrijk. Je 
ziet de ouderen genieten van de-
ze jonge gasten. En andersom is 
het voor onze kinderen een be-
langrijk onderdeel van hun socia-
le vaardigheid.  Na een klein uur 
was het weer tijd om terug naar 
school te gaan. Het was weer een 
geslaagde en gezellige ochtend 
voor beide partijen. 

Leerlingen 
Driehuisschool 
lezen voor bij 
de ‘buren’.
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Leren door te doen op basis, kader en mavo

Echte slimmeriken gaan 
naar Thamen

Je kunt je ook direct aanmelden via vakcollegethamen.nl 
Meer informatie: thamen.nl

R.K. Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn is een opleiding 
voor echte doeners. Of je nu kiest voor de BASIS- of KADER-
beroepsgerichte leerweg of MAVO, op Thamen leer je waar je 
talenten liggen door veel praktijkonderwijs. Al in het eerste jaar 
maak je kennis met vakgebieden als zorg & welzijn, economie 
& ondernemen, produceren, installeren & energie, mobiliteit & 
transport, bouwen en wonen & interieur. 

BASIS-beroepsgerichte leerweg
Deze leerweg is geschikt voor praktisch ingestelde 

leerlingen en leerlingen die vaak wat meer moeite 
hebben met de theorievakken. De leerlingen 

doen vijf algemene theorievakken en een 
beroepsgericht vak of - 

programma en hebben 
daarmee toegang 

tot niveau 2 van 
het MBO. 

KADER-beroepsgerichte leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst 
opdoen door praktisch bezig te zijn.Het niveau van met name 
de theorievakken is hoger dan bij basis-beroepsgericht. Deze 
leerweg richt zicht op de beroepspraktijk en bereidt de leerling 
voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van 
het MBO. 
Mary Krouwel, directeur Thamen: “Thamen is  een VMBO school 

waar leerlingen op drie niveaus kunnen instromen: basis, 
kader en mavo en heeft al jarenlang uitstekende 

eindexamenresultaten.”

    MAVO
Deze vorm is eigenlijk de oude 
VMBO-TL. De leerling die deze vorm 
kiest, wil een goede theoretische 
basis om naar het MBO door te 

kunnen stromen. Na de tweejarige 
onderbouw maakt de leerling een keuze 

voor de tweejarige mavo route. 

Iets extra’s
Op Thamen krijg je als mavoleerling iets extra’s: 

naast de theoretische vakken krijg je praktische vakken die 
je voorbereiden op je vervolgopleiding op MBO-4 niveau. Je 
ervaart direct welke kansen het bedrijfsleven jou biedt. 
Mary Krouwel: “Over twee jaar zijn mavo’s verplicht 
praktijkonderwijs aan te bieden. Thamen is daar nu al klaar 

voor omdat we de beschikking hebben over een uitgebreide 
werkplaats.”

Ben je op andere mavo’s alleen maar druk 
bezig met Nederlands, wiskunde en 

Engels, op Thamen mag je naast deze 
theoretische vakken ontdekken 

waar je talenten liggen. Dat is niet 
alleen leuk en motiverend, het 

zorgt er ook voor dat je beter 
kunt kiezen aan het einde 

van je schooltijd. 

Passend onderwijs en leerlingenzorg
Ieder leerling is uniek en iedere leerling heeft zijn of haar eigen 
onderwijs- en ondersteuningsbehoefte om zo optimaal tot 
ontwikkeling te komen. Thamen heeft oog voor ieder kind en biedt 
onderwijs op maat. 
 
Er is een speciaal zorgteam dat bestaat uit een zorgcoördinator, 
een orthopedagoog en verschillende zorgfunctionarissen. 
De orthopedagoog ondersteunt en adviseert de 
zorgfunctionarissen en mentoren in de begeleiding van 
en omgang met (zorg)leerlingen, met name op het gebied 
van sociaal-emotionele - en gedragsproblematiek. Zo zijn er 
diverse trainingen, zoals faalangst-reductietraining voor leerlingen 
met examenvrees en sociale vaardigheidstraining om te leren 
adequaat met sociale situaties om te gaan. Ook hebben wij een 
speciaal programma en begeleiding voor leerlingen met dyslexie en 
dyscalculie. 

Echte slimmeriken gaan dus naar Thamen.
Maak kennis met Thamen tijdens de open dag op 30 januari, 
van 14.00 uur tot 16.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.
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Argon geeft niet thuis in 
Breukelen
Mijdrecht - Argon is in Breukelen 
op alle fronten afgetroefd, de fy-
siek sterke tegenstander kwam al 
na acht minuten op voorsprong 
en na een half uur op 2-0.
Inmiddels stond Argon met tien 
man op het veld en de tweede 
helft gaf eenzelfde spelbeeld te 
zien, niets bij Argon lukte en de 
drie aanvallers die toen werden 
ingezet konden ook geen potten 
breken zodat FC Breukelen uit 
kon lopen naar 4-0.
Aanvaller Eser Ozkilit scoorde al-
le doelpunten en Argon duikelde 
door deze uitslag naar de achtste 
plaats op de ranglijst.

Snel doelpunt
De thuisploeg scoorde al snel de 
1-0, na acht minuten ging Ozki-
lit er op links vandoor en scoor-
de vrij simpel. Argon kwam in de 
loop van de eerste helft tot spaar-
zame mogelijkheden, een poging 
van Ilias Latif werd geblokt, het-
zelfde lot onderging een poging 
van Bas Boelhouwer.
Halverwege werd een afstands-
schot van Bas Boelhouwer in 
tweede instantie door doelman 
Turksma onschadelijk gemaakt. 
Na een hoekschop leek Argon op 
gelijke hoogte te komen echter 
Ian Refos zag Turksma in de weg 
staan. In minuut 33 kwam Breu-
kelen op 2-0, een bal van rechts 
werd opnieuw door Ozkilit tegen 
het net getikt. Even daarvoor zag 
Ilias Latif direct rood, niet voor de 
overtreding die hij beging maar 

het tikje dat hij daarna uitdeelde, 
dit op aangeven van de assistent. 
Daarna verscheen Ozkilit alleen 
voor Argon doelman Romero An-
tonioli maar hij schoot naast. Vlak 
voor het rustsignaal dook Ian Re-
fos over links op voor het Breuke-
len doel maar ook nu trok Turk-
sma aan het langste eind.

Extra aanvallers
De tweede helft zette coach Van 
Niekerk met regelmaat extra aan-
vallers in, Epi Kraemer, Dylan 
Bergkamp en Romario Aroma 
mocht de achterstand proberen 
te verkleinen. Maar FC Breukelen, 
na wat mogelijkheden om zeep 
te hebben gebracht kwam toch 
op 3-0, een slim lobje op rand 
buitenspel opnieuw van de voet 
van Ozkilit.
Voor Argon kopte Kraemer naast 
na een hoekschop en dat was 
de enige aanvallende actie die 
enigszins richting doel ging voor 
de Mijdrechters. Een kwartier 
voor het eindsignaal bracht Oz-
kilit met een diagonaal afstands-
schot FC Breukelen zelfs op 4-0. 
Antonioli behoede Argon voor 
het vijfde doelpunt voor de thuis-
ploeg door een bal van Sven Kol-
le over de doellat te tikken.Bijzon-
der teleurstellend resultaat voor 
de Mijdrechters die de suppor-
ters vandaag letterlijk en figuur-
lijk in de kou lieten staan. Zater-
dag komt Roda ’46 uit Leusden 
naar Mijdrecht, de heenwedstrijd 
werd met 2-1 verloren.

CSW MO8-1 trots op 
vierde plek!
Wilnis - Dit seizoen spelen Aster, 
Sofie, Noor, Isa, Yuna H, Maud, Fe-
lien, Yuna P en Céline samen in 
MO8-1 van CSW.
Deze vrolijke en energieke mei-
den spelen mee in de competi-
tie van Stichting Voetbal Samen-
werking Vechtstreek. CSW MO8-
1 is het enige meisjesteam in de-
ze competitie. Vorige week heeft 
CSW MO8-1 meegedaan aan het 
zaalvoetbaltoernooi van Stich-
ting VSV. De meiden speelden 

tijdens het zaalvoetbaltoernooi 
hun allerbeste wedstrijden tot nu 
toe. Helaas werd in de poulefase 
één wedstrijd verloren en speel-
den zij een laatste wedstrijd om 
de derde en vierde plek. De wed-
strijd bleef 0-0 waarna er penal-
ty’s genomen werden.
De tegenstander schoot net wat 
vaker raak. CSW MO8-1 is uitein-
delijk vierde geworden. Als be-
loning kregen ze een mooie me-
daille.

Bosboom en Heijman 
naar finale zesballen
De Ronde Venen - In het zes bal-
len toernooi van biljartclub de 
Merel te Vinkeveen zijn er in het 
afgelopen weekend meer finalis-
ten bij gekomen en wel in de C en 
B poule.
In de b-poule Martien Heijman, 
Carlo v. Avezaath en Coen Ste-
vens die het ieder jaar toch weer 
flikt om door te dringen tot de fi-
nale en Caty Jansen.
In de c-poule Peter Bosboom en 
Ricardo v. Schie, Hans Levy, Bart 
Hoffmans, Hans Bak, Ralph Dam, 
Jeroen v. Rijn en Paul v. Rijn kon-
den hun draai nog niet vinden 

met al die ballen die te maken 
had met wat pech in zijn spel on-
danks de aanmoedigingen van 
zijn supporters. Maar er komen 
nog meer dagen. Er kunnen nog 
pogingen gedaan worden om 
zich in de finales te spelen op de 
volgende dagen: vrijdag 25 janu-
ari van 20.00 tot 23.00 uur, zater-
dag 26 januari van 14.00 tot 18.00 
uur. Waarna om plus-minus 19.30 
uur de finales zullen starten. 
Daarna is er de prijsuitreiking. Dit 
alles in Café De Merel, Arkenpark 
“MUR” 43, Vinkeveen, tel. 0297-
263562.

Verdediging van FC Breukelen grijpt in. Foto Hans van Gelderen

Bingo bij Hertha
Vinkeveen - Op vrijdag 25 janu-
ari wordt er weer een gezellige 
bingoavond georganiseerd bij 
Sportvereniging Hertha in Vin-

Hogere moyennes bij 
biljarten
De Ronde Venen - Zodra de eer-
ste helft van de competitie erop 
zit worden het aantal te maken 
caramboles herzien van de spe-
lers die beter hebben gespeeld 
dan hun aanvangsmoyenne. 
Voor die spelers is het even wen-
nen. Natuurlijk hebben ze bewe-
zen dat ze het niveau aankunnen, 
maar het is wel moeilijker om par-
tijen winnend af te sluiten. Wat is 
de invloed daarvan?

Stieva/De Kuiper 1 pakt DIO in
Het team wat in het verleden al-
tijd meestreed om de ereplaatsen 
heeft het dit seizoen erg moeilijk. 
DIO is veranderd van samenstel-
ling en 6 van de 8 spelers zijn ook 
nog eens herzien. Tegen Stieva/
De Kuiper 1 kon elke speler lange 
tijd bijblijven, maar mede door de 
verhoging van het aantal caram-
boles zat uitmaken er niet in. Le-
nette Engel, Martien Heijman, Ni-
co Koster en Kees de Zwart moch-
ten zodoende de maximale score 
op het wedstrijdformulier zetten 
en stegen daardoor tevens van 
plek 3 naar plek 1 op de ranglijst. 
Nummer 2 is thans Bar Adelhof 1, 
die op bezoek bij De Springbok 1 
slechts 34 punten scoorde, ook 
mede ingegeven doordat 5 van 
de 8 spelers herzien zijn. Richard 
van Kolck zette met 18 beurten 
wel een puike prestatie neer. An-
ne Beeker en Bob van Kolck kwa-
men een paar caramboles tekort 
tegen respectievelijk Hans Bak en 
Robert Daalhuizen. Michel Bak 
eindigde met een straatlengte 
voorsprong op Chas Jans. De Bil-
jartmakers kwamen sterk voor de 
dag tegen Lutis Ventilatietech-
niek. Drie van de vier wedstrij-
den wonnen ze met mooie moy-
ennes. Bart Dirks verbaasde al-
le aanwezigen en waarschijnlijk 
ook zichzelf met een serie van 
21, procentueel de hoogste van 
de week. De kortste partij viel te 
noteren bij De Merel/Heerenlux 
1 tegen The Peanut Bar 2. John 
Vrielink herstelde zich heel knap 
na de 0 punten van zijn partij te-
gen Dorus van de Meer van vori-
ge week door in slechts 5 beur-
ten zijn 170 caramboles te ma-
ken. Een onwaarschijnlijk moy-
enne van 34. Desondanks verloor 
De Merel/Heerenlux 3 de wed-
strijd omdat de overige drie spe-
lers hun partijen verloren. 
Uitslagen 1e divisie
De Springbok 1 – 
Bar Adelhof 1 39-34
Stieva/De Kuiper 1 – DIO  48-29
De Merel/Heerenlux 1 – 

The Peanut Bar 2 33-36
De Biljartmakers –
Lutis Ventilatietechniek 43-33

ASM verstevigt koppositie
In de tweede divisie was De 
Springbok 2 het team wat het 
meeste punten vergaarde. Ze 
wonnen met 45-33 tegen en in 
Bar Adelhof. Willem Holla, Chris 
Draaisma en Joop Lauwers had-
den wel veel beurten nodig om te 
winnen. Jack Baak kwam 3 caram-
boles tekort tegen Jeffrey Corne-
lisse wat ook nog 9 punten ople-
verde.
De Merel/Heerenlux 2 maakt niet 
zo veel kans meer op promotie, 
maar nadat ze vorige keer koplo-
per ASM hadden verslagen moest 
nu The Peanut Bar 1 eraan gelo-
ven.Drie van de vier wedstrijden 
werden gewonnen en vooral Ge-
rard Roling imponeerde door in 
20 beurten uit te zijn.
CenS won twee van de vier partij-
en tegen De Kromme Mijdrecht 1.
Aangezien John Oldersma tegen 
Willem van de Graaf 7 en Joop 
Luthart tegen Chris Esser maar 3 
punten scoorde won De Kromme 
Mijdrecht 1 met 40-34.
ASM profiteerde van de uitglijer 
van CenS. Zij behaalden 41 pun-
ten tegen Stieva/De Kuiper 2 en 
verstevigde daardoor hun koppo-
sitie. De jonge Miguel van Nieuw-
kerk verloor van Ruud Breyaen, 
zijn drie meer ervaren companen 
Bertus Oostveen, Hennie Versluis 
en Cor Ultee wonnen hun partij-
en zonder al te veel problemen.

Uitslagen 2e divisie
CenS – 
De Kromme Mijdrecht 1  34-40
Stieva/De Kuiper 2 – ASM  30-41
Bar Adelhof 2 – 
De Springbok 2 33-45
The Peanut Bar 1 – 
De Merel/Heerenlux 2 36-44

Kortste partij en hoogste serie
John Vrielink (foto) was het snelst 
klaar (in 5 beurten), Bart Dirks 
maakte de hoogste serie (21 van 
38 is 55,26%).

De Vinken te laat op gang
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde De Vinken 1 een thuis-
wedstrijd tegen medekoploper 
Tiel ’72. Na een moeizame eer-
ste helft pakte het Suiteteam na 
rust de zaken beter aan. De 6-12 
ruststand werd langzaam wegge-
werkt, maar toch kwam de over-
winning voor de bezoekers niet in 
Door de ziekte van Roosma-
rijn Mooij had trainer-coach Dirk 
van der Vliet een beroep gedaan 
op oud-eerste-speelster Maris-
ka Meulstee. Zij startte naast An-
nick Stokhof, Gideon Leeflang 
en Rutger Woud in de aanval. De 
Vinkendefensie bestond als ge-
bruikelijk uit Fenne Claassen, Do-
rien Verbruggen, Jelle Mul en Je-
rom Stokhof. Ondanks de aan-
moedigingen van het team van 
de week, de aspiranten C1, kwam 
de thuisploeg maar moeizaam op 
gang. Het bezoekende Tiel com-
bineerde en schoot makkelijk 
en had daarnaast een prima re-
bound. Na twaalf minuten keek 
het Suiteteam aan tegen een 2-6 
achterstand. Op 3-8 was een tref-
fer van Jerom Stokhof het fraaie 
resultaat van een mooie combi-
natie met Jelle Mul. Toch over-

heersten de Tielenaren tot aan de 
rust. Alleen Rutger Woud kon de 
Vinken aan doelpunten helpen. 
Zijn vierde treffer betekende 5-9 
en Annick Stokhof mocht twee 
Tielse treffers later vanaf de stip 
6-11 scoren. 

Wissels
Na de rust leek het al direct weer 
mis te gaan: Tiel liep uit naar 6-14. 
Toch was het tien minuten later 
een heel ander verhaal. Treffers 
van Annick (2x), Rutger, Mariska 
en Fenne (2x) brachten de tussen-
stand op 12-15. De Vinken kreeg 
weer wat hoop, maar de bezoe-
kers herpakten zich. Het laatste 
kwartier zette Van der Vliet zijn 
wissels in. Kelvin Hoogeboom en 
Eva Hemelaar kregen hun minu-
ten. Maar ondanks Vinkentreffers 
van Annick (2x), Kelvin, Dorien en 
Rutger (zijn zesde) glipte de over-
winning naar de bezoekers. Dich-
terbij kwam De Vinken niet meer 
en met 17-21 moest Vinkeveen 
teleurgesteld naar de kleedka-
mers. Tiel staat nu alleen op kop, 
door het verlies van Vrienden-
schaar. De Vinken bungelt in de 
middenmoot met 6 uit 6.

HVM Nieuwjaar met Pubquiz
Mijdrecht – Vorige week  werd 
de Nieuwjaarsborrel van HV 
Mijdrecht georganiseerd. Anders 
dan in de afgelopen jaren, was 
gekozen voor een andere opzet.
Dus naast ontvangst met cham-
pagne en een speech van onze 
voorzitter Eltjo Bril, was dit jaar 
een Pubquiz georganiseerd. Dit 
is een heel populair spelletje. De 
Pubquiz is opgezet door Ralph 
Botman en Koen Vernooij.
Ze hebben het voorbereid en ge-
presenteerd. Uiteindelijk waren 
er 15 teams die meegedaan heb-
ben.
Rond 18:30 kwam iedereen bin-
nen. En met een glas champag-
ne in de hand hebben we ge-
proost op een fantastisch gezond 

en sportief 2019. Hierna kon wor-
den gestart met de Pubquiz. Ral-
ph en Koen hadden diverse cate-
gorieën gekozen met vragen over 
het hedendaagse nieuws, sport, 
muziek, Tv-series en HVM. Om 
een gelijke stand te voorkomen, 
was de laatste vraag: “Hoe lang 
zijn de 2 presentatoren samen in 
“millimeters”. Bijna alle team wa-
ren een combinatie van ouders 
en kinderen en de vragen waren 
voor zowel oud als jong.
Ook waren vele prijzen geregeld. 
Na de gezellige pubquiz, bleven 
velen nog lang zitten om onder-
ling nog even gezellig na te pra-
ten.Een uitermate leuke avond. 
De Pubquiz gaan we het komen-
de jaar vaker zien.

CSW komt weer niet tot winst
Wilnis - De eerste wedstrijd na de 
winterstop heeft voor CSW op-
nieuw geen overwinning opge-
leverd. Op eigen veld tegen Ro-
da’46 uit Leusden kwam de ploeg 
niet verder dan een 1-1 gelijkspel.
Roda kwam sterk uit de startblok-
ken en door vroeg druk te zetten 
op de verdediging van de tegen-
stander werd CSW vaak gedwon-
gen op de lange bal te hanteren. 
Door een overschot aan verdedi-
gers was het voor de aanvallers 
van CSW erg lastig om potten te 
kunnen breken.
Roda was de ploeg met het mees-
te balbezit maar kon vooralsnog 
geen grote kansen creëren.
Ook een aantal hoekschoppen 
leverde niets op. Halverwege de 
eerste helft kwam Roda uit het 
niets op voorsprong. Vanaf de zij-
kant van het zestienmetergebied 
krulde de rechtsback de bal per-
fect in de kruising.
Een domper voor CSW dat ver-
beten op jacht ging naar de ge-
lijkmaker maar behoudens wat 
voorzetten kon de ploeg nauwe-
lijks gevaarlijk worden.
Achterin was het oppassen ge-
blazen voor een grotere achter-
stand want Roda kwam een paar 
keer gevaarlijk door maar de de-
fensie van CSW en doelman Ra-
him Gok waren elke situatie de 
baas.
Voor rust was CSW dicht bij de ge-
lijkmaker toen Mike Cornelissen 

goed inkopte maar de doelman 
van Roda redde met een prachti-
ge reflex.

Gevaarlijker
Na rust een gevaarlijker CSW 
dat meer en meer uit zijn schulp 
kroop. CSW kreeg een aantal 
hoekschoppen te verwerken 
waarbij wonderlijk genoeg geen 
doelpunt viel. Kopballen van Mai-
kel Pauw en Erik Mulder werden 
met kunst en vliegwerk uit het 
doel gehouden. Het werd een 
open wedstrijd waarbij er veel 
ruimte op het veld ontstond. Ro-
da kwam een aantal malen in 
kansrijke positie maar de uitblin-
kende Gok was deze middag niet 
meer te passeren. Twintig minu-
ten voor tijd viel voor CSW de ge-
lijkmaker.
Menno v.d. Leeden ging alleen 
op de doelman af maar werd te-
recht van de bal gezet, vervol-
gens pikte Dave Cornelissen de 
bal op om naar het doel te lopen 
maar werd daarbij binnen de zes-
tien gehaakt.
De toegekende penalty werd 
door Sven v.d. Horst benut. Daar-
na gingen beide ploegen voor 
de overwinning waarbij Roda de 
beste kansen kreeg maar steeds 
Gok op zijn weg vond.
Ook CSW werd nog dreigend via 
Mike Cornelisen en van der Lee-
den maar het bleef deze middag 
bij een 1-1 eindstand.

keveen. In de sfeervolle kantine 
wordt er onder het genot van een 
hapje en een drankje om mooie 
prijzen gespeeld. De kantine is 
open vanaf 19.00 uur en ze star-
ten om 20.00 uur. Graag tot dan!
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Bridge-uitslagen:
Bridgevereniging Mijdrecht
Regio -  Maandag 14 januari was 
het weer zo ver. De viertallenwed-
strijd ging zijn derde ronde in met 
de als uitslag: 1. Team Elenbaas 
en team Van der Laan beide met 
14 wedstrijdpunten en 3. Team 
Van Nieuwkerk en team Ruijg-
rok met ieder 12 wedstrijdpun-
ten. In de totaalstand leidt team 
Elenbaas met 13 punten gevolgd 
door team Schiphorst 112 pun-
ten en team Koeman met 11 pun-
ten. Naast het viertallen wordt 
een nevencompetitie gespeeld 
in een lijn. Het is spannend, want 
de eerste vier teams hebben on-
derling maximaal een wedstrijd-
punt verschil gemiddeld. De uit-
slag van deze derde ronde is: 1. 
Team Carla Euwe 59,38%, 2. Team 
Caro Toebosch 57,81% en 3. Team 
Gerben Wiersma 55,21%. De sco-
re van de avond gaat naar team 
Rene de Jong, dat 3SA+4 speelde 
waar de overige team al dan niet 
succesvol in een 4harten contract 
terecht kwamen.

Donderdag 
17 januari ging de vierde ron-
de van start. In de A-lijn: In de 
A-lijn was team Jan Bunnik weer 
goed op dreef met 60,83% met 
team Nan van den Berg als goe-
de tweede met 59,58% en der-
de team Huub van der Ree met 
56,25%. Het was een strijd met 

verrassingen en mooie spellen. 
Team Pieter Koopmans wist een 
6SA contract te bieden en te ma-
ken. De overige teams bleven in 
4shcoppen +3 of 3SA+3 hangen. 
Team Rene de Jong deed er bij 
een spel nog een schepje boven-
op door een 3SA contract succes-
vol af te sluiten met 4 up-slagen 
(groot slem!). In de B-lijn speel-
de team Cees Mulder de sterren 
van de hemel met 61,81% met 
op grote afstand team Tiny Tijs-
sen met 56,94% en team Paula 
Kooijman als derde met 51,39%. 
Vermeldenswaard is een bod van 
team Cees Mulder, dat klein slem 
6SA bood en maakte. De overi-
ge teams bleven in een 4harten 
contract met 2up-slagen. Ver-
volgens boden ze nog een keer 
6harten en maakten grootslem 
met een up-slag. De C-lijn was 
dit keer het domein voor team 
Ria Verlaan met 61,98% waar-
mee team Gerda Borburg op ach-
terstand werd gezet met 57,29% 
en team Diny de Haas ook aan-
klampte met 57,29%. Twee teams 
boden een mooi 4schoppen con-
tract en speelde met 3up-slagen, 
team Annie Schouten en team 
Geri Stappers. Bridgevereniging 
Mijdrecht, aangesloten bij de 
Bridgebond. Speel eens mee. Zie 
voor informatie de website van 
Bridgevereniging Mijdrecht.

Viertallen vervolgd bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - En alweer “volle bak” bij 
de start van de tweede ronde 
viertallen. Nadat de bevorder-
den en gezakten hun nieuwe po-
sities hadden ingenomen ging 
het los in zes lijnen. In de A- lijn 
gaf men niet veel aan elkaar toe 
en uiteindelijk zegevierde team 
Timmer met 12 punten net voor 
team de Vroom, dat op 11 pun-
ten eindigde. In de B- lijn stak 
team Terra er boven uit door een 
prima score van 18 punten mee 
naar huis te nemen. Team Ludwig 
werd hier tweede met 13 pun-
ten. In de C- lijn deed team Visser 
met eveneens 18 punten het zelf-
de kunstje, maar team Bruine de 
Bruin bleef keurig bij in de ach-
tervolging door 16 punten bin-
nen te slepen. De winst in de D- 
lijn ging naar team Kamp met 17 
punten en die namen zo enige af-
stand van team van Wijk ,dat met 

11 punten nipt nummer drie de 
baas bleef. In de E- lijn waren de 
verschillen lange tijd onduide-
lijk totdat team Wille, na lang en 
stevig doorrekenen, uiteindelijk 
met 16 punten finishte en team 
van Praag er 15 punten aan over-
hield. De grotere F- lijn werd het 
domein van Team Verrips met 
een totaal van 57 punten, ge-
volgd door team Bonhof dat keu-
rig op 42 punten uitkwam. Vol-
gende keer wordt er weer paren 
gebridged met de derde avond 
van de tweede ronde. Wilt u de 
kou ontvluchten, kom dan lekker 
warm kaarten bij Bridgeclub de 
Legmeer. Elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in Dans & Party-
centrum Colijn aan de Industrie-
weg 20 te Uithoorn. Voor alle in-
lichtingen het secretariaat: ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

Thamen zoekt honkballers
Regio - Honkbal en softbalver-
eniging Thamen is voor het der-
de heren honkbalteam drin-
gend op zoek naar enthousias-
te (jonge) heren. Het derde team 
is een team met jongens van-
af 17 jaar en ouder, maar zij zoe-
ken nog een aantal extra spelers 
om het seizoen te kunnen be-
ginnen. Heb jij honkbalervaring 
en heb je weer zin om te spelen? 
Of ben je op zoek naar een nieu-
we uitdaging? Laat het ons we-
ten. Het team speelt in de seni-
oren 4e klasse wedstrijden van 2 
uur en trainen nu nog in sport-
hal De Scheg, maar gaan vanaf 
half maart weer naar buiten aan 

het complex aan de Vuurlijn in De 
Kwakel. Alle randvoorwaarden 
zijn prima geregeld voor dit team 
om dit seizoen onder leiding van 
een enthousiaste coach weer het 
veld te gaan betreden en verder 
te groeien. Heb je interesse? Ko-
mende zondag trainen zij van 
16.00 t/m 17.30 uur in De Scheg. 
Je kunt voor meer informatie ech-
ter ook altijd contact opnemen 
met 06-51679394 (buiten kan-
tooruren) of via het e-mail adres: 
nieuweleden@thamen.info. An-
dere leeftijdscategorie maar ook 
interesse om te honkballen, soft-
ballen of beeballen dan mag je 
ook altijd contact opnemen.

Ontknoping koppel-
driebanden toernooi
Regio - Het Hans van Eijk kop-
peldriebanden toernooi, dat af-
gelopen weekend werd gehou-
den in gemeenschapshuis De 
Springbok te De Hoef, is in alle 
opzichten geslaagd en kende een 
zeer spannend verloop. Vooral op 
zaterdag verliep het toernooi on-
der grote publieke belangstel-
ling.
Uiteindelijk ging het Kwakelse 
duo Jan van Doorn/Jos Springint-
veld met de eer strijken door in de 
finale hun dorpsgenoten Martin 
Plasmeijer/Kees de Bruyn nipt te 
verslaan met slechts een verschil 
van één carambole. Derhalve een 
finale van zeer hoog niveau en 
pure klasse.Opnieuw is gebleken 
dat dit biljartevenement een on-
misbare plaats heeft ingenomen 
in de regio en ieder jaar volledig 
is volgeboekt met zeer prominen-
te driebandenspelers. Er werd op 
drie tafels gespeeld in een poule 
van vier koppels, waarvan de in-
deling vooraf bij loting werd vast-
gesteld. De zes poulewinnaars 
plaatsten zich voor de kwartfina-
le, die op zaterdag later in de mid-
dag werd afgewerkt.

Close finish
Vrijdagavond was op twee tafels 
sprake van een close finish tussen 
koppels, die ieder vier wedstrijd-
punten behaalden.
Zodoende moest in deze pou-
les het carambole-percentage 
de doorslag geven. Dit viel uit in 
het voordeel van de koppels Hans 
Bak/Michel Bak (93,33%) en Hans 
Brozius/Cees Duinker (88,89%), 
die zich hiermede verzekerden 
van een plaats in de kwartfinale.
Op tafel 1 had het duo Gerrit Kals-
hoven/Ronald Voorn voldoende 
aan twee overwinningen om zich 
eveneens te klasseren.
Opvallend was dat gerenom-
meerde klasbakken John van 
Dam/Rik van Zanten en Paul 
Schuurman/John Vrielink zich 
niet wisten te kwalificeren. Op za-
terdagmorgen werd de voorron-
de vervolgd met opnieuw spette-
rende resultaten. Op alle drie de 
tafels was sprake van voldoende 
spanning, doch uiteindelijk ble-
ken de koppels Bert Loogman/
Kees de Zwart, Martin Plasmeijer/

Kees de Bruyn en Jan van Doorn/
Jos Springintveld toch ronduit 
superieur in hun poule met ieder 
drie overwinningen. Zodoende 
viel ook hen op overtuigende wij-
ze een klassering voor de kwartfi-
nale ten deel.

Finalewedstrijden
Aansluitend vonden op zaterdag 
de finalewedstrijden plaats. In de 
kwartfinale kwamen via loting 
de volgende ontmoetingen tot 
stand: Van Doorn/Springintveld 
tegen Kalshoven/Voorn; Plasme-
ijer/De Bruyn tegen Brozius Duin-
ker en Loogman/De Zwart tegen 
vader en zoon Bak. Eerstgenoem-
de koppels hadden relatief niet 
zoveel moeite om zich te verze-
keren van een plaats in de halve 
finale, al was het in de partij van 
Plasmeijer/De Bruyn tegen Bro-
zius/Duinker kantje boord. Zo-
doende maakte dit laatste duo als 
beste verliezer eveneens zijn op-
wachting in de halve finale. Het 
lot wees uit dat de sterke Kwa-
kelse formaties Van Doorn/Sprin-
gintveld en Plasmeijer/De Bruyn 
elkaar ontliepen en het moes-
ten opnemen tegen respectieve-
lijk Brozius/Duinker en Loogman/
De Zwart. Op beide tafels ging de 
strijd aanvankelijk gelijk op, doch 
deze keer hadden de Kwakelse 
formaties de langste adem met 
een finaleplaats tot gevolg. In de 
finale was de spanning te snij-
den en gaven beide koppels el-
kaar geen duimbreed toe. Het tal-
rijke publiek kreeg fraaie staaltjes 
van techniek en precisie voorge-
schoteld en was sprake van een 
van de kwaliteitsrijke finales sinds 
jaren. Zoals gezegd trok het duo 
Jan van Doorn/Jos Springintveld 
hierbij aan het langste eind met 
miniem verschil.
De wisseltrofee alsmede de be-
kers en de bloemen voor de prijs-
winnaars werden overhandigd 
door Conny van Eijk. Dit kop-
peldriebanden toernooi werd 
mede mogelijk gemaakt door 
sponsoring van Dé Biljartmakers 
Portengensebrug, Lutis Ventila-
tietechniek Vinkeveen, Kwaliteits-
slagerij Eijk & Veld De Kwakel en 
Dutch Handshake Recycling Am-
stelhoek.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 17 januari 
2019 was de derde zitting van de 
derde ronde, maar ook de derde 
zitting in het nieuwe jaar.
Er werd op negen tafels ge-
bridged, helaas een stilzit ronde 
in de A-lijn.
In de A-lijn is er de eerste plaats 
voor Greet en Henk met 62,50%, 
dit paar gaat gewoon door met 
het winnen van eerste plaat-
sen. De tweede plaats is voor het 
paar Leny en Greet met 59,17%, 
voor een gelegenheidskoppel 
een prachtig resultaat. De der-
de plaats is voor het paar Jany 
en Marja met 56,67%, deze ho-
ge score kwam waarschijnlijk 
door de 6SA die geboden werd 
en gehaald, over de andere 6 SA 
die geboden werd, maar 5 down 
ging praten wij maar niet. De vier-
de plaats is voor het paar Ria en 
Joop met 54,17%, dit paar zat in 
een kleine dip, maar heeft zich 
prima hersteld.

Tweede
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor Els en Alice 69,79%, dit is al 
de tweede eerste plaats voor dit 
paar, de A-lijn ziet dit met angst 
en beven tegemoet. De tweede 
plaats is voor Herman en Ria met 

65,10%, ook een gelegenheids 
paar, misschien moeten de boel 
meer door elkaar gooien, dit is al 
het tweede paar met een twee-
de plaats, de andere paren dut-
ten waarschijnlijk een beetje in. 
De derde plaats is voor het paar 
Martha en Thea met 63,02%, ook 
een hoge score voor dit paar, met 
grote afstand op de achtervol-
gers. Een gedeelde vierde en vijf-
de plaats voor Henny en Lucas en 
Lyda en Jan met 47,92%, zoals ge-
zegd 15,1% achter de drie koplo-
pers.

Opvallend
Het is opvallend dat er veel hoog 
geboden werd, 3 maal 3SAen 
twee maal 6 harten,
waarvan er twee gehaald werd 
en zelfs een met een overslag en 
twee maal down, een keer met 
min 1 een de laatste met min 5. 
Volgende week komen de com-
petitie standen, dan zijn wij op 
de helft van deze zitting ronde. 
Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in het Buurt-
nest om kennis te maken met het 
zo edele maar moeilijke spel. Wij 
spelen elke donderdag van 9.00 
tot 12,30 uur, dus u heeft de hele 
middag nog om zelf in te vullen.

Open kampioenschap darten
Regio - Zaterdag 26 januari is het 
dorpshuis in De Kwakel het strijd-
toneel voor de 17e Open kampi-
oenschap Darten De Kwakel.
Net als voorgaande jaren is het 
een gemengde wedstrijd.
Dus heren en dames strijden om 
dezelfde titel. Deelname kost €5,-. 

De inschrijving start om 12.00 uur 
en de wedstrijd begint om 13.30 
uur.
Voor meer inlichtingen kunt u 
contact opnemen met Pieter Lan-
gelaan: 06-11434716. Het adres 
is: Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 
16  te De Kwakel.

Drukte bij BVK
Regio - Maar liefst 46 paren kruis-
ten de bridgedegens met el-
kaar op donderdag 17 januari 
in Dorpshuis De Quakel. Bij het 
woord degens krijgt u wellicht de 
indruk dat er dus met het beken-
de mes op tafel werd gespeeld, 
maar dat is bij de gemoedelij-
ke club die de BVK nu eenmaal 
is eigenlijk nooit het geval. Dat 
neem niet weg dat er natuurlijk 
wel flink strijd werd geleverd, dat 
er hier en daar cadeautjes wer-
den uitgedeeld en dat je meer-
dere keren de verzuchting hoor-
de dat het bridgespel soms erg 
wreed kan zijn wat de scores be-
treft. Als iedereen 3 SA biedt en 
1 down gaat en jouw tegenstan-
ders bieden maar 2SA en je speelt 
die toch ook 1 down, dan heb je 
toch echt een slag meer gemaakt 
dan alle andere paren in jouw lijn 
en dan krijg je toch dezelfde sco-
re als de rest. De tegenstander uit 
dit voorbeeldje wordt niet afge-
straft voor het ‘laffe’ bieden.

Rekenspelletje
Bridge blijft een rekenspelletje. 
Ook een leuk rekenspelletje is: 
vermenigvuldig je leeftijd met 
13837 en vermenigvuldig de uit-
komst met 73. U zult verrast zijn 
door het getal dat op uw reken-
machine staat! Na deze inleiden-
de bespiegelingen ook nog wat 
aandacht voor de resultaten: In 
de A-lijn waren Nelly Vork en An-
dré Verhoef weer eens de sterk-
sten met 63.1%, op de voet ge-
volgd door Margo Zuidema en 

Francis Terra, die 62,8% scoor-
den. Christa Leuven en Rita Ritzen 
werden met 58,93% 3e en mede 
daardoor nemen zij halverwege 
deze cyclus de 1e plaats in de to-
taalstand in met 62,62% gemid-
deld. Paula en An lieten het na 2 
prima weken deze keer afweten 
en zij werden 16e in een veld met 
16 paren.
In de B-lijn grepen Rie Bezuyen 
en Gerbrand van Nigtevegt de-
ze avond de macht met de top-
score van de avond: 67,01%. Met 
62,15% haalden Kees Overwater 
en Ruud Doeswijk exact dezelf-
de score als vorige week en dat 
brengt hen aan de top van de to-
taalranglijst met 57,29% gemid-
deld. Ria en Hans Broers werden 
3e met 56,94%. Rees en Gerard 
waren het spoor enigszins bijster 
en zij sloten dan ook de rij.
In de C-lijn wordt er de laatste we-
ken alleen maar gekaart om de 2e 
plaats, omdat de 1e steevast naar 
Emmy en Gerard van Beek gaat. 
Zo ook deze week met 64,88%. 
Dat is weliswaar ver onder hun 
gemiddelde van ruim 71% na de 
1e 2 weken, maar om te spreken 
van een complete ineenstorting 
is wel wat overdreven. Die komen 
wel weer terug!
2e werden deze week Addie de 
Zwart en Helen Conijn, die een 
gelegenheidspaar vormden en 
dat lieten vertalen in een sco-
re van 61,61%. Riet en Wim Be-
ijer  completeerden het erepodi-
um met een alleszins acceptabe-
le 59,23%.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - De vierde zitting van de 
laddercompetitie vond plaats op 
dinsdagmiddag 15 januari. Dat 
betekent: alle paren spelen te-
gen elkaar in een willekeurige (A 
of B) lijn. Dan krijg je soms bizar-
re uitslagen. Het voordeel is dat je 
ook eens speelt tegen paren die 
je anders nooit aan de bridgeta-
fel tegen komt en dat bevordert 
de saamhorigheid in de club. In 
de B-lijn bleek het duidelijkst hoe 
wonderlijk zo’n middag qua re-
sultaten kan verlopen: een sco-
re boven de 50% was alleen weg-
gelegd voor de eerste vijf paren. 
Op de vijfde plaats, maar dan wel 
gelijk met 59,06% eindigden An 
van Schaick & Ria Verkerk. Op vier 
met 59,17% Inge Dyrbye & Thea 
Stahl, derde werden Cobie Brui-
ne de Bruin & Ada van Maarsse-

veen met 62,71%. Mieneke Jong-
sma & Hilly Cammelot waren 
goed voor de tweede plaats met 
64,38% en op nummer een sleep-
ten Janny Streng & Sonja Reeders 
er maar liefst 72,50% uit. In de A-
lijn zag de top-vijf er als volgt uit: 
Froukje Kraaij & Anneke van der 
Zeeuw met 64,75% op één, Mat-
ty Overwater & Loes Wijland ein-
digden op de tweede plaats met 
63,50%. De derde plaats was voor 
Marja van Holst Pellekaan & San-
dra Raadschelders met 62,10%, 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar op vier met 57,25% en ten-
slotte Fien Leeftink & Nelly Jan-
sen op vijf met 56,20%. De laat-
ste twee zittingen van de ladder-
competitie worden in maart ge-
speeld, dus de uiteindelijke stand 
staat nog lang niet vast.

Lastig bieden bij Sans 
Rancune
Regio - Speel ik of speel jij?  Moei-
lijke beslissingen.  Vooral omdat 
in het bieden niet te zien is waar 
het op zal hangen. 
Het lijkt soms ook volslagen on-
belangrijk, maar dat is het in de 
parentelling maar zelden.  Ach-
teraf blijkt dan, dat als je kwets-
baar met samen 16 punten de 
tegenstander het onbeduiden-
de contract van twee Ruiten 
laat spelen, deze bij één over-
slag 100% haalt met 110, en zon-
der de overslag 0% met 90, ter-
wijl als je zelf biedt (2 Schoppen 
of 2 Sans) je één down gaat en 
je met -100 precies daartussen 
nestelt.  Peanuts in elke viertal-
lentelling, maar hier allesbepa-
lend.  Het omgekeerde zien we 
vandaag ook verschillende ke-
ren.  Een paar neemt bij niemand 
kwetsbaar kansloos een manche-
bod uit met 5 Klaveren, wordt ui-
teraard gedubbeld, en gaat drie 
down voor -500.  De manche, die 
-420 of -450 op zou leveren blijkt 
door niemand gehaald, zodat an-
dere paren +50 of +100 scoren, 
in totaal een verschil van -550 tot 
-600.  Dàt tikt lekker aan bij vier-
tallen, maar bij de paren is de 0% 
niet van die uit het andere spel te 
onderscheiden bij een maximaal 
verschil van 20.   Het effect van 
het dubbelen beperkt zich tot het 
psychologisch domein. 

Geen zier
Het doet er voor de score geen 
zier toe.  Ook de latere winnaars 
gaan ergens met -1100 voor 
de bijl.  Dat is nu juist voor pa-
ren peanuts.  Als zich nog enke-
le anderen aansluiten, kan het 

zelfs gunstig blijken.  Dat gebeurt 
hier niet.  De anderen gunnen 
hen hun nul.  Heel verstandig.  
Zo zit er in de A-lijn in elf van de 
24 spellen zo’n beslissing vervat, 
hetgeen meer dan gemiddeld is.  
Ook de B-lijn heeft er een aantal 
opvallende.  Slems worden er niet 
geboden.  Wel eentje in de B-lijn, 
maar het zit er niet in.  Al bij note-
ren van de scores klinkt besmuikt 
gegniffel door de zaal bij het zien 
van de zeperds van de anderen.  
Geen groter vermaak dan leed-
vermaak.  Niemand slaagt erin al-
le arbitrair lijkende beslissingen 
goed te nemen, met als gevolg 
dat ook de hoogste scores vrij 
dicht bij elkaar liggen.  De eerste 
vier in een bandbreedte van twee 
procent.  Zo winnen Jan en Mar-
cel met 57% nipt vóór Ellie en Els, 
maar de hele bovenste helft ligt 
daar vlak achter.  

B-lijn
In de B-lijn is die bovenste helft 
ook vrij dicht opeen, maar hier to-
rent één paar boven alles en ie-
dereen uit.  Ware kwaliteit verloo-
chent zich niet.  Herman en Theo, 
vorige week nog in de A, laten 
zien dat ze zo snel mogelijk weer 
terug willen.  Niemand benadert 
hun 71,25% zelfs maar.  Grace en 
Jeannette met 56,25% nog het 
meest.  Knap.

Hoewel de gaten aardig gevuld 
worden, kunnen we nog steeds 
een of twee nieuwe paren ge-
bruiken.  Als U wilt weten of het 
ook voor U iets is, neemt U dan 
contact op met Lijnie Timmer, 
(0297)561126. 








