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Even een 
rondje met de 
politieauto
Wilnis - In de nacht van af-
gelopen zaterdag op zondag 
heeft een nog onbekende een 
politieauto ontvreemd, heeft er 
een ritje mee gereden en hem 
daarna weer geparkeerd in de 
Raadhuislaan in Wilnis. De po-
litie was naar Wilnis gekomen 
na een melding van een fl inke 
vechtpartij tussen een groep 
jongeren op de Oudhuijser-
weg in Wilnis. Toen een agent 
een verdachte aanhield werd 
hierbij het nodige verzet ge-
pleegd. Meerdere agenten 
met politieauto’s kwamen met 
spoed ter plaatse en de rust 
keerde terug. Tot grote verba-
zing van agenten werd er tij-
dens de aanhouding een poli-
tieauto meegenomen door één 
van de groep jongeren. De po-
litie startte direct een zoekac-
tie en trof de politieauto onbe-
schadigd, doch zonder sleutels, 
aan op het plein bij de Raad-
huisstraat in Wilnis. De ‘carjac-
ker’ was in geen velden of we-
gen te bekennen. Er werd nog 
een zoekactie op poten ge-
zet met speurhonden, warmte-
beeldcamera’s en een brand-
weerhoogwerker. De verdachte 
zou in een sloot zijn gespron-
gen, maar ook hier werd niets 
gevonden.
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Mijdrecht: Omgeving Roerdomp (250 kranten)
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BEZORGER/STER

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

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

www.vderwilt.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

Voor betaalbaar
auto onderhoud
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De Ronde Venen – Donderdag-
avond 28 januari jl. heeft de Ronde-
veense gemeenteraad eindelijk de 
handen ineengeslagen en unaniem 
een motie ingediend waarin zij de 
wethouder opdracht geven om zich 
maximaal in te spannen bij het Pro-
vincie Bestuur met als doel de hui-
dige busverbindingen in stand te 
houden en het station Abcoude in 
routering op te nemen. 

Want als er niets verandert houdt 
het in, dat vanaf december dit jaar 
de Openbaar Vervoersverbindingen 
met de kern Abcoude, Industrieter-
rein Mijdrecht, VeenLanden College 
en het AMC Ziekenhuis grotendeels 
worden opgeheven of verbroken. 

Hierdoor zijn dan straks middelbare 
scholen in Vinkeveen en Mijdrecht, 
bedrijven op de Industrieterrei-
nen in Mijdrecht en Abcoude, het 
gemeentehuis in Mijdrecht, ver-
zorgingshuizen in Vinkeveen en 
Mijdrecht en het AMC ziekenhuis 
niet meer direct bereikbaar. 
Volgens de raad heeft de gede-
puteerde geld om deze proble-
men op te lossen. Op 13 februa-
ri komen de Provinciale Staten in 
Utrecht weer bij elkaar en gaat de 
wethouder, met op zijn zak de op-
dracht van de raad, een lijst met 
duizenden handtekeningen van ver-
ontruste burgers overhandigen en 
gaat het vechten voor het behoud 
van de verbindingen beginnen. De 

wethouder die dat gaat verdedigen 
is Aldrik Dijkstra: “De petitie van het 
CDA voor behoud van goed busver-
voer die al door ruim 1.500 mensen 
is ondertekend, omarm ik. Evenals 
jullie oproep tot actie middels een 
coupon in de krant van twee weken 
geleden. Ze hebben een belangrij-
ke signaalfunctie richting provin-
cie en Syntus. Wanneer veel men-
sen reageren, geeft dit kracht aan 
onze boodschap. Samen kunnen we 
zo veel meer bereiken”, aldus Aldrik 
Dijkstra. 

Voor een uitgebreid verslag van 
dit raadsonderwerp en een in-
terview met wethouder Aldrik 
zie elders in deze krant.

Nog een klein kansje dat 
busverbinding AMC blijft

De Ronde Venen - Tijdens de 
raadsvergadering van vorige week 
donderdag is een initiatiefvoorstel 
van de VVD aangenomen om het 
bomenbeleid ‘Groener dan Nu’ te 
wijzigen. Het voorstel van de VVD 
was een gevolg van het eerder ge-
opende meldpunt bomenoverlast 
eind vorig jaar. Volgens de gemeen-
te De Ronde Venen kon zij weinig 
doen tegen dit soort overlast, om-
dat het eigen bomenbeleid van de 
gemeente daarvoor geen ruimte 
bood. Nu het VVD-voorstel is aan-

genomen, kan in geval van oneven-
redige overlast van gemeentelijke 
bomen voor om- en aanwonenden, 
een omgevingsvergunning voor het 
vellen van de betreffende boom 
worden verleend. 
Als een inwoner voorheen bij de ge-
meente aangaf overlast te ervaren 
van een gemeentelijke boom was 
het antwoord van de gemeente al-
tijd nee. Nu het voorstel van de VVD 
is aangenomen wordt het nee ten-
zij. Hiermee krijgen de wethouder 
en zijn ambtenaren de ruimte om de 

gemelde overlast van bomen aan te 
pakken. Wethouder Dijkstra gaf tij-
dens de gemeenteraadsvergadering 
aan, dat de problemen nu niet gelijk 
opgelost worden. Hij zal eerst een 
lijst opstellen van bomen die over-
last bezorgen of voor gevaarlijke si-
tuaties zorgen. Afhankelijk van de 
prioritering van bomen op deze lijst 
en of er sprake is van unanimiteit in 
de omgeving, worden deze op korte 
of langere termijn gekapt. 

Vervolg elders in deze krant.

Gemeenteraad neemt unaniem gewijzigd bomenbeleid aan

VVD: “Hoge bomen waar het 
kan, lage bomen waar het moet”

Auto gestolen
Mijdrecht - In de nacht van 
donderdag op vrijdag jl. is er 
een zwarte Volkswagen Golf, 
die geparkeerd stond aan 
Hofl and in Mijdrecht, gesto-
len. Het kenteken van de VW 
is: 97-RBD-1. De auto is een 
automaat (Direct-Shift Gear-
box). De Volswagen heeft een 
standaard gti-interieur en een 
groot ingebouwd navigatiesy-
steem. Als de auto rijdend ge-
zien wordt, mag 112 gebeld 
worden.

De Ronde Venen - Maandag-
avond vond in het gemeentehuis te 
Mijdrecht de tweede inloop- en in-
formatieavond plaats over mogelij-
ke huisvesting van statushouders 
(vluchtelingen met een verblijfsver-
gunning) op een locatie in De Ron-
de Venen. Hoewel er Een week ge-
leden betrof het de stationslocatie 
in Mijdrecht. Dit keer ging het om 
een terrein langs de oever van de 
Amstel in Amstelhoek, bekend als 
de ‘Timpaan locatie’ aan de Amstel-
kade 63-65, gelegen tussen de Am-
stel en de busbaan. Een stukje (ver-
ouderd) industriegebied waarvan 
delen te huur staan. Het college van 
B&W had in november 2015 met 
een brief aan omwonenden laten 
weten dat zij het voornemen heb-
ben om een haalbaarheidsonder-
zoek in te stellen of de betreffende 
locatie geschikt is. Indien daar een 
positief antwoord op komt wil men 
de locatie verder gaan ‘uitwerken’ 
om er 20 tot 50 woningen op te bou-

wen, variërend in grootte voor ‘tijde-
lijke huisvesting’ van 1 tot 4 per-
sonen voor een periode van 10-15 
jaar, zo staat in de brief. Eigenaar-
ontwikkelaar Timpaan heeft toege-
zegd aan het onderzoek te willen 
meewerken. In de brief werd ver-
der uitleg gegeven waarom er (met 
spoed) woningen nodig zijn en juist 
die locatie daarvoor in aanmerking 
kan komen. Tevens wat de gemeen-
te bij dat onderzoek gaat doen en 
op welke manier zij de bewoners bij 
het vervolg wil betrekken.

‘Protestgroep’
De avond werd druk bezocht door 
inwoners uit Amstelhoek, voorna-
melijk afkomstig uit het ‘Oude Dorp’. 
Alles verliep rustig en er heerste 
een ontspannen sfeer ondanks dat 
de Amstelhoekers zich wel ‘fanatie-
ker’ opstelden ten opzichte van het 
plan dan bewoners uit Mijdrecht. 

Vervolg elders in deze krant.

Amstelhoekers niet bij 
met vreemdelingenbeleid

Wilnis - De afgelopen week heeft 
Jan van Breukelen (72) uit Wil-
nis, tweemaal succesvol meege-
daan aan de Alternatieve Elfsteden-
tocht van 200 km. op de Weissensee 
in Oostenrijk. Hij bereikte de fi nish 
respectievelijk na een tijd van 10:33 
uur en 10:36 uur. De weersomstan-
digheden waren niet optimaal. In 
de nacht vroor het licht en over-
dag stegen de temperaturen van 7 
tot 10 graden boven nul. Een ge-
lukkige bijkomstigheid was wel de 
conditie van het ijs (zwart ‘kern-ijs’). 
Maar toch werd de bovenlaag en-
kele uren overdag zacht, zodat het 
dan fl ink ‘bikkelen’ werd. Zijn echt-
genote nam wederom de verzorging 
op zich. Hij kijkt nu, na 17 behaal-
de ‘kruisjes’, vurig uit naar een ech-
te Elfstedentocht in Friesland, want 
daarom houdt hij het vol. Respect...

72 jaar en tweemaal 200 km 
schaatsen op de Weissensee

De Ronde Venen - Vanaf 11 de-
cember 2016 verzorgt de vervoer-
der Syntus het openbaar vervoer in 
De Ronde Venen. Dit is het resultaat 
van een aanbesteding van de provin-
cie Utrecht voor de hele provincie. De 
wijzigingen in de route van bus 126 

en bus 130 zorgen voor een verdere 
verslechtering van de bereikbaarheid 
van de kernen van onze gemeen-
te. De woonkern Abcoude, dat in de 
provincie Utrecht ligt, maar tegen de 
grens met Noord-Holland, dreigt hier 
ook ernstig de dupe van te worden 

VeenLanden College zet 
schoolbus in vanuit Abcoude

en kijkt aan tegen een enorme ver-
slechtering van het openbaar ver-
voer. Buslijn 126 zal niet meer door 
Abcoude rijden maar alleen langs de 
A2 stoppen. Dit is niet wenselijk voor 
de leerlingen van het VeenLanden 
College die in Abcoude wonen. Het 
is geen prettige halte voor met name 
jonge mensen om op de bus te moe-
ten wachten: er is geen bebouwing. 
Het VeenLanden College wil dan ook, 
indien in dit besluit geen verande-
ring komt, een schoolbus laten rijden 

uit Abcoude. Deze service biedt de 
school ook al enige jaren aan leerlin-
gen uit omgeving Loenen en de om-
geving Nieuwkoop en Zevenhoven, 
omdat met deze dorpen het open-
baar vervoer ook te wensen overlaat. 
Het VeenLanden College hoopt dat 
de provincie nog op haar besluit te-
rugkomt en naar de inwoners van De 
Ronde Venen zal luisteren. Zij roept 
iedereen op de petitie van het CDA 
(https://ovvoorrondevenen.petities.
nl/) te tekenen.



Mijdrecht - In wijkgebouw Pre-
sent is dinsdag 9 februari weer een 
‘Buurtbingo,’ net als elke andere 1e 
dinsdag van de maand. De vrijwilli-
gers hebben weer gezorgd voor al-
lerlei aantrekkelijke prijzen en voor 
elke ronde een hoofdprijs. De-
ze hoofdprijzen variëren van diver-
se elektrische apparaten tot ande-
re waardevolle artikelen. De buurt-
bingo verloopt heel praktisch met 
een digitaal bingospel. De cijfers 
worden afgeroepen en iedereen die 
dat wil, kan de cijfers ook meelezen 
via de elektrische display. Verder 
maken de vrijwilligers altijd vooraf 
een mooie uitstalling met alle prij-
zen per ronde. Iedereen weet vooraf 
dus steeds waar het spel om draait. 
In totaal telt de buurtbingo 7 spel-
rondes. De spelers maken elke ron-
de weer kans op 3 prijzen: een prijs 
voor 1 rijtje vol, eentje voor 2 wil-
lekeurige volle rijtjes en de hoofd-
prijs voor een volle kaart. Een van 
die hoofdprijzen is een stofzuiger. 
Verder zijn er ook andere appara-
ten te winnen zoals een elektrische 
hapjespan. Andere prijzen zijn ook 
zeker de moeite waard, zoals elke 
maand een gesponsorde waarde-
bon van Indonesisch afhaalcentrum 
Batavia aan de Anselmusstraat. Ook 
zijn er regelmatig mooie decoraties 
te winnen, handige huishoudelij-
ke spullen, lekkernijen of een waar-
debon van een andere lokale on-
derneming. Hoe meer kaartjes spe-
lers kopen per ronde, hoe groter de 
kans op een prijs. Toch kunnen ze al 
voor een klein bedrag een heel ge-

zellige bingomiddag beleven en net 
zo goed mooie dingen winnen. Kof-
fie, thee en wat lekkers zijn gratis. 
De bingokaarten kost 0,50 per stuk. 
Als meer mensen tegelijkertijd bin-
go hebben, moeten ze ongezien een 
kaart trekken. Degene die de kaart 
heeft met de hoogste waarde, wint 
de prijs. Voor de ander(en) staan 
wat extra prijzen klaar om zelf uit te 
zoeken.

Details:
Locatie: Wijkgebouw Present, Jo-
han van Renessestraat 16, te berei-
ken via het schoolplein tussen ba-
sisschool De Fontein en BSO De 
Klimboom. Tijden: 13.30 uur: wijk-
gebouw open, 14.00 uur: start bin-
go Data: elke 1e dinsdag van de 
maand: 9 feb., 8 maart, 12 april, 10 
mei en 14 juni. Kosten: koffie/thee 
gratis, 0,50 per bingokaart
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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De bus gemist
Ik schreef al eerder over de ver-
ontwaardiging die eens in de 
zoveel tijd weer terugkeert over 
het openbaar vervoer (OV) in 
onze gemeente. De recente op-
hef die is ontstaan over het ver-
voersplan van de nieuwe bus-
vervoerder Syntus is daar een 
goed voorbeeld van. U heeft al-
lemaal kunnen lezen dat er fors 
ingegrepen wordt binnen het 
huidige aanbod: vanaf septem-
ber rijdt bus 126 niet meer door 
Abcoude en bus 130 zal het In-
dustrieterrein in Mijdrecht niet 
meer aandoen. Reden genoeg 
voor de lokale politiek om hier 
bovenop te springen. Het CDA 
en de VVD in de Ronde Venen 
riepen binnen enkele dagen al 
op om een petitie te tekenen. 
Dat deze partijen grote haast 
hadden bleek wel uit hun pers-
berichten vol spelfouten (CDA: 
“Houdt de Ronde Venen bereik-
baar” en VVD: “daarnaast rijd 
de bus straks niet meer”), maar 
dat terzijde. Tegelijkertijd riepen 
Wim Stam (CU/SGP) en Ernst 
Schreurs (PvdA/GroenLinks) op 
om even af te wachten en eerst 
wat vragen te stellen over hoe 
de veranderingen er exact uit 
gaan zien. Zo`n beheerste re-
actie is heel begrijpelijk. Maar 
deze tactiek heeft de afgelopen 
jaren weinig indruk gemaakt bij 
de Provincie, die gaat over het 
OV in onze gemeente. De tijd 
van afwachten en vragen stel-
len is voorbij. Als er nu geen 
krachtig signaal uit De Ronde 
Venen komt, zal er zeker niets 
veranderen. Wethouders Gold-
hoorn (Ronde Venen Belang) 
en Dijkstra (CU/SGP) hebben 
in een gesprek met de Gedepu-
teerde van de Provincie hun on-
vrede al kenbaar gemaakt. En 
uit de vele reacties die zijn bin-
nengekomen op de petitie blijkt 
wel dat dit onderwerp leeft bij 
de inwoners van onze gemeen-
te. 
Het is een complex geheel: 
marktwerking, openbare aan-
besteding met concessies 
van acht jaar, wensen van ge-
meenten, geld van de Provin-
cie en de mening van inwo-
ners. Keer op keer wordt duide-
lijk dat de Provincie van al de-
ze zaken het minst geïnteres-

seerd is in de wensen van ge-
meenten en inwoners. En dat 
de Ronde Venen als gemeente 
niet hoog op de prioriteitenlijst 
staat. Waarmee maar weer dui-
delijk wordt dat de Provincie als 
bestuurslaag totaal geen ver-
binding meer heeft met de da-
gelijkse realiteit. Maar hoe re-
alistisch is het om te verwach-
ten dat er daadwerkelijk nog 
iets aan te passen valt in de OV 
plannen? Geven de verontwaar-
digde gemeentelijke politici ons 
geen valse hoop? Zijn het niet 
dezelfde politici die ervoor had-
den moeten zorgen dat wet-
houders Goldhoorn en Dijkstra 
(en hun voorgangers) de OV 
wensen aan de Provincie ken-
baar maakten voor de aanbe-
steding begon? De Ronde Ve-
nen was daarmee keer op keer 
te laat. Syntus heeft de aanbe-
steding gewonnen en doet pre-
cies wat past binnen de kaders 
die zijn gesteld. Gemeenten 
kunnen na afloop schreeuwen 
wat ze willen, maar zijn verder 
machteloos. Als daarnaast ook 
nog eens blijkt dat de bussen 
die door de Ronde Venen rij-
den meestal half leeg zijn, dan 
wordt het een lastig verhaal. Ie-
dereen denkt: we nemen de 
auto wel, want het OV richting 
Utrecht is geen serieus alterna-
tief meer. 
Gelukkig hebben we nog een 
lokale vertegenwoordiger in de 
Provinciale Staten van Utrecht: 
Derk Boswijk van het CDA, uit 
Wilnis. Dit is zijn kans om te 
laten zien wat hij waard is! Ik 
vrees echter dat er weinig gaat 
gebeuren. Boswijk zal wat ver-
ontwaardigde berichten eruit 
sturen op Twitter, hij zal mis-
schien wat vragen stellen aan 
de Gedeputeerde, en vervol-
gens zal hij constateren dat hij 
niets kan doen. Wij (inwoners 
van de Ronde Venen) zijn te laat 
met onze klachten, en zij (Pro-
vinciale Staten) kunnen niets 
veranderen aan een lopend 
proces. We hebben de bus ge-
mist, en voorlopig kunnen we 
niet meer opstappen. Of zou-
den wethouders Goldhoorn en 
Dijkstra nog een wonder kun-
nen verrichten? Het is altijd 
goed om hoop te houden.
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Buurtbingo in 
wijkgebouw Present

Kleuters de Pijlstaart-
school helpen de vogels
Vinkeveen - De afgelopen we-
ken hebben de kleuters van de Pijl-
staartschool in Vinkeveen gewerkt 
aan het thema winter. Het the-
ma is geopend met een toneelstuk 
over het boek ‘Kikker in de kou’, uit-
gevoerd door de kleuterjuffen. De 
kleuters zijn daarna aan de slag ge-
gaan met het verzorgen van dieren 

en hebben volop gezongen, geknut-
seld en gepraat over het thema.
Op donderdagochtend 28 janua-
ri hebben we het thema afgeslo-
ten met het maken van vetbollen en 
pindakettingen. Alle kleutergroepen 
hebben hulp gekregen van papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s om zo de 
vogels de winter door te helpen.

Filmmiddag 
voor peuters 
en kleuters
Vinkeveen - In de voorjaarsvakan-
tie is het weer zover! Filmmiddag 
voor de peuters en kleuters uit De 
Ronde Venen. Op woensdagmid-
dag 24 februari zijn ouders (of opa’s 
en oma’s) met hun (klein) kinderen 
van harte welkom op Basisschool 
De Schakel. (Pijlstaartlaan 1) waar 
een leuke film wordt gedraaid! De 
kinderen worden ontvangen met li-
monade en wat lekkers en om 14.00 
start de film. Voor meer informatie 
over de film kunt u contact opne-
men met De Schakel 0297-263392

Eerste dinercheque voor 
Loes Reinders
Mijdrecht - De eerste dinercheque 
van dit jaar die Cees Mur van de ge-
lijknamige APK- en Onderhoudsga-
rage aan de Oosterlandweg maan-
delijks onder zijn klanten verloot, is 
gewonnen door Loes Reinders uit 
Mijdrecht. Zij nam afgelopen vrij-
dagmiddag samen met haar dochter 
Femke bij het ophalen van haar auto 
de felicitaties in ontvangst en kreeg 
daarbij zowel bloemen als natuurlijk 
de cheque overhandigd. Die is 75 
euro waard en daarmee kan zij sa-
men met familie, vrienden of vrien-
dinnen lekker uit eten gaan bij Ren-
dez Vous met wie Cees Mur daar-
over afspraken heeft gemaakt. Elke 
maand verloot hij zo’n dinercheque 
onder zijn klanten die hun auto bij 
hem brengen voor een APK of on-
derhoudsbeurt. Loes Reinders is de 
eerste gelukkige van dit jaar. “Ik ben 
er natuurlijk heel blij mee. Al ve-
le jaren breng ik mijn auto’s waar-
in ik in de loop van de tijd heb ge-
reden bij Cees Mur voor een onder-

houdsbeurt of een APK. Ik kwam 
destijds al met een Opeltje toeval-
lig bij hem in de garage en ben er 
eigenlijk nooit meer weggegaan. Te-
genwoordig rijd ik in een Audi A3 
en die is nu ook gekeurd en in on-
derhoud geweest. Daarvoor hoef ik 
echt niet naar de dealer en ook niet 
als er wat aan mankeert. Cees is een 
uitstekende en veelzijdige monteur 
die goede service verleent, een pri-
ma binding met zijn klanten heeft en 
betaalbare prijzen rekent. Ik heb al-
tijd veel vertrouwen in zijn vakman-
schap gehad en dat is tot op van-
daag niet veranderd,” aldus Loes.
Met deze actie wil Cees Mur aan 
een stukje klantenbinding doen. Hij 
is blij met alle auto-eigenaren die 
hun wagen voor APK, onderhoud 
en/of reparatie aan hem toevertrou-
wen. Om die reden wil hij ook een 
keer iets terug doen. De komende 
maanden krijgen een vervolg met 
deze leuke en vooral ‘smakelijke’ 
actie.

Drinken & Zo wordt op de 
dinsdag ‘Thais & Zo!’
Regio - Bij het bekende café Drin-
ken & Zo aan de Wilhelminakade 
(Waterlijn) kan men vanaf dinsdag 
2 februari ook lekker Thais eten. Ei-
genaar Han Nollen heeft deze cu-
linaire activiteit binnen zijn café in 
het leven geroepen omdat er in Uit-
hoorn geen Thais restaurant is. Dus 
heeft hij het samen met een kok, 
die een specifieke Thaise koksop-
leiding heeft gehad in Thailand zelf, 
opgepakt. “Om mensen de Thai-
se keuken een beetje te laten proe-
ven, hebben we tijdens het borrel-
uur vrijdags wat kleine Thaise hap-
jes uitgedeeld. Mensen waren daar 
erg enthousiast over en dat is de re-

den waarom we het nu aanstaande 
vrijdag 29 januari weer doen. Tus-
sen 17.00 en 19.00 uur is iedereen 
welkom voor gratis Thaise hapjes bij 
de borrel om te proeven. Let wel: dit 
is eigenlijk een proeverij! Zie het als 
een pilot, maar het slaat zo aan dat 
we eigenlijk al besloten hebben het 
door te zetten. Elke dinsdag is het bij 
ons ‘Thaise dag’ en dan kan ieder-
een die van Thais eten houdt dit bij 
ons culinair beleven. Maar we zet-
ten het ook op als een afhaalcen-
trum, zodat men naar keuze de ge-
rechten ook kan bestellen en afha-
len om het thuis op te eten. We heb-
ben een menukaart waar een en 

ander op staat ingevuld. Die plaat-
sen we op onze website www.drin-
kenenzo.nl maar ook op onze Face-
book pagina. Gezien het animo is 
het wel verstandig om te reserveren 
als men hier wil eten. Dat kan via te-
lefoonnummer 0297 561073. Neemt 
het een grote vlucht dan overwegen 
we hier verder uitbreiding aan te ge-
ven.” Aldus Han Nollen.
Een impressie van de kaart: Kip-
koekje’s, kipsaté, pikante garnalen-
soep met cocos, biefstuk met Thai-
se kruiden en rijst, curry gerechten 
enz. Kortom: Eten bij ‘Thais & Zo’ er-
vaart u als een stukje Thailand in 
Uithoorn aan de Amstel!
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Podiumochtend in nieuw jasje gestoken
Vinkeveen – Op woensdagmorgen 
20 en 27 januari was er een podi-
umochtend voor en door de leerlin-
gen van de Pijlstaartschool in Vinke-
veen. Waar vorig jaar nog een podi-
umochtend per kwartaal gehouden 

werd voor alle 350 leerlingen, is er 
nu voor gekozen om de groepen op 
te splitsen en twee keer een podium-
ochtend te organiseren. Vorige week 
werd de podiumochtend gepresen-
teerd door twee leerlingen uit groep 

8, Niels en Rosa. Deze week moch-
ten de kleuters van juf Shanna de 
ochtend presenteren. Waar de een 
parmantig de microfoon vast hield 
en vertelde welke groep er aan de 
beurt was, moest de ander een beet-

Amstelhoekers niet bij 
met vreemdelingenbeleid
Vervolg van de voorpagina.

Men had veel vragen waarop een 
antwoord werd verlangd en er wer-
den bedenkingen geuit. Dit me-
de naar aanleiding van een brief 
die men als inwoner gekregen had 
van een aantal Amstelhoekers die 
zich in een (overigens nette) ‘pro-
testgroep’ hebben verenigd om ge-
zamenlijk hun bezwaren tegen het 
plan kenbaar te maken. Leden van 
deze groep stelden in december 
2015 een brief samen waar de in-
woners van Amstelhoek via e-mail 
op konden reageren en hun mening 
geven. In de brief werden de bezwa-
ren tegen het plan verwoord. Onder 
andere dat het ongewenst is dat er 
zo’n 150 vluchtelingen met een ver-
blijfsvergunning huisvesting in Am-
stelhoek wordt geboden. Met name 
omdat zoveel mensen met een heel 
ander cultureel verleden dit zeker 
voor grote onrust zal zorgen. Maar 
ook dat de meeste vluchtelingen 
geen werk hebben wat zal leiden tot 
verveling en wat daaruit voort komt. 
En tot slot of er al eens over nage-
dacht is wat dit gaat betekenen voor 
de omwonenden waarvan het be-
staan de komende 15 jaar overhoop 
gegooid wordt. In de brief had men 
de bewoners opgeroepen om naar 
de inloopavond te komen. Dat liet 
men zich geen twee keer zeggen. 
Er werden dan ook inhoudelijke dis-
cussies gevoerd waaruit blijkt dat 
bewoners uit Amstelhoek zich sterk 
betrokken voelen bij de gebeurte-
nissen in hun leefgemeenschap.

Goede mix maken
Uit gesprekken met bewoners uit 
Amstelhoek blijkt dat men overwe-
gend niet blij is met de komst van 
zoveel statushouders. Men liet dat 
overduidelijk merken. Aan de ande-
re kant heeft men op voorhand geen 
hekel aan vreemdelingen zolang die 
zich aan onze normen en waarden 
houden, noch dat men problemen 
heeft met hun huisvesting. Men wil 
echter geen grote groep vreemden 
‘in de achtertuin’ omdat men bang 
is voor gettovorming. Maar ook om-
dat men vreest dat hun andere cul-
tuur de eigen waarden van de toch 
al kleine samenleving van Amstel-
hoek (ca. 600 inwoners) zal gaan 
aantasten. Bovendien voelen de 
ouderen zich onveilig in hun eigen 
omgeving en op straat, zeker in de 

avonduren. Het merendeel van de 
inwoners is in leeftijd boven de zes-
tig jaar, Verder wordt gewezen op 
het feit dat er in het dorp zelf geen 
voorzieningen zijn als winkels, be-
houdens een Buurthuis en een en-
kele wipkip… Een opmerking die 
ook doel troef was dat het timpaan-
terrein toch als bestemming indu-
striegebied heeft en er nu ineens 
woningen op kunnen worden ge-
bouwd omdat dit de gemeente goed 
uitkomt?... Maar voor burgers die 
daar iets willen rondom hun huis al-
tijd bezwaren van de diezelfde ge-
meente ontmoeten.
Dan kan er niks…. “En is het niet 
toevallig dat Pothuizen met een ter-
rein er vrijwel naast ineens failliet is 
gegaan? Kunnen ze mooi doorbou-
wen”, laat een bezoeker aan een ta-
feltje zich ontvallen. Een klacht was 
ook dat veel inwoners in een kring 
rondom de betreffende locatie de 
brief van de gemeente om wat voor 
reden dan ook niet hadden gekre-
gen. Die was namelijk niet op naam 
gesteld maar aan ‘de bewoners van 
dit pand’. Mocht de timpaanlocatie 
bestemming woningbouw krijgen, 
dan kunnen volgens de gemeente-
lijke woordvoerders ook eigen wo-
ningzoekenden en starters in aan-
merking komen voor een woning. 
“Wij willen bewust een goede mix 
maken van statushouders en eigen 
bewoners. Dat versnelt ook het inte-
gratieproces.
Maar hiervoor moet wel draagvlak 
zijn binnen de lokale gemeenschap. 
Het hoeven overigens niet altijd 
noodwoningen te zijn. Dat hangt 
van de financiële omstandigheden 

af. Als blijkt dat permanente bouw 
vrijwel net zo duur is, waarom zou 
je dan daar niet meteen voor kie-
zen? Je kunt er dan een fatsoenlijke 
woonwijk van maken. Het gaat wel 
om sociale huurwoningen. Bewo-
ners betalen daar huur voor. In to-
taal willen we er maximaal 30 wo-
ningen neerzetten, daar is ruim-
te voor. We praten dan over onge-
veer zeventig mensen die er komen 
wonen. Verdeeld ober statushou-
ders en eigen inwoners. Dat is min-
der dan de helft van wat is gesug-
gereerd. Daarbij werd namelijk uit-
gegaan van 150 mensen.
Tegen die tijd bekijken we of bij-
voorbeeld GroenWest er wil instap-
pen. Wil GroenWest dat niet dan 
vragen we een ander. De grond blijft 
overigens in eigendom van ontwik-
kelaar Timpaan. Wij houden zeker 
rekening met de mening en de in-
breng van de bewoners. Zij kun-
nen dat hier op een formulier ken-
baar maken en tevens aangeven of 
zij al dan niet op de hoogte gehou-
den willen worden over het verde-
re verloop,” laat wethouder Anco 
Goldhoorn weten.
Al met al ziet het er naar uit zal er 
dus nog heel wat gesleuteld moeten 
worden alvorens de Amstelhoekers 
het huisvestingsbeleid van de ge-
meente voor vreemdelingen zullen 
accepteren. De mensen verdelen 
over de verschillende woonkernen 
ziet men als een betere optie. Ko-
mende maanden wordt een beslis-
sing verwacht voor welke locatie(s) 
in de gemeente gekozen wordt om 
statushouders en andere woning-
zoekenden te huisvesten.

Regio - Zonnestudio SunCare 
Mijdrecht aan Bozenhoven19 in-
vesteert regelmatig in de nieuw-
ste apparatuur en volgt de laatste 
trends op de voet. Naast de huidi-
ge vier verschillende ultramoderne 
zonnebanken van Ergoline is er nu 
ook een nieuwe gezichtsbruiner: de 
Open Sun Pilot. Een absolute topper 
want wie geen tijd of zin heeft zich 
(helemaal) uit te kleden zoals bij de 
zonnebank, kan er in korte tijd toch 
een prachtig bruin gezicht en bo-
venlichaam mee krijgen.
Liefst zes ‘Ultra Performance Plus’ 
hogedruk eenheden zorgen voor 
een intensieve bruining van gezicht 
en bovenlichaam. Het geheel wordt 
compleet gemaakt door twee han-
denbruiners. Door 12 UV-lampen in 
het transparante zitgedeelte worden 
ook de nek- en rugpartij gebruind! 
De comfortabele zitpositie, de bre-
de handsteunen en de grote voet-
steunen bieden een ontspannende 
zonsessie.
De centraal aangestuurde lichaams-
ventilatie en de standaard Aroma-
functie (Aqua Fresh & Aroma bij de 
Extreme Power uitvoering) maken 
het zonnen met de Open Sun Pilot 
bijzonder verfrissend. De gezichts-
bruiner is een ideale deelbruiner om 
even voor te gaan zitten tijdens een 
lunchpauze of bijvoorbeeld tussen 
het winkelen door.

Zonnebank vanaf 18 jaar
“Volgens Europese Regelgeving 
mag iemand pas vanaf 18 jaar op de 
zonnebank. Wij houden ons daar bij 
onze zonnestudio stipt aan. Die re-
gelgeving is er al sinds 2008. Onder 
18 jaar kunnen wij dus helaas geen 
mensen op de zonnebank toelaten, 

Nieuwe gezichtsbruiner 
bij SunCare Mijdrecht

Tom en Nel Maijenburg-
de Jong 50 jaar getrouwd
De Kwakel - Vijftig jaar met el-
kaar getrouwd zijn is een mooi be-
gin om er een langer eindje aan 
vast te knopen. ‘Goud van oud’ kan 
echter alvast op het conto van Tom 
en Nel Maijenburg, wonende aan 
de Drechtdijk, worden bijgeschre-
ven. Zij vierden namelijk hun gou-
den bruiloft op dinsdag 26 januari jl. 
Een halve eeuw is een heel eind en 
daarover valt veel te vertellen. Dat 
kunnen Tom en Nel dan ook vol-
op en doen dat bovendien op een 
zodanige gezellige manier alsof je 
er al jaren mee bent bevriend. Tom 
werd geboren op 25 oktober 1942 
in De Kwakel, heeft er zijn leven 
lang gewoond en voelt zich dan ook 
een echte ‘Kwakelaar’. Nel komt uit 
de buurt, namelijk De Hoef en zag 
daar het levenslicht op 21 decem-
ber 1942 in een woning achter de 
Vleeshal van Wouters bij de brug 
over de Kromme Mijdrecht in de 
Oude Spoorbaan. In verhouding met 
degenen die hun diamanten bruiloft 
al vieren kunnen zij nog als ‘jon-
kies’ worden gezien. Maar daar kan 
verandering in komen als je samen 
rustig werkt richting die volgende 
status... Hoe zij elkaar ontmoet heb-
ben? “In De Hoef tijdens een feestje. 
Nel was een zuster van een vriend 
en ik raakte verkikkerd op haar. Die 
vriend zei nog wel dat ik haar toch 

niet kon krijgen, maar dat liep ge-
lukkig toch anders. Het draaide op 
anderhalf jaar verkering uit en op 
26 januari 1966 zijn we getrouwd 
in het gemeentehuis in Mijdrecht,” 
kan Tom zich nog vlot herinneren. 
“Voor de kerk werd het de St. Anto-
nius van Padua in De Hoef, want dat 
wilde ik in mijn eigen woonplaats,” 
vult Nel aan. Het echtpaar kwam 
in De Kwakel terecht omdat Tom er 
voor verschillende kwekerijen werk-
te, waaronder bij die van de familie 
Vlasman in het dorp waar hij samen 
met Nel op de werf in een bedrijfs-
woning mocht wonen. Uit het huwe-
lijk werden twee zonen geboren die 
gezorgd hebben voor 4 kleinkinde-
ren.

Passie
Toen hij het werken bij kwekerijen 
verruilde voor een baan bij de toen-
malige PTT, konden ze niet meer in 
de bedrijfswoning blijven wonen en 
werd gezocht naar een andere stek. 
Dat werd in 1973 gevonden aan de 
Drechtdijk 76 waar toen een ou-
der echtpaar woonde van wie Tom 
het huis met aangrenzende grond 
en het erf erachter kocht. Het da-
teerde van 1930 en was wel aan 
een opknapbeurt toe. In eigen be-
heer is dat door hen uitgevoerd. Het 
stukje eigen grond bood tevens de 

kans om als hobby er toch een ei-
gen kwekerij in perkplanten op na 
te houden. Samen met Nel runde 
Tom dat en zij verkochten perkplan-
ten naast zijn baan bij de PTT. Na 25 
jaar daar te hebben gewerkt kwam 
noodgedwongen een einde aan het 
PTT verhaal. Wat eerder hobby was 
werd toen een serieuze optie om de 
verkoop van perkplanten steviger 
ter hand te nemen en dat is allemaal 
mooi gelukt. Vandaag de dag helpt 
Tom zijn zoon Ron af en toe bij diens 
verhuurbedrijf van gereedschappen 
en materieel voor de bouwwereld in 
Aalsmeer. Verder heeft Tom als pas-
sie het sparen van oude ansicht-
kaarten van De Kwakel en hij houdt 
zich graag bezig met de geschiede-
nis van het dorp. Dat doet hij overi-
gens al 25 jaar en maakt bij het laat-
ste gebruik van knipsels uit kranten 
en tijdschriften die hij op datum or-
dentelijk in ordners bewaart. Nel is 
niet zo’n hobbyist, maar heeft het 
druk met het huis, de kinderen en 
de kleinkinderen. Er waren bloemen 
van de gemeente en burgemeester 
Dagmar Oudshoorn kwam persoon-
lijk langs om het echtpaar te felici-
teren met hun gouden momentje. 
Als cadeautje bracht zij een foto-
lijstje mee met daarin twee prach-
tige pentekeningen van historische 
woningen in De Kwakel.

De redactie van deze krant sluit 
zich graag aan bij alle felicitaties 
voor het echtpaar dat nog alle mo-
gelijkheid heeft om het goud in te 
ruilen voor diamant als de gezond-
heid daaraan wil meewerken. Maar 
eerst nog dit feestje vieren met fa-
milie, vrienden en buren. Dat is ge-
pland op 7 februari in Dorpshuis De 
Quakel. Dat u ook daarna nog maar 
vele jaren van elkaar mag genieten!

ook al heeft men wel eens bij ande-
re studio’s onder de zonnebank ge-
legen,” vertelt Ingmar. “Alle zonne-
studio’s in Nederland worden met 
regelmaat bezocht en gecontro-
leerd door ‘mistery guests’ van de 
VWA (de Voedsel en Waren Autori-
teit). Zij controleren tijdens zo’n be-
zoek onder andere of de stralings-
waardes die de banken afgeven aan 
de veilige norm voldoen, het perso-
neel de juiste adviezen geeft, goe-
de hygiëne, klantenbestanden goed 
bijgehouden worden en alle infor-
matie aanwezig is om veilig en ver-
antwoord te kunnen zonnen. Om-
dat ook SunCare Mijdrecht geheel 
volgens deze Europese Regelge-
ving werkt, kunnen we dus een vei-
lige omgeving garanderen voor on-
ze klanten! Zo hoort het ook als je 
professioneel zonnen aanbiedt.”

Gratis zonnen
Zonnestudio SunCare Mijdrecht 

heet iedereen van harte welkom di-
rect vanaf zijn/haar 18e verjaardag. 
Wie achttien jaar is geworden mag 
op vertoon van een identiteitsbewijs 
tot uiterlijk 10 dagen na de feitelijke 
verjaardagsdatum als ‘verjaardags-
cadeautje’ gratis één keer professi-
oneel zonnen bij SunCare! De jari-
ge krijgt dan een uitgebreide ken-
nismaking met de apparatuur, ad-
vies over het eigen huidtype en bij-
behorende type zonnebank, gebruik 
van cosmetica enzovoort.

Ruimere openingstijden
Op veler verzoek heeft SunCare 
Mijdrecht besloten om de ope-
ningstijden aan te passen en dus 
vroeger open te gaan. Ma t/m vr 
09:00 tot 22:00; za 09:00 tot 20:00; 
zo 10:00 tot 18:00.
Meer weten over Zonnestudio 
SunCare Mijdrecht? Kijk op de web-
site www.zonnestudioderondeve-
nen.nl. Tel. 0297-255455.

je geholpen worden door de juf. Bei-
de ochtenden werden geopend met 
een schimmenspel. Vorige week ver-
telde juf Jessica van groep 1/2 A 
een verhaal en waren de kinderen 
de schimmen, dit keer werd het ver-
haal voorgelezen door een aantal 
kinderen uit groep 7 en waren ande-
re klasgenoten druk in de weer met 
zelfgemaakte dieren. Groep 5 van juf 

Anneke had een leuk poppenkast-
verhaal bedacht wat erg aansloeg bij 
de kinderen. Andere klassen hadden 
gekozen voor dansjes en liedjes en 
zelfs een carnavalsnummer mocht 
deze ochtend niet ontbreken. Podi-
umochtend in een nieuw jasje was 
in ieder geval een groot succes. Alle 
leerlingen en leerkrachten kijken uit 
naar de volgende podiumochtend.
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Leer vogels kennen met IVN
Regio - Kijkt u wel eens naar vogels 
in de tuin? Vraagt u zich wel eens af 
welke vogel u zo prachtig hoort zin-
gen? Wilt u meer weten over wei-
de-, water en tuinvogels ? Ook dit 
jaar organiseert IVN een cursus die 
u vertrouwd maakt met de meest 
voorkomende vogels in onze omge-
ving. De cursus “Vogels in de kijker” 
is geschikt voor iedereen met inte-
resse voor vogels. Na afloop bent u 
in staat veel algemene vogels te her-
kennnen op grond van uiterlijk, ge-
luid en gedrag. Over vogels is veel te 
vertellen. De volgende onderwerpen 
komen aan bod: determinatie van 
algemene vogels uit onze omgeving; 
gedrag, geluid, trek en rui. Uiteraard 
besteden we ook aandacht aan de 
beginselen van het vogelkijken. De 
cursus bestaat uit vier avonden (08, 
15, 29 maart en 12 april) en drie ex-
cursies (19 maart, 09 en 16 april) De 

dinsdagavonden beginnen om 20.00 
uur en eindigen om 22.00 uur. Lo-
catie: NME centrum ‘De woudreus’, 
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De 
excursies zijn op zaterdag van 9.00 
tot 11.00 uur. Voor de cursus, inclu-
sief koffie, thee en de zakgids “Vo-
gels van Europa”, wordt een bijdrage 
gevraagd van 40 euro. Voor nadere 
informatie kunt u bellen met Gerda 
Veth: 0297-263656 / 06-13205061 of 
met Bernie Kuiken: 0294-281345 / 
06-30971756 
U kunt zich opgeven voor de cursus 
via het daarvoor bestemde aanmel-
dingsformulier “Vogels in de kijker” 
op de afdelingswebsite. Ga naar:
www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-ve-
nen-uithoorn/vogelwerkgroep/cur-
sus-vogels-de-kijker
Na aanmelding volgt een ontvangst-
bevestiging en een uitgebreide
cursusbrief.

Beeld en geluid van tape 
op DVD en CD!
Mijdrecht - Sinds 1995 is Videoser-
vice Proostdij uit Mijdrecht actief in 
de audio- en videotechniek. Voor-
al in het overzetten van waardevol-
le beeld- en geluidsbestanden van 
videobanden en muziekcassettes 
op een DVD en CD of externe USB-
drive. Kostbare herinneringen die in 
de loop van de tijd zijn gemaakt van 
u en uw familie, zoals het opgroei-
en van uw kinderen, het wegval-
len van geliefden van wie de beel-
den nog wel op tape staan, verlovin-
gen, huwelijksvoltrekkingen, fami-
lie-uitjes, feestjes en noem maar op. 
Destijds met een videocamera ge-
maakt waarbij de cassette nog er-
gens in een kast ligt om te bewaren 

voor later... Datzelfde geldt voor mu-
ziekcassettes die vaak bij de doop 
van kinderen in de kerk werden ge-
bruikt om de doopplechtigheid en 
de muziek op te nemen en te be-
waren voor het nageslacht. Dat lijkt 
vaak al zo lang geleden. De ouder-
dom echter komt vaak met gebre-
ken en daar maken de video- en 
muziektapes van toen geen uitzon-
dering op. De kwaliteit wordt minder 
en de apparatuur om het af te spe-
len is er ook niet meer. U kunt het 
beter zo snel mogelijk (laten) om-
zetten naar een digitaal bestand op 
DVD of een CD. Zo blijft de kwaliteit 
behouden en u kunt er zelf naar be-
hoefte kopieën van maken want een OBS De Eendracht 

ontmoet een kunstenaar!
Mijdrecht - Dit jaar hebben al-
le groepen op OBS De Eendracht 
een kunstenaar aan het ontbijt ont-
moet die voorlas uit een mooi kin-
derboek. Uit de diverse takken van 
‘creativiteit’ waren kunstenaars aan-
wezig Zo ook de filiaalchef van AH 
Leicester (mede sponsor ontbijt) en 
ook hij las in groep 8 prachtig voor! 
Zo kregen de leerlingen niet alleen 
een mooi stuk uit een lievelingsboek 
voorgelezen, maar leerden van ‘hun’ 

Volop carnavalsactiviteiten 
bij de Hoefstampers
De Hoef - In de Hoef is het aanko-
mend weekend weer volop carna-
val bij de plaatselijke carnavalsver-
eniging de Hoefstampers. Op vrij-
dagavond begint het al met het 55+ 
carnaval in de Springbok. Prins Ste-
fan en Prinses Marina trappen dan 
af voor een vijfdaagse carnavals-
estafette. Om 19.45 is de zaal open 
voor de 55+ ers en als om 22.00 
uur hun programma is afgelopen is 
het tijd voor een heuse carnavals/
apres ski avond met feest-DJ Mar-
tijn. Hij zal samen met zijn broer er 
weer een grote feestmassa van ma-
ken tot in de kleine uurtjes. Ieder-
een is dan welkom om de Hoef weer 
eens ouderwets op zijn kop te zet-
ten. Zaterdagmiddag zijn de kinde-
ren aan de beurt. Dit jaar gaan al-
le kinderen een heuse carnavals-
steek kleuren. Ook “de Hoef Got’s 
talent is terug. Kan je goed playbac-
ken, dansen, zingen of iets anders 
speciaals geef je dan alvast op via 
de intekenlijsten op de Antonius-
school of stuur een mail naar cvde-
hoefstampers@gmail.com. Op de 
kindermiddag zullen ook de kinde-
ren een eigen jeugdprins of prinses 
kiezen. Kortom kom allemaal naar 

de Springbok in de Hoef op zater-
dagmiddag. Aanvang 14.30 Op zon-
dag doen de Hoefstampers ook voor 
het eerst mee met een heuse car-
navalskar bij het o zo gezellige Ku-
delstaart. Er wordt al hard gebouwd 
door de Raad van Elf en wie er be-
nieuwd is, kom gerust eens kijken 
op zondagmiddag bij de optocht 
van de plaatselijke carnavalsver-
eniging de Pretpeurders. Net als de 
laatste jaren zullen de Hoefstam-
pers ook aanwezig zijn bij het car-
naval in Kudelstaart op de maan-
dagavond. Wie er mee wil naar Ku-
delstaart moet gewoon even con-
tact opnemen met 1 van de leden 
van de Raad van Elf. Dinsdagmid-
dag is de afsluiting voor de Hoef-
stampers in het verzorgingstehuis 
de Poort in Amsterdam. Op deze bij-
zondere middag bezorgen de Hoef-
stampers voor de mensen die het 
zo moeilijk hebben in dit tehuis een 
onvergetelijke middag met rolstoel-
polonaise, onderscheidingen en na-
tuurlijk een driewerf Alaaf. Zoals u 
ziet de Hoefstampers zijn volop in 
beweging en met uw bezoek aan 
1 van de activiteiten wordt het vast 
weer een onvergetelijk carnaval.

SELA concert in H. Hart kerk
Vinkeveen - De bekende christe-
lijke muziekband SELA viert Pasen 
met een reeks concerten. Bijzonde-
re avonden waar in stilte het lijden 
wordt herdacht en met enthousias-
me de opstanding wordt gevierd. In 
verwondering kijken we hoe van-
uit het levenloze kruis nieuw leven 
is ontstaan! Hij is opgestaan, de 
vreugde van ons hart! SELA schrijft 
liederen voor de kerk van nu. Samen 
zingen en God de eer geven die hem 

toekomt. Op vrijdagavond 4 maart 
2016 zal SELA de Rooms-katholieke 
kerk in Vinkeveen aandoen om het 
Paasverhaal al zingend te vertellen. 
De kerk van Vinkeveen is er één uit 
een grote reeks van de Paasconcer-
ten die SELA dit voorjaar zal hou-
den. De avond begint op 20.00 uur 
en de kerk is open vanaf 18.30 uur. 
De kaarten voor dit concert kunt u 
uitsluitend bestellen via de website 
van SELA en kosten 17,50 euro per 

Op verzoek van Ronde Venen Belang:

Mijdrechtse Dwarsweg 60 
kilometer weg
Mijdrecht - Donderdag jl. diende 
de fractie van Ronde Venen Belang 
een motie in waarin zij het college 
opdroeg om de maximum snelheid 
op de Mijdrechtse Dwarsweg per di-
rect naar 50 kilometer per uur te ver-
lagen in plaats van de 80 kilometer 
die nu geldt. Volgens Joppe de Ree 
van RVB wordt er nu veel te hard ge-
reden en gebeuren er de laatste ja-
ren - vooral in de buurt van het Shell 
benzine station/wasstraat - veel 
ernstige ongevallen. De motie werd 
door de overige fracties wel begre-
pen, maar zij vroegen zich af of dit 
zomaar kon. D66: “ Als je dit doet is 
handhaving door de politie noodza-
kelijk en dit gaat niet gebeuren. Dan 
heeft het ook geen enkele zin. Weg-
versmallingen zouden beter zijn. Al-
leen een bord neerzetten heeft geen 
enkele zin”. Ook de VVD begreep het 
probleem, maar was het helemaal 

eens met D66. Laten we deze zaak 
eerst eens uitgebreid bespreken in 
de commissievergadering en kijken 
of er misschien meerdere van deze 
wegen zijn in de gemeente. Wij wil-
len het graag breder zien”. De frac-
tie van PvdA/GL/LS was het ook wel 
eens met de VVD om het breder te 
bekijken: “en dan 60 kilometer. Dat 
is het andere deel van de weg ook. 
Raadslid van Diemen zag heel an-
dere problemen: “Volgens mij mag 
dit niet. Dit is niet volgens de re-
gels, maar goed dat is dan niet an-
ders, dat trekken we dan later wel 
recht”. Duidelijk werd dat het plaat-
sen van een bord met 50 of 60, geen 
enkele rechtsgeldigheid heeft en dat 
de politie niet kan handhaven, om-
dat de weg moet zijn ingericht voor 
een 50 of 60 kilometer weg. De raad 
zat daar duidelijk niet mee en wilde 
toch dat de borden, dan maar met 

60 kilometer, werden geplaatst. Wet-
houder Aldrik Dijkstra voelde er niet 
veel voor, maar gaf de raad uitein-
delijk haar zin: “Oké als u als raad 
dit wil, zal ik zorgen dat er binnen 14 
dagen borden staan met 60 kilome-
ter. Maar let wel: je creëert schijn-
veiligheid”

Te kort
Wij vroegen de wethouder wat er nu 
uiteindelijk precies ging gebeuren. 
Je kan als raad en als wethouder 
toch niet zomaar borden plaatsen.

Wat is de aanleiding?
“Eind 2014 hebben er twee ernsti-
ge verkeersongevallen plaatsgevon-
den op de Mijdrechtse Dwarsweg 
ter hoogte van het Shell tankstation 
in Wilnis. Politieke partijen hebben 
naar aanleiding van deze ongevallen 
vragen gesteld over de verkeerssitu-

atie op de Mijdrechtse Dwarsweg. 
Begin 2015 heeft er wederom een 
verkeersongeval plaatsgevonden.”

Welke verkeersmaatregelen worden 
genomen op de Mijdrechtse Dwars-
weg?
“Op zeer korte termijn worden bor-
den met 60 km/u geplaatst. Dit is 
de maximale snelheid die vanaf het 
moment van het plaatsen van de 
borden op de weg gereden mag 
worden”.

Waarom deze maatregel?
Op 28 januari is er een motie vanuit 
de gemeenteraad gekomen om op 
korte termijn actie te ondernemen. 
De motie is niet aangenomen. Wel 
is er toegezegd om op korte termijn 
actie te ondernemen met het plaat-
sen van 60km/u-borden. De termijn 
is echter te kort om ondersteunen-
de, snelheid remmende maatrege-
len te nemen. 

Wordt de Mijdrechtse 
Dwarsweg aangepast? 
“Ja, we willen dat de snelheid ook 
echt omlaag gaat. Daarom willen we 
ook snelheid remmende maatrege-
len nemen.”

Hoe dan?
“De bouw van de woonwijk de 
Maricken zal het beeld van de 
Mijdrechtse Dwarsweg in de toe-
komst veranderen. Aan de noord-
zijde van deze weg komt woon-
bebouwing, waarmee de uitstra-
ling van deze weg wijzigt. Het uit-
gangspunt is dat het gedeelte van 
de Mijdrechtse Dwarsweg ter hoog-
te van de nieuwe woonwijk binnen 
de bebouwde kom komt te liggen. 
Hiermee wordt de maximale snel-
heid 50km/u. Er komt een roton-
de op de Mijdrechtse Dwarsweg als 
ontsluiting van de Maricken.

Wat is de planning?
“De komende maanden wordt een 
integraal plan geschreven waarin 
diverse maatregelen een plek krij-
gen. Hierbij kan je bijvoorbeeld den-
ken aan drempels ter hoogte van het 
tankstation en belijning. Naar ver-
wachting start de eerste fase van de 
werkzaamheden deze zomer (belij-
ning, drempels) en in een later sta-
dium de aanleg van een nieuwe ro-
tonde ter hoogte van het huidige 
verkoopcentrum van de Maricken.”, 
aldus Aldrik Dijkstra

Open dag bij Tandprothetische 
praktijk den Hartog
Regio - Veel Nederlanders heb-
ben een slechtpassend of verou-
derd kunstgebit. Dit gaat vaak sa-
men met pijn en ongemak. Een be-
zoek aan een tandprotheticus kan 
dan de oplossing brengen. Een ge-
bitsprothese gaat gemiddeld tussen 
de vier tot acht jaar mee. Het is ver-
standig om de prothese eens in de 
twee jaar te laten controleren. Zo 
kunnen eventuele problemen ver-
holpen worden door de prothese 
aan te passen of te vernieuwen, zo-
dat het weer lekker zit.
Bij een prothese wordt goed geke-
ken naar de vorm en de kleur van 
de tanden en kiezen. Het moet goed 
passen bij het gezicht van de pa-
tiënt. Uiteindelijk bepaalt de patiënt 
zelf wat hij/zij het liefst wil.
Er is nu ook de mogelijkheid om met 
behulp van implantaten het kunst-
gebit goed vast te zetten, het zoge-
naamde “klikgebit”. De implantaten 

worden in goede samenwerking met 
een implantoloog geplaatst,waarna 
de tandprotheticus de uiteindelijke 
prothese maakt. Tegenwoordig heb-
ben de zorgverzekeraars de vergoe-
ding van een prothese in het pakket 
opgenomen. Ook voor de prothese 
op implantaten is vergoeding vaak 
mogelijk. 
Als u meer wilt weten over een 
kunstgebit op implantaten kunt u 
een afspraak maken voor vrijblij-
vende informatie en gratis advies. U 
kunt natuurlijk ook terecht voor re-
paraties, aanpassingen aan de pro-
these of vervanging van uw be-
staande prothese. Tevens hebben 
wij een inloopdag op Woensdag 10 
februari van 10.00 tot 14.00. Kom 
langs en laat uw kunstgebit gratis 
en vrijblijvend controleren

Voor meer info zie advertentie elders 
in dit blad

DVD blijft een betrouwbaar opslag-
medium.

Onderscheidend
Wie dat voor u ambachtelijk, maar 
werkelijk professioneel kan doen is 
Videoservice Proostdij. Eigenaar Arie 
van Rossum is er in gespecialiseerd, 
heeft een eigen studio daarvoor en 
het tarief wat hij ervoor vraagt is bo-
vendien heel redelijk. Hij doet dit sa-
men met zijn echtgenote en ‘bac-
kup’ Coby die de afwerking, labeling 
en administratie verzorgt. Coby is be-
kend van Partyservice Proostdij; de 
cateringservice waarmee zij ander-
half jaar gelden stopte. Arie: “Er zijn 
in de loop der tijd nogal wat verschil-
lende audio- en videosystemen op de 
markt gekomen. Sommige zijn al een 
poosje uit de roulatie, maar de appa-
ratuur waarop je de tapes kunt afspe-
len hebben wij tot onze beschikking. 
Banden waarop beeld en geluid met 
die systemen zijn opgenomen kun-
nen wij dus vrijwel allemaal overzet-
ten naar DVD of op CD zetten. Wel-
ke systemen dat zijn kan men zien op 
onze website.” Videoservice Proost-
dij onderscheidt zich niet alleen maar 
door de hogere kwaliteit van het re-
sultaat wat wordt bereikt. Men ver-
strekt ook gratis een leen-videore-
corder aan mensen die eerst nog wil-
len bekijken wat er op hun videoban-
den staat en of dat de moeite van het 
overzetten waard is. “Wij kunnen dat 
ook doen en maken dan kosteloos en 
geheel vrijblijvend een overzicht van 
de aangeboden collectie videoban-

den. Daarna beslist de eigenaar uit-
eindelijk zelf wat hij of zij op de DVD 
wil laten zetten.Op verzoek verzorgen 
wij tevens een ‘ruwe montage’ en zet-
ten zonder een hiervoor gebruikelijke 
meerprijs meerdere korte banden op 
dezelfde DVD. Dit noemen wij ‘stape-
len’. Hierin zijn wij echt uniek, want de 
meeste concullega’s zetten de video-
banden een op een over en is ‘knip-
pen, plakken en samenvoegen’ vrij-
wel onmogelijk,”aldus Arie.

Videoproducties en 
instructiefilms
Sinds jaar en dag verzorgt Videoser-
vice Proostdij voor bedrijven en in-
stellingen ook professionele (klei-
ne) videoproducties. Daarbij moet 
men denken aan ‘low budget’ promo-
tie- en instructiefilmpjes. Tevens bent 
u hier voor zogeheten ‘Time-Lapse 
films’ aan het juiste adres. Arie van 
Rossum heeft er jarenlange ervaring 
mee. Veel bedrijven en instellingen 
zullen soms nog stapels oude video-
banden in hun archief hebben liggen. 
Hiervoor is al jaren geen simpele af-
speelmogelijkheid meer. Geheel naar 
wens kan Videoservice Proostdij de-
ze overzetten naar een meer eigen-
tijds medium. “Voor de goede orde zij 
vermeldt dat wij geen videoproduc-
ties verzorgen voor particulieren, zo-
als trouwreportages. Wel gaan wij al-
tijd voor de hoogste kwaliteit van on-
ze producten en staan wij in voor dis-
cretie!” Meer weten? Kijk op de web-
site www.proostdij.com. Tel. 0297-
283349.

stuk. Kijk voor meer informatie op 
www.sela.nl. SELA behoeft geen in-
troductie meer. De band met nieuw 
geschreven liederen “voor de kerk 
van nu” zet de Bijbel centraal en 
past muzikaal bij deze tijd. Ontstaan 
vanuit de traditionele kerk maakt 
SELA nieuwe liederen die inmiddels 
overal worden gezongen. 

kunstenaar ook iets over de wereld 
van de kunsten!
Mede dankzij al deze creatieve 
voorlezers konden wij zorgen voor 
een heerlijk, gezond en leerzaam 
ontbijt voor alle leerlingen van De 
Eendracht. Op de foto is te zien hoe 
goed het de kinderen smaakt!
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Niet alleen de Rondeveense raad 
maakt zich druk over de wijzigin-
gen van de busverbindingen in en 
om De Ronde Venen. Nadat de raad 
donderdag met algemene stem-
men een motie aannam waarin zij 
het college op droeg, zich maxi-
maal in te spannen bij het Provin-
ciebestuur met als doel de huidige 
busverbindingen in stand te houden 
en het station Abcoude in de route 
op te nemen. Een prachtig streven, 
maar de raad weet heel goed dat is 
een motie was die weinig zin heeft. 
Dat het college zich zal inspan-
nen is niet zo moeilijk, dat doen ze 
toch wel. Dat de routering weer ge-
wijzigd gaat worden naar zoals het 
was, die kans is zo klein en ook dat 
weet de raad.
In dezelfde raadsvergadering dien-
de ook Ronde Venen Belang, ge-
steund door de VVD, een motie in. 
Een motie waar de Raad van Sta-
te wel iets mee zou kunnen. In de-

ze motie werd het college opgedra-
gen, samen met de gedeputeerde 
en op kosten van de provincie een 
buurbusverbinding te realiseren 
m.b.t. het tracé/routering AMC, sta-
tion Abcoude, diverse haltes in Ab-
coude, diverse haltes Vinkekade, di-
verse haltes Baambrugse Zuwe, di-
verse haltes Vinkeveen, Mijdrecht-
se Dwarsweg, diverse haltes Indu-
strieweg Mijdrecht, VLC Mijdrecht 
vice versa met een voldoende fre-
quentie.

Raadsel
Vreemd genoeg viel deze laatste 
motie niet goed bij met name het 
CDA. Ruim een uur werd de verga-
dering geschorst en werd er in ge-
sloten kamertjes hierover gediscus-
sieerd. Wat er besproken is kwam 
niet echt naar buiten, maar wel dat 
Ronde Venen Belang zijn motie in-
trok en dat er een motie lag waar 
alle fracties achter konden staan, 
een motie echter met weinig ech-
te kracht.

De fractie van Ronde Venen Belang 
heeft echter goede contacten met 
de fractie 50 Plus van de Provinci-
ale Staten en toe deze partij hoorde 
dat de motie van RVB niet was in-
gediend, besloten zij om deze mo-
tie in de vergadering van Provinciale 
Staten in te dienen, hetgeen maan-
dag jl is gebeurd. En niet alleen de 
50 Plus partij maakte zich in de Pro-
vinciale State druk over deze vreem-
de dienstwijzing van de busroute in 
De Ronde Venen. Ook het CDA stel-
de vragen in de vergadering van 
maandag jl. De vragen werden be-
antwoord, maar brachten geen ver-
anderingen. Ligt er nog de motie. 
maar deze kan alleen maar kracht 
hebben als de andere fracties daar-
achter gaan staan en tot op heden 
is dat nog niet zover. Maandag 15 
februari komt de Provinciale Staten 
weer in vergadering bijeen en wordt 
deze zaak uitgebreid behandeld. 
Dus... de strijd is nog niet gestreden. 

Wordt vervolgt.

Er is nog een klein kansje dat 
busverbinding AMC blijft

De Ronde Venen - Esther Grond-
ijs (PvdA-GroenLinks-LokaalSoci-
aal) heeft besloten om terug te tre-
den als raadslid en het stokje over 
te dragen aan fractie-assistent Pie-
ter Kroon (26). De reden hiervoor, 
zo schrijft zij aan de burgemeester, 
is haar observatie van de snelle ont-
wikkeling van Pieter Kroon als ge-
dreven en deskundig fractiegenoot. 
“Ik geef, zoals ik ook altijd in mijn 
werk heb gedaan, jonge mensen 
graag de kans hun talenten snel te 
laten groeien op een plek waar deze 
tot wasdom kunnen komen, met bij-
behorende verantwoordelijkheid en 
status. Het doet mij dan ook plezier 
om op deze wijze te kunnen bijdra-
gen aan de borging en toekomst van 

een sociaal en groene inbreng in ons 
hoogste bestuursorgaan van onze 
gemeente, de gemeenteraad,” al-
dus Esther Grondijs. Esther zal poli-
tiek actief blijven binnen haar fractie 
als commissielid van diverse raads-
commissies. “Voor mijzelf zal er in-
houdelijk weinig wijzigen, alleen de 
gemeenteraadsvergaderingen val-
len af.”, schrijft zij in haar brief. Haar 
werk als lid van het Ombudsteam 
van PvdA-GroenLinks-LokaalSoci-
aal en als bestuurslid van de loka-
le PvdA-afdeling zet ze ongewijzigd 
voort. Ook als niet-raadslid blijft zij 
zich bovendien en met wellicht meer 
tijd, inzetten voor de totstandkoming 
van een nieuw zwembad in Abcou-
de.

Sociaal psycholoog
De als sociaal psycholoog afgestu-
deerde Pieter Kroon uit Baambrug-
ge stond op plaats vier bij de laat-
ste gemeenteraadsverkiezingen en 
heeft de afgelopen twee jaar als 
fractie-assistent en commissielid 
binnen het gemeentelijk bestuur er-
varing opgedaan. Tijdens de Pro-
vinciale Statenverkiezingen was hij 
kandidaat voor GroenLinks. Hij is 
nu fractiemedewerker en commis-
sielid voor GroenLinks in de provin-
cie Utrecht. Ook heeft hij een perio-
de stage gelopen in de Tweede Ka-
mer bij de fractie van GroenLinks als 
assistent van Jesse Klaver. “Het ge-
meenteraadswerk trekt mij bijzonder 
aan. Ik heb er erg veel zin in om deze 
uitdaging aan te gaan”, aldus Pieter 
Kroon. Esther Grondijs ziet Pieters 
kennis van het provinciaal beleid op 
allerlei vlakken, zoals openbaar ver-
voer, ruimtelijke ordening, buiten-
gebied en milieu, als een enorme 
aanwinst voor de raad. “Hij is voor 
ons een linking pin met de provin-
cie. Maar behalve dat is hij ook een 
ervaringsdeskundige op terreinen 
waar jongeren tegen aan lopen in 
onze gemeente. Bijvoorbeeld het te-
kort aan betaalbare huurwoningen, 
een probleem dat door vele jonge-
ren met hem in de gemeente wordt 
gevoeld en waar wij ons als fractie 
voor inzetten.” Als alle formaliteiten 
goed worden doorlopen kan Pieter 
in de raadsvergadering van februa-
ri worden beëdigd.

Esther Grondijs draagt het raadslid-
stokje over aan Pieter Kroon

Regio - Sinds kort hebben voet-
gangers die de N196 oversteken 
bij de Dorpsstraat/Schans voorrang 
op het gemotoriseerde verkeer. De 
N196 behoort sinds enkele maan-
den tot de gemeente Uithoorn en 
is geen provinciale weg meer. “Ons 
doel is nog steeds het doorgaan-
de verkeer en daarbij voorname-
lijk vrachtverkeer, door het centrum 
van Uithoorn zoveel mogelijk te we-
ren. Daarmee zijn we al begonnen 
en is onderdeel van het ontmoedi-
gingsbeleid,” laat wethouder Mar-
vin Polak tijdens een persbijeen-
komst over de ontwikkelingen in 
het Oude Dorp weten. “Zo staan de 
verkeerslichten voor het verkeer op 
de N196 vrijwel altijd op rood en die 
voor de overstekende voetgangers 
in het centrum tussen de Dorps-
straat en de Schans altijd op groen. 
Pas als zich een auto aandient bij 
deze voetgangersoversteekplaats 
gaat de teller lopen en springt het 
voor de voethangers op rood en 
voor het verkeer korte tijd op groen. 
Dat kan zelfs per voertuig!” Laat u 

overigens niet verleiden door on-
verwacht over te steken als het licht 
voor u op groen staat. Sommige au-
tomobilisten en ook vrachtwagen-
chauffeurs trekken zich soms niets 
aan van het rode licht en rijden ge-
woon door als zij niemand bij de 
oversteekplaats zien staan. De re-
dacteur van deze krant heeft dit ter 
plekke zelf geconstateerd! Ook de 
verkeerslichten op de kruising met 
de Laan van Meerwijk zijn in het na-
deel van het verkeer dat rechtdoor 
wil rijden naar de Koningin Máxima-
laan en omgekeerd. Polak: “Wij ge-
ven voorrang aan het verkeer dat via 
de Laan van Meerwijk van en naar 
de Amsterdamse weg over het Tha-
merlint rijdt. Het blijkt dat er nu veel 
minder filevorming op met name de 
Thamerlaan ontstaat in de avond-
spits. Door de maatregel is de door-
stroming beter geregeld.” 

Verkeersbesluiten
De wethouder geeft aan dat de plan-
nen om mettertijd al het doorgaan-
de verkeer over de Prinses Irene-

brug en de N196 door het centrum 
te weren vooralsnog doorgaan. De 
eerste verkeersmaatregelen zijn nu 
genomen. Daarvoor zijn geen ver-
keersbesluiten nodig. “Dat is de vol-
gende fase en die zijn verstrekkend 
en bedoeld zijn om het betreffen-
de weggedeelte anders in te rich-
ten. Deze maand zullen de voorstel-
len uitgewerkt zijn en na bekend-
making zullen ze ter inzage wor-
den gelegd. Procedureel gezien kan 
men tegen deze verkeersbesluiten 
bezwaar aantekenen. We verwach-
ten dat dit ook wel zal gebeuren. We 
hebben daarom ruim te tijd inge-
pland alvorens dat proces achter de 
rug is en besluitvorming volgt. Denk 
daarbij aan het einde van dit jaar als 
het tegen zit. Vervolgens is het af-
hankelijk van het moment waarop 
de samenbouw van het Amstelplein 
en het Oude Dorp zal gaan plaats-
vinden of er nog een tijdelijke her-
inrichting van de N196 noodzakelijk 
is. Anders is het zonde van het geld 
om dat voor korte tijd te gaan doen.” 
Aldus wethouder Polak.

Groen licht voor voetgangers 
bij de Dorpsstraat

De Ronde Venen - Tijdens de 
raadsvergadering van vorige week 
donderdag is een initiatiefvoorstel 
van de VVD aangenomen om het 
bomenbeleid Groener dan Nu te 
wijzigen. Het voorstel van de VVD 
was een gevolg van het eerder ge-
opende meldpunt bomenoverlast 
eind vorig jaar. Volgens de gemeen-
te De Ronde Venen kon zij weinig 
doen tegen dit soort overlast, om-
dat het eigen bomenbeleid van de 
gemeente daarvoor geen ruimte 
bood. Nu het VVD-voorstel is aan-
genomen, kan in geval van oneven-
redige overlast van gemeentelijke 
bomen voor om- en aanwonenden, 
een omgevingsvergunning voor het 
vellen van de betreffende boom 
worden verleend. 

Als een inwoner voorheen bij de ge-
meente aangaf overlast te ervaren 
van een gemeentelijke boom was 
het antwoord van de gemeente al-
tijd nee. Nu het voorstel van de VVD 
is aangenomen wordt het nee ten-
zij. Hiermee krijgen de wethouder 

en zijn ambtenaren de ruimte om de 
gemelde overlast van bomen aan te 
pakken. Wethouder Dijkstra gaf tij-
dens de gemeenteraadsvergadering 
aan, dat de problemen nu niet gelijk 
opgelost worden. Hij zal eerst een 
lijst opstellen van bomen die over-
last bezorgen of voor gevaarlijke si-
tuaties zorgen. Afhankelijk van de 
prioritering van bomen op deze lijst 
en of er sprake is van unanimiteit in 
de omgeving, worden deze op korte 
of langere termijn gekapt.

Erg blij
VVD raadslid Maarten van der Greft 
is erg blij nu het voorstel van de 
VVD is aangenomen. “Het is goed 
om te zien dat de gemeenteraad 
unaniem ons voorstel tot de wijzi-
ging heeft gesteund. Aan het eind 
van 2016 wordt het bomenbeleid 
Groener dan Nu geëvalueerd, de 
vastgestelde wijziging kan hier ge-
lijk in worden meegenomen. Daar-
naast is het verstandig om na te 
denken welke bomen wij op welke 
plek willen binnen onze gemeente. 

Wij zijn een groene partij en wil niet 
minder bomen, maar de juiste bo-
men op de juiste plek. Hoge bomen 
waar het kan en lage bomen waar 
het moet.” 
“Nu de wijziging is aangenomen 
zijn we er nog niet”, aldus Maar-
ten van der Greft. “De wethouder 
heeft nu weliswaar meer beleids-
vrijheid om iets te doen aan over-
lastgevende bomen, maar dit moet 
dan nog wel worden uitgevoerd. De 
gemeenteraad stelt de kaders vast, 
de wethouder gaat over de uitvoe-
ring. Naar alle inwoners toe willen 
wij dan ook zeggen dat ze nog even 
geduld moeten hebben. Het beleid 
is nu gewijzigd, dit is een stap in 
de goede richting, maar dit wil niet 
zeggen dat alle problemen direct 
worden aangepakt. 
Uiteraard zal de VVD nu het gewij-
zigde beleid is aangenomen de wet-
houder en zijn ambtenaren op de 
voet blijven volgen en contact blij-
ven onderhouden met de aanmel-
ders van het meldpunt bomenover-
last”, aldus Maarten

Gemeenteraad neemt unaniem gewijzigd bomenbeleid aan

VVD: “hoge bomen waar het 
kan, lage bomen waar het moet”

De Ronde Venen - Onze krant 
staat er de afgelopen weken bol 
van. Vanaf december vallen er heel 
veel belangrijke busverbindingen 
weg in De Ronde Venen. Hoe kan 
dit nu toch gebeuren? Wethouder 
Aldrik Dijkstra heeft openbaar ver-
voer in de gemeente De Ronde ve-
nen in zijn portefeuille. We vroegen 
hem naar het nieuwe busaanbod in 
de provincie Utrecht.

 Onlangs is bekend geworden hoe 
het busvervoer in de gemeen-
te eruit gaat zien vanaf december 
dit jaar. Wat was de eerste reactie 
van het college?

“Wij zijn zwaar teleurgesteld. Wij 
hebben goede gesprekken gevoerd 
met de provincie en duidelijk aan-
gegeven waar de reisbehoeften van 
onze inwoners liggen. We hebben 
onder andere ingezet op een bus 
via Abcoude station en een recht-
streekse verbinding naar Utrecht. 
Om maar een aantal wensen te noe-
men. Die behoeften zijn niet mee-
genomen in het uiteindelijke aan-
bod dat vanaf december door Syn-
tus wordt verzorgd. Nu ontbreekt 
zelfs een goede verbinding tussen 
Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Ab-
coude en een bus via het bedrijven-
terrein waar 5.000 mensen werken”.

 En welke actie hebben jullie toen 
genomen? 

“Wij hebben onze teleurstelling ge-
uit aan de Provincie Utrecht en Syn-
tus, maar ook via onze eigen kana-
len en de lokale media. Iedereen die 
gedupeerd is hebben wij opgeroe-
pen om dit te laten blijken. In per-
soonlijke gesprekken, via gemeen-
telijke kanalen, folders en media. 
Deze signalen zijn binnen gekomen 
bij de provincie. In een gesprek met 
de gedeputeerde hebben we aange-
geven dat wij dit niet kunnen uitleg-
gen aan onze inwoners. Wij hebben 
de provincie uitgenodigd om het uit 
te leggen. In een persoonlijk ge-
sprek én in een openbare commis-
sie van de gemeenteraad. Hiertoe is 
zij bereid en deze afspraken worden 
op korte termijn ingepland”. 

 Wat vindt u van alle reacties uit de 
samenleving?

“Het is goed om te zien dat gedu-
peerde reizigers hun stem laten ho-
ren. Abcoudse ouders die hun kin-
deren liever niet op een bus naar 

In gesprek met wethouder Aldrik Dijkstra

Erg belangrijke busverbindingen 
dreigen weg te vallen

te brengen. Wij zijn gesprekspartner 
van de provincie en hebben op ver-
schillende momenten ingesproken. 
Die samenwerking blijft bestaan. De 
onderbouwing van de provincie zal 
ons nieuwe haakjes geven om ons 
wel onderbouwd en in goed overleg 
te blijven inspannen. 
Een aspect dat nu toe onderbelicht 
is geweest in de media is de manier 
van aanbesteden door de provincie. 
Eens in de 7 jaar nodigt zij markt-
partijen uit om een aanbieding te 
doen om busvervoer in de provin-
cie te verzorgen. Zij heeft ervoor ge-
kozen om de vervoersmaatschappij-
en heel veel vrijheid te geven door 
heel weinig voorwaarden op te leg-
gen. De uiteindelijke uitkomsten zijn 
daarmee onzeker. En dat hebben we 
gezien in het aanbod van Syntus. 
Daarin ontbreken voor ons belang-
rijke lijnen. Het wordt heel moeilijk 
om dit nog aan te passen. Maar sa-
men staan we sterk richting provin-
cie! Ik blijf iedereen oproepen hun 
stem te laten horen”, aldus de wet-
houder.

Foto: Aldrik Dijkstra

het Veenlanden College zien wach-
ten bij een verlaten bushalte langs 
de A2. Het Mijdrechtse bedrijfsle-
ven dat zich afvraagt hoe werkne-
mers die afhankelijk zijn van de bus, 
hun werkplek gaan bereiken. En 
een eindexamenkandidaat die zich 
genoodzaakt ziet te kiezen voor stu-
deren in Amsterdam omdat Utrecht 
zo slecht bereikbaar is. 
De petitie van het CDA voor be-
houd van goed busvervoer die al 
door ruim 1.500 mensen is onder-
tekend, omarm ik. Evenals jullie op-
roep tot actie middels een coupon 
in de krant van twee weken gele-
den. Ze hebben een belangrijke sig-
naalfunctie richting provincie en 
Syntus. Wanneer veel mensen re-
ageren, geeft dit kracht aan onze 
boodschap. Samen kunnen we zo 
veel meer bereiken.

 Syntus is helemaal niet zo nega-
tief, zij zijn juist enthousiast over 
hun nieuwe aanbod op hun web-
site. Hoe kan dat?

“Zij zijn onder andere enthousiast 
over de snelle verbinding met Am-
sterdam-Zuidoost in een hoge fre-
quentie. In een totaalplaatje zul-
len er altijd plussen en minnen zijn. 
Voor ons is het belangrijk om invul-
ling te geven aan alle behoeften aan 
openbaar vervoer. Zodat wij onze 
inwoners een aantrekkelijke woon-
omgeving kunnen blijven bieden 
die toekomstbestendig is. En juist 
de punten waar onze aandacht naar 
uitgaan, zijn niet ingewilligd”.

 En? Verwacht u dat de provincie 
Utrecht en vervoerder Syntus hun 
aanbod nog gaan aanpassen? 

“Wij hebben er alles aan gedaan en 
doen er alles aan om de belangen 
van onze inwoners en de bezoe-
kers van de gemeente naar voren 

DeRonde Venen - Zaterdag 30 ja-
nuari waren veel gasten van de zon-
nebloem op de been om weer te 
genieten van de jaarlijkse ontmoe-
tingsdag incl. een heerlijk diner. Net 
als vorig jaar in de bowling.
De afdelingen Wilnis/de Hoef en 
Mijdrecht hadden deze dag ge-
zamenlijk georganiseerd. Er wa-
ren ruim 130 gasten aanwezig. De 

dag duurde ongeveer van 10.00 uur 
tot 14.00 uur. Er werd gezellig ge-
kletst met elkaar en dit jaar was er 
een muzikale bingo. Erg leuk allerlei 
liedjes uit de oude doos die spon-
taan door iedereen werden mee-
gezongen. Bijna iedereen ging met 
een mooie prijs naar huis.
Er werden door Elza Vis, de verha-
lenvertelster uit Vinkeveen, twee 

prachtige verhalen verteld. De sa-
ge van de turfkist en een winter-
verhaal uit Rusland. Door een team 
bestaande uit de vrijwilligers van 
de Zonnebloem werd een fantas-
tisch diner geserveerd. De mees-
te gasten werden door vrijwilligers 
van huis gehaald en na afloop weer 
naar huis gebracht. Iedereen vond 
het een geslaagde dag.

Gezellige bowlingdag voor zonnebloem
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De open avonden van het VeenLanden College 
waren op donderdag 21 januari in Vinkeveen en 
op dinsdag 26 januari 2016 in Mijdrecht. 
De leerlingen uit groep 8 en hun ouders/
verzorgers kwamen op deze avonden meer 
te weten over het VeenLanden College. Over 
Anglia, Delf, de sportklas, het Entreprenasium 
en het nieuwe onderwijsprogramma van het 
VeenLanden College: Science.
Het VeenLanden College kijkt terug op 
geslaagde open avonden in goede sfeer.
Voor de leerlingen die vergeten hebben zich in te 
schrijven voor de lesmiddag op woensdag 
10 februari: dit is alsnog mogelijk via de website
www.veenlandencollege.nl.
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Datum 7e editie Vogelvrij 
Festival: 2 juli 2016!
Regio - Terwijl de dagen langzaam 
weer langer en warmer worden, zijn 
de voorbereidingen voor het groot-
ste openlucht evenement van de re-
gio weer gestart. Over een half jaar 
wordt de zomer officieel ingeluid op 
de 7e editie van het Vogelvrij Fes-
tival. Zaterdag 2 juli 2016 gaan we 
Vogelvrij de zomer in! Na de zeer 
succesvolle editie afgelopen jaar 
pakt de organisatie dit jaar extra 
groot uit met nog meer festivalbele-
ving en naast dj’s ook enkele spec-
taculaire acts. 
De organisatie kan terug kijken op 
een fantastische editie in 2015. De 
organisatie: “Het afgelopen jaar 
hebben wij flink geïnvesteerd in ar-
tiesten en festivalbeleving. Het was 
de warmste dag van het jaar en met 
een record aantal bezoekers en een 
fantastisch feest was het helemaal 
te gek! Uiteraard willen wij de vori-
ge editie dit jaar overtreffen, daar-

om doen we er een flinke schep bo-
venop! Vogelvrij 2016 wordt dit jaar 
een te gek feest met nog meer fes-
tivalbeleving en buiten de beste dj’s 
van Nederland breiden we de line-
up dit jaar uit met enkele spectacu-
laire acts.”
Met het bekend maken van de da-
tum is ook de ticketverkoop van 
start gegaan. De eerste staffel Ge-
luksvogel tickets was afgelopen za-
terdag binnen enkele minuten uit-
verkocht. Vroegevogel tickets zijn 
nu verkrijgbaar voor €17,- via www.
vogelvrij-festival.nl en Primera. 
Wees er snel bij, voordat ook deze 
tickets zijn weggevlogen en de re-
guliere verkoop van start gaat. 
Check de website www.vogelvrij-
festival.nl en social media kanalen 
voor het laatste nieuws en de eer-
ste acts! Schrijf je in voor de nieuws-
brief om als eerste op de hoogte te 
zijn van de exclusieve ticketacties.

Chakra’s & Chardonnay
Een hilarische toneelkomedie
Regio - Op 24 februari kun je in 
Crown Theater Aalsmeer naar de-
ze komedie over yoga, superfoods 
en menselijke tekortkomingen in de 
zoektocht naar rust, wijsheid en een 
lenige geest. Dé ultieme voorstelling 
om met je vriendinnen heen te gaan! 
Een komedie met een fantasti-
sche cast bestaande uit: Ellen Pie-
ters, Daniëlle van de Ven, Chris Ta-
tes, Melody Klaver, Marie-Louise 
Stheins. Het verhaal gaat over het 
reuzengrote yoga-ego van Yan (ge-
speeld door de knappe Tates), die 
als spiritueel master wil doorbre-
ken. Dat doet geen goed aan de re-
latie met Chana; zijn sterdocente en 
compagnon. Zijn zucht naar macht, 
geld en bekendheid drijven de twee 
steeds verder uit elkaar. Wanneer 
Chana haar eigen yogaschool be-
gint om de hoek, ontbrandt een fel-
le strijd tussen de twee ‘rust & rein-
heid’-verkopers. Hoe zit het met de 
loyaliteit van trouwe yoga-vriendin-

nen Merel, Neel en Carina? Gaan zij 
voor de ‘Verlichting’ of liever voor de 
Chardonnay...?

Kaarten en arrangementen
Kaarten voor deze voorstelling op 
woensdag 24 februari om 20.00 uur 
kosten 26 euro. Het Crown Theater 
biedt samen met Restaurant Eetze 
ook een zeer voordelig theaterar-
rangement aan voor slechts 48 euro 
50 of maak gebruik van het Crown 
Ladies Pakket; ga in totaal met mini-
maal vier vriendinnen naar deze (en 
of naar een van de andere Crown 
Ladies voorstellingen), dan krijg je 
15% korting op de tickets. De Crown 
Ladies prijs voor deze voorstelling is 
dan 22 euro 10.
Meer informatie hierover vind je op 
onze website: www.crowntheate-
raalsmeer.nl Kaarten zijn ook tele-
fonisch verkrijgbaar via 0900 1353 
(45cpm) en bij Ten Hoope in Uit-
hoorn.

Van 20 tot en met 28 februari a.s.

De Huishoudbeurs
Regio - Van 20 tot en met 28 febru-
ari barst het gezelligste vriendinnen 
festival van Nederland in RAI Am-
sterdam weer los: De Huishoud-
beurs! Nieuw dit jaar is het seg-
ment Happy & Healthy, waar be-
zoekers alles kunnen vinden voor 
een gezond en een gelukkig leven. 
Uit recent onderzoek onder bezoe-
kers van de Huishoudbeurs blijkt 
dat ruim 78% zich als sportief om-
schrijft en 85% als (zeer) gelukkig 
en gezond! 

Foute snack na sporten
Als het om sporten gaat kiest het 
overgrote deel voor wandelen (57%) 
als favoriet. Ook zijn de sportschool, 
dansen, bootcamp en Zumba erg 
populair.  60% van Huishoudbeurs 
bezoekers beloont zich na sporten 
weleens met een foute snack, zoals 
een snoepreep of een patatje na het 
zwemmen. Gemiddeld wordt er tus-
sen de 2 en 3 uur gesport per week. 
Interessant om te zien is, dat de be-
zoekers die het meest sporten zich 
ook als het gelukkigst omschrijven. 
In driekwart (75%) van de gevallen 
slapen Nederlanders tussen de 7-8 
uur per nacht. Ook zij omschrijven 
zich als zeer gelukkig! 

Diëten blijft populair
Diëten blijft op de dag van vandaag 
nog steeds populair. 65% van de on-
dervraagden geeft aan weleens een 
dieet te volgen, en soms wel 2 keer 
per jaar! De meeste bezoekers ge-

bruiken wel eens voedingssupple-
menten zoals magnesium, zink of vi-
taminepillen. Eén derde van de on-
dervraagden let op het aantal calo-
rieën per dag.

Happy & Healthy
Dit jaar heeft de Huishoudbeurs een 
nieuw segment: Happy & Healthy. 
Hier kun je alles vinden op het ge-
bied van een gezond en gelukkig le-
ven voor zowel body als mind. Boor-
devol tips & tricks, lezingen, wor-
kouts met Carlos Lens en work-
shops zoals: Lach Yoga, Braingym, 
Chinese massage en klankschaalm-
editatie. “Powerfoods, yoga, boot-
camp, smoothies, het zijn allemaal 
trends van deze tijd en daar speelt 
de Huishoudbeurs op in. Gezon-
de voeding en voldoende lichaams-
beweging zijn erg belangrijk. Met 
het nieuwe segment Happy & He-
althy zijn we gezonder en sportie-
ver dan ooit”, aldus Nicole Menge-
rink, beursmanager Huishoudbeurs.

Info
Praktische informatie Huishoud-
beurs 2016. Van 20 t/m 28 februari 
2016 vindt de Huishoudbeurs plaats 
in RAI Amsterdam. De beurs is da-
gelijks geopend van 11.00 tot 18.00 
uur, op donderdag 25 en vrijdag 26 
februari van 11.00 tot 22.00 uur. Fes-
tival Fantastique (hal 2) en Happy & 
Healthy (Elicium) zijn dagelijks ge-
opend vanaf 10.00 uur. Meer infor-
matie: www.huishoudbeurs.nl.

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
Regio - Vele Nederlanders zullen 
ook deze winter weer gaan genie-

ten van een welverdiende winter-
sport-vakantie. Zorgvuldig worden 
de diverse bestemmingen met el-
kaar vergeleken op sneeuwzeker-
heid, aanwezigheid van apres-ski, 
aantal kilometers piste etc. etc. Ech-
ter wordt het belangrijkste vaak ver-
geten of pas op het laatste moment 
geregeld. Om optimaal te kunnen 
genieten en om blessures te voorko-
men dient uw ski- of snowboarduit-
rusting in optimale conditie te ver-
keren. De medewerkers van Inter-
sport DUO staan voor u klaar om de 

technische staat van uw materiaal 
vrijblijvend te beoordelen. Van don-
derdag 4 februari t/m zaterdag 13 
februari a.s. organiseert Intersport 
DUO een ski-, en snowboard-occa-
sionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedu-
rende deze dagen wordt een groot 
aantal gebruikte ski’s, skischoenen, 
snowboards en snowboardschoe-
nen te koop aangeboden. Om al-
vast in de juiste stemming te ko-
men staat er natuurlijk voor u een 
glaasje Glühwein of Prosecco klaar! 
Ook aan particulieren wordt de mo-

gelijkheid geboden om wintersport-
materiaal op deze beurs te koop aan 
te bieden. Alleen technisch veilig 
materiaal (geen kleding) wordt ge-
accepteerd Intersport DUO Winkel-
centrum Zijdelwaardplein Uithoorn. 
(0297-560329). Inbreng van mate-
riaal is mogelijk t/m zaterdag 6 fe-
bruari. Na controle op veiligheid van 
het materiaal wordt door de mede-
werkers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waardebon-
nen. Intersport DUO brengt geen 
provisie in rekening. Naast het oc-
casion-materiaal vindt u tijdens de 
beurs vele aantrekkelijke winter-
sportaanbiedingen. 
Bezoek: www.intersportDUO.nl

Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

Vogelexcursie Huizerpier 
en Wolfskamer
Regio - Op zaterdag 6 februari or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een vogelexcursie naar de 
Huizerpier en de Wolfskamer. We 
bezoeken de westelijke pier van het 
voormalige vissersdorp Huizen. De-
ze pier mondt uit in het Gooimeer 
en is onderdeel van de Randmeren. 
Aan de westzijde bevinden zich en-

kele eilandjes als een soort voor-
oever. Deze, met lage vegetatie be-
groeide eilandjes, bieden voedsel 
en beschutting voor de vele over-
winterende vogelsoorten die ‘s win-
ters op de Randmeren te vinden zijn, 
zoals dodaarzen, pijlstaarten, ijsvo-
gels en regelmatig ook kleine zwa-
nen. Aan het einde van de pier is er 

een vergezicht over het Gooimeer. 
Hier zijn ook de vogelsoorten te vin-
den die van echt ruim water hou-
den, zoals de grote zaagbek, bril-
duikers en misschien wel een eider-
eend. We vervolgen onze excursie 
naar de nabijgelegen Wolfskamer. 
Dit stuk bos grenst, via een breed 
stuk rietland aan het Gooimeer. Hier 
vinden we ook typische bossoorten, 
zoals goudhaantjes staartmezen en 
goudvinken. Kortom voor ieder wat 
wils deze excursie! Trek passende 
kleding aan, neem lunch voor on-
derweg en een verrekijker mee. Ver-
zamelen: parkeerplaats bij de Nieu-
we Begraafplaats aan de Ir. Ensche-
deweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30 
uur per auto, meerijden is mogelijk.
Terug: rond 15:00 uur. Kosten: gra-
tis. (vergoeding autokosten in over-
leg met de bestuurder). Aanmelden: 
niet nodig. Afgelastingen staan ca. 
1 uur voor aanvang van de excur-
sie op de website: ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn. Info en 
excursieleider: Roy de Dood (06-
23559528)

IVN Opmerkzame Wandeling
Regio - De IVN-afdeling De Ron-
de Venen organiseert in 2016 elke 
maand een zgn. Opmerkzame Wan-
deling. Dit is een nieuwe activiteit. 
De eerste wandeling is inmiddels 

geweest. We starten alle wandelin-
gen bij het Oude Spoorhuis hoek 
Spoorlaan/Demmerik in Vinkeveen. 
De route leidt door de Demmerik-
se Polder waar altijd iets nieuws te 

beleven is. De februariwandeling is 
zondag 7 februari om 14.30 u.
De opmerkzame wandelingen zijn 
opgezet met het doel elke maand 
de veranderingen in de natuur 
langs eenzelfde route op te merken, 
te zien, te horen, te proeven, te rui-
ken en aan te raken. Elke maand zal 
de wandeling op een ander tijdstip 
plaatsvinden en op een andere dag 
in de week. Het gaat om ‘wandelen 
met aandacht’. Iedereen die de rust 
èn de dynamiek van natuur dicht-
bij huis wil ervaren en opmerken is 
welkom. Houd de lokale media in 
de gaten, kijk op de website van het 
IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-
venen-uithoorn , of bel natuurgids 
Elza Vis 06-23150498. Lengte: ca 8 
km.(2 ½ uur). De maartwandeling is 
op woensdag 16 maart en start om 
9.00 u . Er is ook een groep op Fa-
cebook onder de naam : IVN Op-
merkzame wandelingen. Het is een 
besloten groep en je kunt daarvoor 
uitgenodigd worden zodat je ook de 
berichten kunt lezen en je kunt een 
verzoek sturen als je lid wilt worden.

Daar kunnen we het lang over 
hebben. Het is een heel breed be-
grip. Als het over natuur en milieu 
gaat hebben we het over zodanig 
leven dat ook de na ons komen-
de generaties van een mooie pla-
neet kunnen genieten zonder de 
met klimaatverandering gepaard 
gaande stormen, overstromin-
gen, droogtes, uitstervende soor-
ten, etc. 
We zitten nu op een 1% warmer 
klimaat dan de eeuwen hiervoor. 
De klimaatconferentie in Parijs 
in december 2015 bereikte een 
akkoord van max. 2% warmer in 
2020. De klimaatwetenschappers 
vinden 2% teveel en houden ons 
als maximum anderhalf procent 
voor. Laat ik beginnen met te ho-
pen dat iedereen zich aan de ge-
maakte afspraken houdt en dat er 
niet gesjoemeld wordt.
Hoe kunnen wij gewone men-
sen duurzaam leven. Om te be-
ginnen: laat de auto zoveel mo-
gelijk staan. Fietsen is gezond. 
Openbaar vervoer is ook een be-
tere optie. Laten we niet in die-
sels rijden als we toch de auto 
nemen. Die diesels zijn het erg-
ste. Ook in de landbouw is veel 
te winnen. Bijv. een optimaal be-
mestingsplan - niet onnodig te-
veel bemesten - voor opbrengst. 
Voor alle soorten bedrijven geldt: 
werk zoveel mogelijk energie 
neutraal. Op dit gebied valt veel 
te winnen in de bouw en sloop. 
In deze sector wordt veel vervuild 
en veel verspild. Dit is niet alleen 
slecht voor het milieu maar ook 

slecht voor de economie. Ook 
voor alle bedrijfstakken geldt: ke-
tensamenwerking is een goede 
remedie. Tussen de lokale over-
heid, bedrijven, woningcorpo-
raties. Formuleer criteria in be-
stekken en aanbestedingen. Af-
val hergebruiken. Kijken naar 
de werkelijke behoeften van de 
markt.

Denk bij duurzaam aan:
– energie
– mobiliteit (elektrisch, ov)
– afvalverwerking
– wonen, lifestyle

Natuur dichtbij, dat is wat we 
graag willen. Nu, maar ook later.

Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Wat is duurzaamheid?

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
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Argon speelt met Vitesse 
Delft
Mijdrecht - Argon had weinig 
moeite met Vitesse Delft, in een 
éénzijdige wedstrijd kwam Argon 
tot een regelmatige 3-0 overwin-
ning. En daarmee kwamen de be-
zoekers uit Delft eigenlijk nog goed 
weg. Voor rust scoorde Argon één 
maal en na rust zette Argon de 
puntjes op de i. De score had nog 
groter kunnen zijn maar niet alle 
mogelijkheden werden benut.

Fraaie aanvallen
Na een wat aftastend begin dien-
de na een kleine twintig minuten 
de eerste echte mogelijkheid zich 
aan. Een inzet van Soner Gedik ver-
dween via een voet van een Vites-
se verdediger over de achterlijn. De 
hoekschop die volgde werd door 
Bas Pel richting doel gekopt, Jes-
se van Nieuwkerk was attent ter 
plaatse om het laatste tikje te ge-
ven 1-0. Even daarna bediende Jes-
se Soner Gedik maar die schoot net 
naast. Toen zagen we een actie van 
Van Nieuwkerk, hij legde de bal te-
rug op Bas Pel maar ook Pel schoot 
rakelings naast het doel. Maar de 
pogingen van Argon bleven komen, 
een prima inzet van Wouter Winters 
werd geblokt en leverde een hoek-
schop op maar die kans ging aan 
Argon voorbij. Even later bedien-
de Bas Pel de vrijstaande Jesse van 
Nieuwkerk, echter zijn inzet werd 
knap gepakt door keeper Marco 
Bergen Henegouwen. Vitesse Delft 
kreeg op slag van rust een hoek-

schop te nemen, er werd vervolgens 
wel ingekopt maar de bal ging over.

Orde op zaken
Na rust zette Argon snel orde op 
zaken, na een hoekschop van Jes-
se Loenen kopte Bas Pel Argon 
naar 2-0. Eigenlijk was Argon toen 
al zeker van de overwinning. Vitesse 
Delft had in aanvallend opzicht wei-
nig mogelijkheden, één keer werd 
het zijnet getroffen en in slotminu-
ten trof het de kruising. Het werk 
van Argondoelman Romero Antoni-
oli bleef beperk tot enkele vangbal-
len. Met nog een half uur te gaan 
moest Syrano Morrison zich van-
wege een blessure laten vervan-
gen door Jesse Stange en na twintig 
seconden kon de snelle Stange de 
bal nog net bij de achterlijn binnen 
houden, nam vervolgens alle tijd om 
Soner Gedik aan te spelen en die 
liet doelman Bergen Henegouwen 
kansloos 3-0. Enkele minuten la-
ter werd een doelpoging van Stan-
ge door de Vitesse doelman onder-
schept. Drie minuten voor tijd had 
Jesse Stange de vierde treffer op 
zijn voet toen hij de bal ontving van 
Jesse van Nieuwkerk, maar oog in 
oog met doelman Bergen Henegou-
wen schoot hij te gehaast en over.
Een dik verdiende overwinning voor 
Argon dat komend weekeinde vrij is 
van kompetitieverplichtingen. Wel 
wordt er doordeweeks geoefend, in 
Harmelen tegen SCH en thuis tegen 
Olympia. Foto: sportinbeeld.com

Atlantis 1 verliest fors van 
Huizen 1
Mijdrecht - Op zaterdag 30 janu-
ari stond voor het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 1 de thuis-
wedstrijd tegen Huizen op het pro-
gramma. Teams van de week waren 
de Kangoeroes en de Toppers die 
erg hun best deden om zich te la-
ten horen. Uiteindelijk werd dit een 
wedstrijd waarin Atlantis vooral veel 
moeite had om tot scoren te ko-
men. Na een 4-5 ruststand eindig-
de de wedstrijd met 8-15 in het voor-
deel van de Huizenaren. Deze wed-
strijd bestond de eerste aanval uit 
Maarten Helsloot, Lars Kuijlenburg, 
Melissa van der Stap en Amy Lo-
man. Verdedigend begonnen Heleen 
Haspels, Sharon Moen, Robin van ’t 
Schip en Berry de Jong, die net te-
rug was van een vakantie. De wed-
strijd kwam aan beide kanten moei-
zaam op gang. De verdediging van 

Atlantis hield het lang vol om Huizen 
helemaal vast te zetten. Hier kon de 
aanval helaas niet genoeg van profi-
teren. Hierdoor viel na tien minuten 
dan toch het eerste doelpunt aan de 
kant van de Huizenaren. Hierna bleef 
het de hele eerste helft met weinig 
doelpunten gelijk op gaan. De rust 
werd uiteindelijk opgezocht met een 
4-5 voorsprong voor Huizen. In het 
begin van de tweede helft was Hui-
zen scherper in de afronding van de 
kansen, waardoor het een gat wist 
te slaan van vijf punten met Atlan-
tis. Atlantis probeerde zich nog te-
rug te knokken in de wedstrijd, maar 
helaas zonder resultaat. Huizen liep 
verder uit en de wedstrijd werd af-
gesloten met een 8-15 winst voor 
Huizen. Aanstaande zaterdag speelt 
Atlantis 1 een uitwedstrijd tegen 
Fluks 1 in Noordwijk om 17.05 uur.

Atlantis B1 wint haar 
eerste uitwedstrijd
Mijdrecht - De door TTC projec-
ten gesponsorde Atlantis B1 moest 
afgelopen zaterdag aantreden te-
gen Roda B1 uit Krommenie. On-
danks het feit dat Atlantis een heel 
goed seizoen draait, heeft de B1 
nog nooit weten te winnen in een 
uitwedstrijd. De ploeg uit Mijdrecht 
had twee keer verloren en twee keer 
gelijk gespeeld. Hier wilde Atlantis 
op 30 januari eindelijk verandering 
in brengen.
Atlantis begon de eerste vijf minu-
ten erg matig, waardoor ze 1-0 ach-
ter kwamen. Dit was echter de eni-
ge keer dat Atlantis tegen een ach-
terstand opkeek. Al snel wist Atlan-
tis de knop om te zetten en het ka-
rakter te tonen van een echte kam-
pioen. Door positief naar elkaar 
te zijn, strijd te leveren en voor el-
kaar te willen werken wist Atlantis 
al snel uit te breiden naar een 1-4 
voorsprong. Deze voorsprong werd 
de hele wedstrijd niet meer uit han-
den gegeven. Atlantis wist de sco-
re zelfs uit te bouwen naar een 4-9 
ruststand.

Zwak
De eerste helft begon zwak maar 
kwam op gang door goed te verde-

digen en bij vlagen zeer mooie aan-
vallen neer te zetten. Het was aan 
Atlantis de taak om deze flow door 
te zetten en niet terug te vallen naar 
de eerste vijf minuten van de eer-
ste helft.

Atlantis begon goed aan de tweede 
helft. Tegelijkertijd begon Roda ook 
beter te verdedigen, waardoor de 
bal minder goed verplaatst kon wor-
den dan eerst. Daardoor wist Atlan-
tis in de tweede helft niet nogmaals 
negen keer te scoren. Maar de grote 
voorsprong van vijf doelpunten ver-
schil wist de ploeg uit Mijdrecht nog 
wel te vergroten naar een verschil 
van acht doelpunten. Hierdoor ein-
digde de wedstrijd in een 6-14 over-
winning voor de ploeg uit Mijdrecht. 
Hoewel nu de eerste uitwedstrijd is 
gewonnen, heeft Atlantis echter wel 
alle thuiswedstrijden gewonnen. Dit 
heeft er voor gezorgd dat Atlantis 
op een gedeelde tweede plek staat. 
Aankomende zaterdag 6 februa-
ri moet Atlantis tegen OKV B1 de 
strijd aangaan. OKV staat ook op de 
tweede plek. Kortom, dat wordt een 
hele leuke en spannende wedstrijd 
waaruit zal blijken of Atlantis B1 nog 
steeds op titelkoers is.

Professioneel 
badmintonles 
voor leerlingen
Mijdrecht - De gymles van de kin-
deren van groep 5 tot en met 8 van 
OBS Molenland zag er de afgelopen 
week anders uit. Een aantal leden 
van badmintonvereniging Veens-
huttle was bereid om een clinic te 
verzorgen voor kinderen van de ba-
sisscholen in de Ronde Venen.
Aangekomen in de sporthal kregen 
zij eerst een korte demonstratie van 
de professionals. Er werd het een en 

ander verteld over de techniek die 
je nodig hebt voor het gebruik van 
een badmintonracket en hoe je het 
spel speelt. Na een korte warming-
up mochten de kinderen zelf aan 
de slag. In tweetallen werd er fana-
tiek geoefend. Met veel enthousias-
me hebben de kinderen aan de cli-
nic meegedaan. Na afloop kregen 
zij een folder mee naar huis voor 3 
proeflessen in april. 

Biljartmakers en CenS 
maken flinke stap
De Ronde Venen - Deze begin ik 
met de 2e divisie, daar timmerden 
de nummers 1 (de Biljartmakers) en 
3 (CenS) namelijk flink aan de weg! 
De nummer 2 (ASM 1) moest dat, 
aangezien zij vrij waren, lijdzaam 
toezien. Maandag was CenS als eer-
ste aan de beurt. In de race naar het 
kampioenschap valt er af en toe een 
steekje maar dat was deze keer ze-
ker niet het geval. Tegenstander, de 
Kromme Mijdrecht 3, werd kansloos 
en zonder naar huis gestuurd, 9-0 
en een mooie uitslag om in de top 3 
te blijven. Op woensdag was het de 
beurt voor de Biljartmakers. Zij ont-
vingen the Peanut Bar. Ook hier was 
de tegenstander kansloos en ook 
hier werd het 9-0 voor de nummer 1 
in de 2e divisie. Daarmee blijven zij 
uiteraard op kop in de tussenstand. 
De Springbok 2 deed tegen ASM 2 
zijn best om het spoor van de kop-
lopers te blijven. Jim van Zwieten 
(ASM) snoepte nog wel 2 punten af 
maar daarmee het over voor ASM, 
7-2. De Kromme Mijdrecht 1 hoef-
de niet ver weg voor hun uitwed-
strijd. De gastheer was de Krom-
me Mijdrecht 2. Ook hier een forse 
9-0 zege voor de thuisspelers. Ger-
rit Schuurman (Kromme Mijdrecht) 
kwam nog een beetje in de buurt 
voor een gelijkspel maar Willem van 
de Graaf gooide op tijd de deur in 
het slot.
In de 1e divisie ontving de Kuiper/
Stee Inn de nummer 2 in de tussen-
stand, DIO. Alleen Martien Heijman 
(Kuiper/Stee Inn) verloor zijn partij 
van Koos Zwerver (DIO) maar daar-
mee was het over voor DIO, 7-2. De 
koploper (de Merel/Heerenlux 1) 

was vrij deze week maar blijft door 
het verlies van DIO, weliswaar sa-
men met DIO, op kop in de 1e divi-
sie. Bar Adelhof 3 kreeg de kans op 
dichterbij de top 3 te komen. Thuis 
werd helaas met 4-5 verloren van 
clubgenoot, Bar Adelhof 2 maar met 
4 punten tegen 0 van de Merel/Hee-
renlux 1 en 2 van DIO komt je toch 
dichterbij. De Merel/Heerenlux 2 en 
3 vochten ook een clubwedstrijd uit. 
Dorus van de Meer (de Merel 3) was 
uitstekend op dreef. Hij maakte zijn 
partij in 13 beurten (de snelste par-
tij) uit en maakte ook nog, met 36 
caramboles (32,73%) ook nog eens 
de hoogste serie. Tegen dat geweld 
was tegenstander Piet Best niet op-
gewassen. Gelukkig voor de Merel 2 
was dit de enige tegenstand op de-
ze speelavond, de andere 3 partijen 
waren een prooi voor de Merel 2 en 
daarmee kwam toch 7-2 op het bord 
te staan. Stieva/Aalsmeer mocht het 
tegen de Springbok 1 opnemen. 
Hier was het alleen Michel van de 
Springbok 1 die twee punten in de 
tas stopte. De andere 7 waren voor 
Stieva. Bar Adelhof 1 kan de punten 
goed gebruiken en moest die tegen 
Lutis/de Springbok binnen zien te 
halen. Chas Jans (Bar Adelhof) had 
het moeilijk tegen de sterk spelende 
John Beets (Lutis) en kon de winst 
dan ook niet binnenslepen. Dat de-
den Anne Beeker, Bas Krabbendam 
en Bob van Kolck wel en daarmee 
was de 7-2 overwinning voor Bar 
Adelhof 1
Volgende zondag worden de voor-
onders libre in de 3 sterklasse ge-
speeld in café the Peanut Bar en ca-
fé CenS, aanvang 11:00 uur.

Kjell van Eeken met Argon bij 
eerste kunstgrasveldwedstrijd
Mijdrecht - Mascotte van de week 
is dit keer Kjell van Eeken. Kjell zit al 
vier jaar op voetbal, en speelt dit jaar 
voor het eerst bij de E-tjes. Erg leuk, 
het hele seizoen een eigen, vast 
team. De E8 is een gezellig en fana-
tiek team en de eerste helft van het 
seizoen ging erg goed. Ze werden 
3e in de competitie en gaan door 
in de beker. Kjell speelt graag in de 
verdediging, maar net voor de win-
terstop besloot de coach hem toch 
ook eens in de spits te laten spelen. 
En jawel, daar scoort hij ook nog 
doelpunten. Hij traint graag twee 
keer per week onder leiding van 
Jan Burggraaf, een toptrainer vol-
gens Kjell. Naast voetballen houdt 
hij ook erg van schaatsen. Geluk-

kig voetbalt de E8 op zaterdagoch-
tend, dan kan Kjell ’s middags nog 
naar de Jaap Edenbaan om daar te 
schaatsen bij IJsclub Nooitgedacht. 
Kjell is een echt buitenkind, naast 
buiten sporten speelt hij graag bui-
ten met zijn buurjongens en vriend-
jes. Wat doen ze het allerliefst? Lek-
ker een balletje trappen.
En als het regent? Een potje FIFA 
voetbal op de Wii. Maar afgelopen 
zaterdag was hij erbij, als pupil van 
de week, samen met Argon op de 
eerste competitiewedstrijd op het 
nieuwe kunstgrasveld. Het werd een 
mooie middag want vanuit de dug 
out zag Kjell zijn club met ruime cij-
fers winnen.
Foto: sportinbeeld.com

Mooie winst voor
De Vinken
Vinkeveen - Het eerste achttal van 
De Vinken had afgelopen zaterdag 
weinig tegenstand van het bezoe-
kende Fluks uit Noordwijk. Al van-
af de start lag De Vinken op voor-
sprong (4-0) en via een tussenstand 
van 13-4 finishten de Vinkeveners 
op 25-10.

Basisacht
Trainer-coach Hans van Dasler 
bracht zijn vertrouwde basisopstel-
ling binnen de lijnen: aanvoerster 
Annick Stokhof met Mariska Meul-
stee, Kelvin Hoogeboom en Rutger 
Woud in de aanval. Emese Kroon, 
Dorien Verbruggen, Gideon Leef-
lang en Jelle Mul in de verdedi-
ging. Verzorger Ron van Vliet bezet-
te naast Van Dasler de bank samen 
met de reserves en het team van de 
week de pupillen E1.
De Vinken 1 ging verder waar de 
reserves in de wedstrijd ervoor ge-
stopt waren. In de slotfase sleepte 
het tweede een knappe overwinning 
uit het vuur (16-12) en met zuivere 
schoten van Rutger Woud (2x), Do-
rien Verbruggen (vrije bal) en Emese 
Kroon (strafworp) stond het binnen 
enkele minuten 4-0. Een wat minde-
re fase volgde, waarbij de Abn-am-
ro formatie diverse foutjes maakte. 
Weliswaar stond de Vinkendefen-
sie als een huis, maar doordat Fluks 
lang kon aanvallen kwam Noord-
wijk toch weer in de wedstrijd. Na 
de 5-1 van Annick Stokhof kroop 

Fluks naar 5-4. In de laatste tien mi-
nuten van de eerste helft nam de 
thuisploeg echter het heft weer ste-
vig in handen. Doelpunten van An-
nick Stokhof (3x), Dorien Verbrug-
gen (2x), Emese Kroon (2x) en Rut-
ger Woud brachten de pauzestand 
op 13-4.

Slordigheidjes
Ook de tweede spelperiode begon 
De Vinken sterk. Een strafworp (An-
nick Stokhof), een kansje uit de re-
bound (Jelle Mul), een doorloop-
bal (Emese Kroon) en een knappe 
uitwijker (Kelvin Hoogeboom) til-
den de stand naar 17-4. Een benutte 
vrije bal van Fluks werd door Eme-
se Kroon met een kansje onder de 
korf weer tenietgedaan. Na dit ster-
ke begin zakte het spel toch weer 
in. Slordigheidjes gaven de bezoe-
kers weer even de ruimte om wat te-
rug te doen. Het wat laconieke Vin-
kenspel viel pas weg in de laatste 
tien minuten. Emese Kroon zou nog 
vier maal scoren en haar dagtotaal 
op negen brengen. De aanvullende 
scores van Kelvin Hoogeboom, Do-
rien Verbruggen en Annick Stokhof 
zorgden ervoor dat Fluks bij 25-10 
de wonden mocht gaan likken. 
Met dit resultaat blijft De Vinken op 
plaats 3 in de ranglijst, op één punt 
van concurrent Huizen. Volgende 
week mag De Vinken op bezoek bij 
de ongeslagen koploper Midlandia 
in Bunnik.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 5 februa-
ri 2016 is er in Cafè de Merel Ar-
kenpark MUR no 43 te Vinkeveen 
tel. 0297-263562 prijs-klaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren welkom, aan-
wezig zijn om 19.45uur voor de in-
schrijving Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winnares 
bekend,ook is er op deze avond een 
grote tombola. 

De uitslag:
1. Corry Verhaar  6974 punten

2. Wim Hofsteatter 6771 punten
3. Corry v.Bemmelen  6574 punten
4. Bianca Pappot  6542 punten
5. Gerrit de Busser 6530 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Cor de Beer met 5239 punten.

De wedstrijden voor de competitie 
(iedereen welkom ook per avond) 
zullen op de volgende datums wor-
den gespeeld in 2016;5 en 19 febru-
ari,4 en 18 maart, 1,15 en 29 april, 13 
en 27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli is de 
laatste klaverjas-avond van de com-
petitie van het jaargang 2015/2016 
dit alles onder voorbehoud. 



Gijs en Gerrit winnaars 
zes-ballen toernooi
De Ronde Venen - Maar liefst 19 
spelers en speelsters plaatsten zich 
voor de finales van het zes ballen 
toernooi van biljartclub de Merel af-
gelopen zaterdag 30 januari en dat 
leverden de volgende winnaars op:
In de c poule kon Jeroen v.Rijn 
,Gijs v.d.Neut niet de baas in de fi-
nale en werd keurig tweede tegen 
de prima spelende Gijs die verras-
send de grootste prijs uit zijn bil-
jart carrière binnen haalde, als goe-
de derde kwam Ralph Dam uit de 
bus die op toernooien toch altijd 
goed presteert met zijn onnavolg-
bare spel maar deze avond zijn vi-
zier niet op scherp had staan dus 
zijn tegenstanders mazzel hadden. 
In de b poule won Gerrit Schuurman 
uit Mijdrecht met minimaal verschil 
van Coen Stevens die sterk speelde 
maar het toch moest afleggen tegen 
Gerrit en dus knap tweede werd , de 
derde plaats was voor Martien Heij-
man die zich toch iet wat vergiste in 
het spelletje met zes ballen en het te 
gemakkelijk opnam maar toch nog 
derde werd. 
Sterke spelers als Wim Berkelaar, 

en Krelis v.d.Linden, ( Krelis kon 
de druk niet aan ondanks zijn ve-
le supporters) Henk Jan Priem, Bas 
Krabbendam,Hans Levy en Bert 
Fokker moesten het toch maar even 
tegen Gijs en Gerrit afleggen, bravo.
De prijzen waren weer prachtig.
Biljartclub de Merel kon terug zien 
op een geslaagd toernooi, met dank 
aan de vrijwilligers voor het tellen 
en schrijven en in het bijzonder Ca-
ty Jansen voor de 
organisatie.

Biljarten D.I.O
Het driebanden toernooi van D.I.O 
en Cafe de Merel is nu van start ge-
gaan .De eerste kwartfinalisten zijn 
al bekend nl.Paul Huzemeier, Mees 
Brouwer, Hans Dikker en Jan Eijs-
ker. Voor dit toernooi kunnen we 
nog enkele spelers of speelsters 
plaatsen op de volgende datums za-
terdag 20 en 27 februari en de zon-
dagen 14-21 en 28 februari en de 
zaterdag 5 maart opgeven kan op 
het onderstaande adres. Dit alles in 
cafe de Merel in Vinkeveen

Prijsklaverjassen Onder Ons
Vinkeveen – Klaverjasclub Onder 
Ons organiseert dinsdag 9 februa-
ri een Prijs klaverjasavond met leu-
ke en lekkere prijzen. Iedere kaart-
liefhebber is van harte welkom. De 
aanvang is 20.00 uur in dorpshuis 
De Boei Kerklaan 32 in Vinkeveen.
De uitslag van de vorige prijs kaart-

avond was: 1e. Theo Kok met 5508 
punten, 2e. Herman van de Waa 
met 4914 punten, 3e. Ferry Verbraak 
met 4902 punten, 4e. Neel Bosman 
met 4865 punten, 5e. Cor de Haan 
met 4760 punten. Martien de Kuijer 
kreeg de poedelprijs met 3574 pun-
ten.

Noah Boogaard deed het 
prima bij de ‘Pure Sprint’
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag, 30 januari, stond het NK Pu-
re Sprint op het programma in Den 
Haag. De Pure Sprint bestaat uit 
het schaatsen van een 100m, 300m 
en 500m. Bij de Heren Junioren A 
deed Noah Boogaard uit De Ron-
de Venen mee. Om aan het NK Pure 
Sprint mee te kunnen doen, moest 
hij zich eerst plaatsen via selectie-
wedstrijden. Tijdens de selectie-
wedstrijd van de regio Zuid-West in 
Hoorn eindigde Noah als tweede en 
daarmee plaatste hij zich direct voor 
het NK Pure Sprint. Als eerste werd 
de 100 m gereden. Noah moest in 
de laatste rit en reed 10.05 seconde. 
Naast een tweede plek op deze af-
stand, betekende dit een persoonlijk 
record en een clubrecord voor Juni-
oren A. Omdat binnen het NK Pure 
Sprint ook het officiële NK Afstan-
den op de 100m en 300 m wordt ge-
reden, was er ook een officiële prijs-
uitreiking inclusief Wilhelmus. 
Vervolgens werd de 300 m gereden. 

Wederom startte Noah in de laatste 
rit. Hij eindigde in een nieuw per-
soonlijk record van 24,33 secon-
de op de derde plaats. Weer op het 
podium en weer inclusief officiële 
prijsuitreiking en het Wilhelmus. 
Voor de start van de 500 m stond 
Noah derde in het tussenklasse-
ment met ruime voorsprong op de 
nummer 4. Noah moest het in de af-
sluitende 500 m opnemen tegen de 
nummer 4 van het tussenklasse-
ment. Hij reed een stabiele 500 m 
zonder te veel risico’s te nemen.
Op deze afstand geen medaille 
maar de derde plaats in het eind-
klassement kwam geen moment in 
gevaar. In het eindklassement van 
de NK Pure Sprint eindigde Noah 
daarmee uiteindelijk als derde. Een 
meer dan prima resultaat en dat als 
eerste jaars Junior A. Nadat voor de 
derde keer deze avond het Wilhel-
mus had geklonken, kon de terug-
reis naar Wilnis worden aangevan-
gen.

Veenland turnsters 
winnen 4 medailles
De Ronde Venen - Zaterdag 30-
1 januari werd in de Willistee de 
voorronde van de voorgeschre-
ven oefenstof D2 en D3 gehouden. 
Voor Veenland deden maar liefst 15 
turnsters mee. In de eerste ronde 
mochten Emma en Roos hun wed-
strijd turnen.. Ze begonnen met su-
per mooie oefeningen op vloer. Em-
ma werd zelfs 3de. Op de brug had 
Roos een beetje pech met in turnen 
bij de afsprong, haar handen gle-
den weg. Roos liet zich niet kennen 
en turnde een mooie oefening. Em-
ma turnde op de balk een mooie oe-
fening en mocht op het podium op 
een mooie derde plaats staan. Roos 
werd 27ste. 
Daarna de beurt aan het ”giechel-
clubje” Maud, Jaël , Lotte, Izzy en 
Danae. Sommige waren erg zenuw-
achtig en dat was ook aan de oefe-
ningen te zien. Op brug niet ieder-
een liet super oefeningen zien en 
Lotte werd 1ste en Danae 2de. Op 
de balk ging het bij sommige niet 
goed. Hier en daar was er een val en 
werd er slordig geturnd en dat kost 
punten. Bij vloer en sprong ging 
het een stuk beter en bij de uitslag 
bleek Danae 6de …… of toch niet? 
Na een protest over het balk cij-
fer bleek Danae 2de te zijn dus een 
mooie zilveren medaille. Izzy werd 
8ste, Jaël 15de, Lotte 17de en Maud 
20ste.

Eerste
Voor Jara, Simphiwe en Noa was het 
ook hun eerste wedstrijd, Jara en 
Simphiwe turnen zelfs pas sinds de 
zomervakantie. Ze deden mee met 
de D3. Ze begonnen op brug met 
mooie oefeningen . Simphiwe en 
Noa hadden zelfs allebei de mooi-

ste. Op vloer mooie handstanden 
en sprongen en dat bleek want Jara 
was de beste en Simphiwe 3de. Ook 
de handstand platvallen bij sprong 
waren heel mooi en tot haar eigen 
verbazing bleek Jara een mooie 
tweede plaatst behaald te hebben. 
Simphiwe een keurige 5de plaats en 
Noa een 9de plaats.
In de vierde ronde alweer turnde 
Jasmijn. Demi en Lisa. Ze begon-
nen de wedstrijd wat wiebelig op de 
balk. Maar alle koprollen lukte! Op 
naar de vloer turnde Jasmijn een su-
per oefening en werd 2de . Op de 
brug had Demi pech met in turnen. 
De handen gleden weg met zwaaien 
en Demi viel na een botsing met de 
lage ligger op de mat. Gelukkig met 
de wedstrijd gebeurde het niet en 
turnde ze een hele mooie oefening 
(5de ) Jasmijn had ook een prima 
oefening en werd hier 2de. Uitein-
delijk mocht Jasmijn op het hoog-
ste deel van het podium plaatsne-
men een mooie 1ste plek. Lisa turn-
de een prima wedstrijd, zij werd 9de. 
Demi werd 20ste.

Laat
Nora en Robyn turnde hun wedstrijd 
op de late middag. Helaas was de 
juf inmiddels ziek naar huis maar 
gelukkig namen Sabine, Marijke en 
Antoinette het prima over. Nora was 
nog niet helemaal hersteld van haar 
griep en dat was hier en daar te 
merken. Gelukkig heeft de jury ook 
niet alles gezien want ze vergat de 
streksprongen op de vloer en dat is 
niet gezien. Robyn draaide een hele 
mooie brugoefening en ook de an-
dere oefening gingen goed. Nora 
werd 8ste op de voet gevolgd door 
Robyn die 9de werd. 

Record aantal deelnemers bij 
Uithoorns Mooiste
Regio - Voor de 32e keer werd af-
gelopen zondag 31 januari jl de 
hardloopwedstrijd door Uithoorn 
georganiseerd door Atletiek Klub 
Uithoorn (AKU). Net als vorig jaar 
werd er gelopen over het vernieuw-
de parcours door de Kwakel, langs 
de Amstel (voor de langste afstand) 
en door de dorpskern. Door me-
dewerking van de gemeente was 
zelfs een groot deel van de N196 
geheel afgesloten voor het ver-
keer. De weersverwachting was in 
de week voorafgaand aan de loop 
slecht en de organisatie vreesde het 
ergst. Maar toen de eerste lichtstra-
len door ieders slaapkamer drongen 
bleek het allemaal best mee te val-
len. Een waterig zonnetje scheen en 
het was droog. Met een tempera-
tuur van een graad of 8 was het ei-
genlijk ideaal weer om te lopen. En 
dat hebben we geweten. 
De kantine van Legmeervogels was 
door alle vrijwilligers weer ingericht 
als inschrijfruimte en deze puilde 
tussen 10 uur en 11 uur volledig uit. 
Uiteindelijk hebben ruim 1450 men-
sen meegedaan aan de loop. Hier-
van bijna 500 vrouwen en de rest 

mannen. De 10 kilometer blijft het 
meest favoriet met bijna 650 lopers. 
De 5 kilometer en de traditionele 10 
Engelse Mijlen (16,1 km) verdeelde 
de overige lopers netjes. Elk onge-
veer 400 lopers. Ruim een half uur 
voor de start liepen ook nog eens 
165 kinderen een rondje van 1 ki-
lometer over een parcours rond het 
parkeerterrein. Bij de jongens won 
Jesse Hafkamp, Yannick Bena werd 
2e en Bryan Krak finishte als 3e. Bij 
de meisjes won Jade Linthorst. Nat-
halie Hofstee was tweede en Esmee 
Meering finishte als 3e.

Feestje
Al met al hebben meer dan 1600 
mensen deelgenomen aan de wed-
strijd en dat is in de historie van de 
loop nog nooit voorgekomen. Reden 
voor een feestje na afloop bij de or-
ganisatie. 
Van alle deelnemers kwamen met 
202 lopers de meeste deelnemers 
uit de gemeente Uithoorn. De ge-
meente de Ronde Venen met 72 
deelnemers en Aalsmeer met 62 lo-
pers waren net als Leiden met 98 
deelnemers de grootste gemeen-

Uitkomst bij sans-
contracten vaak beslissend!
Regio - De bridgers van Bridge-
club ABC stonden donderdagoch-
tend eerst even stil bij het overlij-
den van onze voorzitter Jan van der 
Schot. Jan was de drijvende kracht 
van de club. Helaas, hij is nu voor-
goed uit ons midden, maar alle le-
den zullen hem blijven herinneren 
als de aardige en gedreven man van 
de Amstel Bridgeclub en “Het land-
je” . Sterkte Leny.
Na een minuut stilte werd de vier-
de ronde van de derde competitie-
zitting in het Buurtnest gestart. 
Opvallend waren de sans-contrac-
ten. In de B-lijn werd bijvoorbeeld 
bij spel 7 vier keer een sans-con-
tract afgesloten. Bij goed tegenspel 
was het, ondanks de punten, onmo-
gelijk om een sans-contract te ha-
len. Drie sans ging 4 down, twee 
sans respectievelijk 3, 2 of 1 down. 
Oorzaak was vooral de uitkomst. 
Wanneer de spelers in de tegenpar-
tij elkaar met een lange kleur kun-
nen vinden is het hek van de dam 
bij sans! Corrie & Bibet hebben dat 
blijkbaar aangevoeld en haalden bij 
dat spel een 4 ruiten contract bin-
nen. Dit leverde het paar een 100% 
score op. Ook bij spel 3 was de uit-
komst bepalend voor het behalen 
van een sans-contract. Drie sans 
ging één keer 2 down, maar er is 
ook een keer drie sans +1 gespeeld. 
Het veiligste contract was hier drie 
schoppen, gespeeld en gemaakt 
door Arna & Gerda met een mooie 
score van 80%.

A lijn
In de A-lijn was spel 5 een leuk ge-
schud spel. Zowel noord/zuid als 

oost/west wilden spelen en von-
den hun kaarten daarvoor geschikt. 
Marthe in noord, met 8 mooie har-
ten, bood gelijk maar vier harten, 
waarna Ada in oost vier schoppen 
bood. Toen begon de strijd, wie gaat 
spelen? Omdat schoppen boven 
de harten komt, won Ada dit, maar 
6 schoppen is te gek mensen, dat 
wordt gedubbeld. Dit contract ging 
echter slechts één down en is altijd 
beter dan 4 harten gemaakt. Doch 
4 harten is maar één keer gehaald. 
Het werd dus een gemiddelde sco-
re. Voor Greet & Nel was die tafel 
met de spellen 5 t/m 8 een goede 
tafel. Zij mochten van de tegenpar-
tij wel 3 harten spelen in spel 5 en 
behaalden +1. Zij scoorden een ge-
middelde van 90% aan die tafel, ook 
omdat ze steeds 1 of twee slagen 
meer haalden. 
Het was vandaag eens een uitslag 
met andere winnaars. In de A-lijn 
werden Addie & Jeannet eerste met 
59,87%, snel gevolgd door Greet & 
Nel die met 58,55% tweede werden. 
Roel & John kwamen op de derde 
plaatst met 56,52%, Wim & Ria volg-
den met 55,92% op de vierde plaats 
en Henny & Lucas veroverden de 
vijfde plaatst met 52,63%. In de B-
lijn zijn Lyda & Jan met 58,17% toch 
weer eerste geworden, supersnel 
gevolgd door Miep & Madelon met 
58,00%. Corry & Netty werden der-
de met 53,92%. Bert & Wim behaal-
den de vierde plaats met 52,96%. 
Vijfde zijn Arna & Gerda geworden 
met 50,58%. 
Ook meespelen bij bridgeclub ABC 
en ben je een ochtendmens? Bel on-
ze secretaris telefoon 0297-564729.

ten. Verder deden er 31 mannen 
mee met de naam Peter en bij de 
vrouwen was Karin met 25 de meest 
voorkomende naam. 
Voor AKU begon de wedstrijd uit-
stekend met winnaar Wouter Hein-
rich en derde plaats voor “on-
ze” Sjoerd Heemskerk. Jeroen Ha-
bers van de Spartaan splitsen on-
ze Uithoornse vrienden. Bij dames 
ging Vanessa Voskuijlen van AV47 
met de hoofdprijs er vandoor. Li-
san Duijvestein en Fiona Luzac wer-
den 2e en 3e. Bij de 10 kilometer te-
kende Mike Teekens van ARV Ar-
chilles voor het nieuwe parcours-
record in 31 minuten en 23 secon-
den. Edgard Creemers en Michael 
Gebrehiwet pakte op respectabe-
le afstand de 2e en 3e prijs. Bij de 
dames stond Marlies Jongerius op 
de hoogste treden. Erica Belandi en 
Monica Haydonk maakte hier het 
podium compleet. 

Wind
Bij de langste afstand had duide-
lijk de wind een rol gespeeld in de 
eindtijd. Wilfred Verhagen van Run-
ning 2000 pakte de winst voor Chris 

de Lie en onze Mijdrechtse vriend 
Michael Woerden. Bij de dames was 
er weer een prijs voor een loopster 
van AKU. Mandy Plasmeijer werd 
netjes derde in een keurige 1 uur 12 
minuten en 8 seconden. Zij moest 
echter Mariska Visser op de 2e en 
Nanda Clarisse op de 1e plaats voor 
laten. Nieuw dit jaar was de busi-
ness loop. Het was duidelijk dat dit 
nog een traditie moet worden, maar 
er waren toch al 9 deelnemende 
teams van minimaal 4 lopers. Met 
Uithoorns wethouder Ria Zijlstra in 
het team werd Duo met team 3 de 
winnaar, net voor het team 1 van 
Ons Tweede Thuis en het team van 
Ketchum dat 3e werd. Het begin 
van de business loop is er en vol-
gend jaar verwachten we veel meer 
bedrijventeams aan de start. 
Namens de organisatie van AKU 
wil ik alle deelnemers en vooral al-
le vrijwilligers danken voor hun in-
zet. Totaal zijn er ongeveer 200 
mensen die zich vrijwillig inzetten 
om een dergelijk evenement moge-
lijk te maken. Zonder deze mensen 
is er geen evenement in deze om-
vang mogelijk. Dank hiervoor. Voor 
de deelnemers uit de omgeving (en 
daarbuiten) hierbij het aanbod om 
een keertje gezellig met ons mee te 
trainen. Kijk op www.aku-uithoorn.
com voor ons trainingsaanbod en 
kom gewoon een keertje meetrai-
nen. Trainen in een groep is leuk en 
werkt stimulerend. 

Leer (nog) beter bridgen!
Regio - Bridgen is een lastig kaart-
spel. Na een verstandige keuze kom 
je in een mooi contract. De volgen-
de vraag dient zich dan aan: “Hoe 
haal ik het maximale aantal slagen 
eruit”. In december hebben we al 
een les gedaan over het spelen van 
SA-contracten. Dit keer gaan we 
dieper in op het spelen van troef-
contracten. Een speelplan maken 
voor het spelen van de eerste kaart 
is het vooraf afwegen van je moge-
lijkheden. Vele bridgers starten ech-

ter meteen met het bijgooien van de 
eerste kaart maar het is verstandi-
ger om eerst je plan te trekken. Je 
leert het herkennen van verliezers. 
Daarna ga je op zoek naar de mo-
gelijkheden om je verliezers weg te 
werken. De theorie komt uit Beter 
Bridge deel 1 van Berry Westra (har-
tendeeltje). Een speelplan maken is 
een instrument om vaker een over-
slag te halen en zo beter te scoren.
Wil je mee doen met deze themales? 
Dat kan op vrijdag 5 februari vanaf 

13:00 in het clubhuis van de scou-
ting Admiralengroep aan de van Se-
umerlaan 3 Uithoorn (tegenover de 
Thamerkerk). De les is tussen 13:00 
en 14:00 aansluitend kun je het ge-
leerde in praktijk brengen met oe-
fenspellen. Meedoen kost 5 Euro en 
opgeven kan bij hans.selman@pla-
net.nl of 06 54108 456. Als er geen 
les gegeven wordt kun je trouwens 
ook elke vrijdag komen bridgen on-
der begeleiding in Uithoorn vanaf 
14:00 uur. We spelen samen in een 
gezellige sfeer een aantal bridge 
oefenspellen (met uitleg achteraf) 
en je krijgt de mogelijkheid om tij-

dens het spelen een vraag te stel-
len. De volgende themales staat op 
de planning voor vrijdag 18 maart 
met als onderwerp “Sterk bieden 
met zwakke punten (zwakke twee)” 
en op vrijdag 22 april besluiten we 
deze reeks met modern slem bieden 
met behulp van 14-30-RKC.
Voor wie de basis bridge kennis wil 
opfrissen start er vanaf 19 februa-
ri een complete vervolgcursus (het 
ruitendeeltje) bridgen in 6 lessen. 
Leer, kom, ga bridgen is een aanra-
der om vele gezellige uren te kun-
nen doorbrengen. https://www.fa-
cebook.com/leerkomgabridgen

 
3 februari 2016  •  Nieuwe Meerbode    13




	05_ED2_PAG03
	05_ED2_PAG05
	05_ED2_PAG07
	05_ED2_PAG11
	05_ED2_PAG14



