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Vermist kater
Lolly
Mijdrecht - Lolly is twee jaar,
zwart met witte voetjes, witte kin, borst en buikje. Om
zijn neus heeft hij een fijn wit
lijntje een v-tje. Vermist uit
Mijdrecht Hofland Noord, tel.
06-10578038.

‘Voorstel Langebrug
Uithoorn’ gelanceerd

Bewoners en ondernemers presenteren eigen visie
op dorpscentrum

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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CDA De Ronde Venen
over Pauw affaire

KORT NIEUWS:

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Regio - Het idee om beide helften van de Oude Dorp in Uithoorn
samen te voegen speelt al jaren bij
de gemeente. Bewoners worden
steeds het Masterplan voorgehouden met aardige presentaties, samenbouw, winkels, horeca (een
leuke en levendige winkelstraat)
een mogelijk dorpsplein enzovoort.
Hieraan ligt de herinrichting van het
stukje Koningin Máximalaan (de
voormalige N196) naast het winkelcentrum ten grondslag waarmee tevens het doorgaande verkeer richting Prinses Irenebrug vice versa
wordt geweerd. Dit met als doel een
meer veilig en leefbaar dorpscentrum te creëren. Tijdens de commissievergadering Wonen en Werken
op 6 december vorig jaar kwamen
sterk gewijzigde plannen wat betreft de herinrichting van het dorpscentrum uitgebreid ter sprake. Wethouder Marvin Polak schetste daarbij de huidige stand van zaken en
gaf aan dat er door een extern ste-

denbouwkundig bureau een bespreekplan over het dorpscentrum
gemaakt zou worden dat goeddeels
recht doet aan het zeven jaar geleden vastgestelde Masterplan. Dat
bespreekplan zou naar zeggen begin april dit jaar klaar zijn en worden
gepresenteerd. Alle politieke partijen kunnen daarop inschieten. Maar
ook de inwoners?
Uitkomst van die avond was dat de
meeste politieke partijen in de gemeenteraad deze voorstellen voor
een nieuw dorpscentrum eerst willen afwachten alvorens daaraan
‘kaders’ te verbinden. Er is immers
nog niets om je over te buigen. Wel
gaven de meeste fracties aan dat
men toch wel het nodige van het
oorspronkelijke Masterplan terug te
willen zien ook al zal de uitvoering
anders zijn. Ons Uithoorn opteerde als enige voor het in gang zetten
van een participatietraject voor stakeholders en andere betrokkenen
bij de inrichting van het dorpscen-

trum. Maar de meeste andere partijen zagen dat niet zitten. Die waren van mening dat je dan de ontwikkeling uit handen geeft. Wat bij
alle partijen wel overeind blijft is het
aaneen smeden van het dorpscentrum en het weren van het doorgaande verkeer. Hoe dat in zijn werk
gaat kon men nu nog niet in beeld
te brengen. En dus maar weer afwachten...
Langebrug Uithoorn
“Dat afwachten is een groep bewoners en ondernemers in het verkeerde keelgat geschoten en die zijn nu
zelf met een plan op de proppen gekomen onder naam ‘Voorstel Langebrug Uithoorn’, vertelt een van de
initiatiefnemers Gerard Troost. “Een
comité van afgevaardigden heeft
het plan vrijdag 17 februari op het
gemeentehuis aan betrokken gemeenteambtenaren overhandigd
Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen – CDA raadslid Simone Borgstede heeft namens
haar fractie , naar aanleiding van de
affaire Pauw Bedrijven in een uitgebreid persbericht getracht uit te leggen hoe zij als fractie hier in staan.
Wij plaatsen die woordelijk, maar
geven hieronder wel ons redactionele commentaar, aangezien zij onze krant betichten van tendentieuze
berichtgeving. Het CDA stelt in hun
persbericht:
“Het is het CDA een doorn in het
oog dat een van de meest kwetsbare groepen inwoners in onze gemeente het zo voor zijn kiezen krijgt.
Onduidelijkheid over je werkplek is
voor iedereen erg en al helemaal
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze onduidelijkheid,
wordt elke week opnieuw aangewakkerd door tendentieuze berichtgeving in de krant en petities die op
internet rondgaan.
De Feiten
In onze gemeente zijn er 55 mensen
aan het werk met een vorm van ondersteuning vanuit de GR Pauw. Dit
is een regeling waarbij 6 gemeenten
in de regio Utrecht samenwerken
Vanwege een bezuinigingsopdracht
van de PVDA/VVD kabinet moeten er dingen anders. de gemeente
krijgt minder geld van de overheid
maar moet wel zorgen dat iedereen
aan het werk kan.
Want we zijn best ver. Als gemeente hebben wij al 49 mensen op een
uitstekende plek aan het werk. Bijvoorbeeld bij De Kringkoop en Walraven. De meeste mensen zijn gedetacheerd bij deze bedrijven, zij
volgen zelfs de CAO van de onderneming. De werkgever ontvangt nu

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio
Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode

Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen

Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

Slechte communicatie
De communicatie rond dit onderwerp verdient niet bepaald de
schoonheidsprijs. De wethouder
lijkt te denken dat je een broedende
kip niet moet storen. Het CDA vindt
dat duidelijke en open communicatie een hoop leed kan voorkomen.
Zeker in dit dossier.
Er liggen ook nog volop kansen
voor onze gemeente: we kunnen
de Kringkoop nog beter inzetten
als plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de
slag kunnen om werk-ervaring op
te doen. De Kringkoop wordt geroemd om de uitstekende begeleiding, de stichting Kringkoop zou deze mensen in dienst kunnen nemen
waarmee de expertise gewaarborgd
blijft.
Vervolg elders in deze krant.
Simone van Borgstede CDA

Koninklijke Erepenning voor
100-jarige IJsclub Nooit Gedacht
De Ronde Venen - IJsclub Nooit
Gedacht heeft vrijdag 17 februari een Koninklijke Erepenning ontvangen. De penning werd uitgereikt
tijdens een feestavond in de Willisstee, waar de club haar 100-jarig
bestaan vierde. De Erepenning werd
door burgemeester Maarten Divendal overhandigd aan de voorzitter
van de ijsclub, Luciën Wolvers. IJsclub Nooit Gedacht werd op 17 februari exact een eeuw geleden opgericht en had als thuishaven het
café waaraan het haar naam ontleende: Nooit Gedacht. In die periode waren er nog drie ijsverenigingen in Wilnis: ‘De Volharding’, ‘Ons
Genoegen’ en ‘De Vriendschap’. Van
die drie is IJsclub Nooit Gedacht als
enige overgebleven. De Wilnisse
polder was aan het begin van de vorige eeuw een uitgeveende plas met
veel legakkers. Schaatsen was in die
tijd erg populair. Nooit Gedacht is
vanaf 1917 uitgegroeid van natuur-

Straks met
de tram naar
De Uithof

via de GR Pauw geld, een loonkosten subsidie, maar juist dat kan eenvoudig door de gemeente zelf worden gedaan en levert dan een aanzienlijke kostenbesparing.

ijsclub tot de schaatsvereniging van
De Ronde Venen. Met bijna 300 actieve leden en ruim 600 donateurs
staat de vereniging midden in de
samenleving.
De gehele winter worden schaatslessen en –trainingen aangeboden
op de kunstijsbanen in de regio en
bij betrouwbaar natuurijs is de eigen natuurijsbaan aan de Herenweg
in Wilnis beschikbaar. Naast activiteiten op het ijs verzorgt de vereniging ’s winters zaaltrainingen en
buiten het schaatsseizoen wordt er
door middel van veldtraining, skeeleren en wielrennen aan de techniek en de conditie gewerkt. De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat in 1965 door Koningin Juliana is ingesteld. Het symboliseert
het respect en de waardering die de
Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen
de Koning kan de Erepenning toekennen.

Unieke samenwerking Jumbo
en De Buurtkamer Vinkeveen

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

Geen krant?

0297-581698

Vinkeveen - Vincent Schuijt, ondernemer van Jumbo Vinkeveen wil
i.v.m. zijn 10-jarig ondernemerschap
echt iets terug doen voor Vinkeveen.
Toen Vincent hoorde dat de Buurtkamer Vinkeveen in een veel te kleine ruimte bijeenkwam en de Buurtkamer zelf geen middelen meer had
voor een fatsoenlijke plek heeft hij
geen moment getwijfeld. Vincent
is heel trots dat hij kan melden dat
De Boei, De Buurtkamer en Jumbo de handen in één hebben geslagen. Jumbo geeft ten minste 1 jaar
financiële steun voor de zaalhuur bij

de Boei en sponsort de goederen
voor een gezonde en lekkere maandelijkse maaltijd. In totaal gaat het
om een bedrag van 2500 euro wat
Jumbo Vinkeveen dit jaar gaat doneren aan de Buurtkamer. Vincent
reageerde op zijn facebookpagina al trots, “deze toch al kwetsbare groep ouderen moet in mijn ogen
een mooie plek hebben om 2 keer
per week bij elkaar te komen voor
met name de gezelligheid. Tevens
ben ik De Boei heel dankbaar dat
ze tegen een gereduceerd tarief een
jaar lang een zaal beschikbaar stellen. De Boei zal ook één keer per
maand de warme maaltijd gaan be-

reiden voor deze groep. De deelnemers betalen hiervoor een kleine
vergoeding aan de Buurtkamer.” De
eerste keer dat De Buurtkamer Vinkeveen in de nieuwe opzet bij elkaar
kwam was gisteren dinsdag 21 februari. Dit werd groots gevierd met
taart, ballonnen en een draaiorgel,
met oud Hollandse muziek. De opkomst was gigantisch. Het was een
enorm succes en de cliënten van De
Buurtkamer zijn heel blij met hun
nieuwe plek. Jumbo Vinkeveen zal
buiten de gemaakte afspraken ook
nog de groep diverse malen verrassen dit jaar. Wat dat is blijft uiteraard
nog een verrassing.

Walkingfootbal 55+
Vinkeveen - Maandag 6 maart a.s om 14.00 uur is er op de velden
van sv Hertha te Vinkeveen een informatie, test en proeftraining over
het walking-football voor 55+ en ouder, voor zowel mannen als vrouwen. Voor slechts 5 euro krijgt u een test o.l.v. een gediplomeerde trainer en fysiotherapeut en een gratis kopje koffie. U kunt zich opgeven
bij mklinkhamer@hertha.nl of tel.nr 06-51343.347.

CDA blij met fietspad!
Wilnis - Afgelopen najaar is de Wilnisse Zijweg keurig gerenoveerd.
Hierna zou het stukje fietspad aan
het einde van deze weg, richting het
bedrijventerrein worden opgeknapt.
Na de renovatie echter en was het
fietspad omgetoverd tot een voetpad. Er waren hekjes geplaatst en
de fietsers moesten de Veenweg op
om na 200 meter weer de weg over
te steken naar het fietspad.Levensdgevaarlijk voor jong en oud, maar
zeker voor de vele schoolkinderen
die hier gebruik van maken. Frac-

tievoorzitter Rein Kroon van het
CDA stelde direct vragen aan verantwoordelijk wethouder Schuurs.
Rein Kroon was daar duidelijk in
“ veiligheid van onze inwoners en
in het bijzonder voor schoolgaande kinderen, tieners en ouderen
met kleinkinderen, gaat boven alles”. Het was onbewust zeer gevaarlijk geworden. De fractievoorzitter geeft aan zeer tevreden te zijn
dat de oorspronkelijke situatie weer
is hersteld! Een compliment voor de
gemeente!
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Straks met de tram naar De Uithof
Nu in Miami en Birmingham, straks in Utrecht.
De nieuwe tram die vanaf
medio 2018 op de Uithoflijn gaan rijden, bewijst
in drukke wereldsteden
al dagelijks zijn comfort.
Het mooiste aspect van
de lagevloertram voor
trambestuurder en ‘testrijder’ Aswin de Langen?
“De ruimte en de makkelijke instap, ook met
rolstoel of kinderwagen”.

Zoveel mogelijk reizigers
op tijd en veilig naar huis
brengen. Dat is voor Aswin
de kroon op zijn werk als
combichauffeur voor U-OV.
De nieuwe trams én een
gloednieuwe tramverbinding van Utrecht Centraal
naar Science Park De
Uithof gaan helpen om het
groeiende aantal reizigers
in regio Utrecht te vervoeren. Reizigers kunnen
straks met de tram naar
De Uithof in plaats van

met de overvolle buslijn
12. “In een gekoppelde
tram kunnen 500 mensen.”
Lage vloeren, makkelijke
instap, goed binnenklimaat en reisinformatieschermen. Dat zijn
enkele pluspunten van
dit type stadstram. Ook
onder de motorkap zit
het snor. Aswin: “Door
de computergestuurde
techniek kunnen we
precies doseren. De tram

reageert goed op commando’s. Op een scherm
in de cabine lezen we van
alles af: de status van de

maken in de opleidingssimulator. “We oefenen
met het nieuwe bedieningspaneel. Deze tram

Utrecht krijgt de langste
en mooiste tram
tram, intercomverzoeken
of als er storing is.” Aswin
spreekt uit ervaring. Hij
is één van de chauffeurs
die nachtelijke testritten maakt en collega’s
instrueert die ‘vlieguren’

heeft een ‘stuurknuppel’ in
plaats van voetbediening.
Drie beeldschermen in de
simulator bootsen de situatie onderweg na.’
Provincie Utrecht heeft
naast de 27 Uithoflijn

trams, 22 extra lange
trams besteld ter vervanging van de huidige trams
op de lijn naar Nieuwegein
en IJsselstein. In 2020
kan je met de tram vanuit
Nieuwegein en IJsselstein rechtstreeks naar De
Uithof en terug. Met de
gecombineerde versie van
twee trams heeft Utrecht
dan de langste stadstram
van Europa.
Meer informatie op
www.regiotramutrecht.nl

Enquête over dienstregeling U-OV

Op weg naar schonere binnenvaart

Steeds meer mensen
maken gebruik van bus
en tram in regio Utrecht.
De provincie Utrecht en
vervoerder U-OV haken
in op de toenemende behoefte aan goed openbaar
vervoer met een plan voor
een nieuwe dienstregeling
per 1 juli 2017. Onder de
voorstellen: nieuwe buslijnen tussen Leidsche Rijn
en Utrecht, een directe
verbinding tussen de wijken Terwijde en Kanalenei-

Vanaf 1 maart 2017 mogen binnenvaartschepen in
de provincies Utrecht en
Noord-Holland geen restdampen van ladingen met
benzeenhoudende stoffen
meer in de openlucht laten
vervliegen. Dit zogenaamde ‘ontgassen’ van
schepen is slecht voor de
luchtkwaliteit en levert regelmatig stankoverlast op
in steden en dorpen langs
druk bevaren rivieren.
Daarom heeft de provincie

land en meer weekend- en
avondbussen. Lees meer
op www.provincieutrecht.nl/u-ov2017 en
vul de enquête in. Reageren kan ook per post,

ACTUEEL
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, met
in de winterperiode de zorg voor de gladheidbestrijding.
In de zomer zorgen wij ervoor dat u veilig en schoon
kunt zwemmen in de recreatieplassen, en zijn wij medeorganisator van evenementen bij u in de buurt. Ook
zijn er regelmatig openbare vergaderingen van Provinciale Staten. Hieronder vindt u een handig overzicht van
wat er de komende maand gepland staat.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N201 Vreeland: groot onderhoud Vreelandbrug, incl.
vervangen asfalt, 17-27 maart
N204 Montfoort: voorbereidende werkzaamheden voor
aanleg rotonde Blokland in 2017
N204 Montfoort: kap 40 verkeersonveilige populieren en
herplant, 18-24 maart
N212 Kockengen: groot onderhoud Geerbrug,
10-14 maart
Zuidelijke randweg Woerden: aanleg nieuwe verbindingsweg Woerden-A12, vervolg werkzaamheden in 2017

mail of telefoon. Provincie Utrecht, Postbus
80300, 3508 TH Utrecht.
Tel: 030 - 258 91 11. Mail:
info@provincie-utrecht.nl.

Aanleg fietsbrug Nigtevecht: werkzaamheden tot eind
2017
Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op officielebekendmakingen.nl
Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie?
Belt u daarvoor dan met 030-258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook
Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,

Utrecht een provinciaal
verbod op dit ontgassen
ingevoerd. In Brabant en
Zuid-Holland was er al een
verbod. Er wordt gewerkt
aan een landelijk verbod,

maar de invoering ervan
zal nog enige tijd duren.
Meer informatie:
www.provincieutrecht.nl/ontgassen

@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040. Facebook:
@provincieutrecht

Evenementen
Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl
en www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten
De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:
13 maart 2017, 14.00 uur: Provinciale Staten
20 maart 2017, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit
en Economie
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen
wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie
op: www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 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 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436

Regio - Zondag 26 februari zijn
vocal group D-licious en Bastiaan
Mulder speciaal te gast bij Jazz aan
de Amstel. Onder leiding van singer/
songwriter en presentatrice Shyla
Zoet kunt u genieten van echte Jazz
standards, popsongs, eigen liedjes,
maar ook evergreens en bewerkingen van bestaande nummers. Drie
stemmen, één gitaar, totale harmonie. Solistisch zijn ze ijzersterk, met
elkaar klinken ze ronduit D-LICIOUS. De groep D-licious Vocals bestaat uit Evelyn Kallansee, Mariske Hekkenberg, Herman Onnen en
Pien Schneider. Afzonderlijk van elkaar zijn de bandleden al jaren professioneel bezig in de muziek. Bastiaan Mulder begeleidde reeds vele artiesten, waaronder Candy Dulfer, Trijntje Oosterhuis en Willeke
Alberti. Momenteel speelt hij met
Mathilde Santing in diverse theaters. Hij schreef muziek voor meerdere theaterproducties waaronder
‘Boheems’ van Sara Kroos. Verder
produceert hij muziek voor tv programma’s en commercials en zingt
hij ook, als hij de kans krijgt. Bij Jazz
aan de Amstel kunt u zowel genieten van zijn gitaarspel, als zijn zangstem. Uw gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet bracht
onder de naam Sweet & Co samen
met producer Joos van Leeuwen de
EP ‘Listen 2 me’ uit met daarop ei-

Bankrekening NL23ABNA0459118994
Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
Email: sosderondevenen@gmail.com
onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenOntwikkelingsSamenwerking
De Ronde
Venen financiert
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tieprojecten
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stichting, een update over dit arme gebied in Kenia.
gen songs in een easy jazz/pop stijl.
Tijdens al weer het 5e seizoen van
Jazz aan de Amstel, nodigt zij elke 2
weken vele artiesten uit binnen- en
buitenland uit om met haar te musiceren. Jazz aan de Amstel is een
initiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan
de Amstel. Door de variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige
sfeer is het elke keer weer verrassend en zeer toegankelijk voor een
breed publiek. 26 februari bestaat
de band uit Joos van Leeuwen (piano), Peter Bergman (bas), Olaf Keus
(drums), D-Licious (zang) Bastiaan
Mulder (gitaar/zang) en Shyla Zoet
(zang). Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 Uithoorn tussen
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.
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Huishoudbeurs heeft een
extra kleurrijk tintje!
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Jazz aan de Amstel weer
verrassend

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateen trendy
trouwpakken
tot gesteld
bloemen,
riaal
niet beschikbaar
wordt
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enniet
ringen.
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er dagelijks
kelijke,
schriftelijke toestemming van
deshows.
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Regio - Wie van zaterdag 18 t/m
Verspreiding en bezorgklachten:
zondag
26 februari in een kleurrijke
www.verspreidnet.nl
outfit
RAI Amsterdam afreist,
Tel.richting
0251-674433
maakt kans op mooie prijzen! Het
thema
dit jaar
is Colors, wat overCentrale
administratie:
10
al Visserstraat
op de Huishoudbeurs
terug komt. Kleurrijke wereldkeuken
1431
GJ Aalsmeer
Van
kleuren stylingadvies door bin- Van Surinaams, Chinees tot MarokTel.
0297-341900
nenhuisarchitect Michiel de Zeeuw kaans, wie aan de wereldkeuken
en het kleurrijke Pasar Colors Fes- denkt, denkt aan het veelzijdige katival tot het nieuwe maagdelijk wit- rakter en het exotische en kleurrijke
WWW.MEERBODE.NL
te trouwpaviljoen Just Marry! Boven- voedsel. Dit alles komt terug in het
dien zorgen natuurlijk de ca. 250.000 Pasar Color Festival, dat negen dabezoekers voor de nodige kleur!
gen lang tijdens de Huishoudbeurs
plaatsvindt. Bezoekers kunnen hier
Colors
elke dag en avond eten bij verschilElk jaar staat de Huishoudbeurs in lende restaurants en shoppen op de
het teken van een thema. Vorig jaar Oosterse markt.
was dit ‘Welcome to the Future’ en
dit jaar is het COLORS. ‘Colors staat Color Blocking
voor hoe kleurrijk het leven van dé Wie toe is aan een nieuw kleurtje op
vrouw is. Dit uit zich op de beurs bij- de muur, stijladvies nodig heeft of op
voorbeeld in kleuradvies op het ge- zoek is naar een geheel nieuw intebied van kleding, haar en make-up rieur, kan terecht op het wooninspitot eten proeven uit de meest kleur- ratieplein. Bezoekers vinden hier dirijke exotische keukens! En hope- verse mooie woonmerken, verschillijk ook onder onze bezoekers. Daar- lende trendy stijlkamers en elke dag
om roep ik iedere bezoeker op om zo is er de mogelijkheid om te speeddakleurrijk mogelijk naar de beurs te ten met één van onze stijladviseurs
komen. Onder de kleurrijkste bezoe- waaronder binnenhuisarchitect Mikers verloten wij elke dag mooie prij- chiel de Zeeuw.
zen!, aldus Nicole Babay-Mengerink,
beursmanager Huishoudbeurs.
Regenboog aan activiteiten
Ruim 350 bedrijven hebben dit jaar
Maagdelijk wit
interessante producten en aanbieVoor het eerst in de geschiedenis dingen voor de bezoeker in petvan de Huishoudbeurs stapt een stel to. Naast de vele grote merken zijn
in het huwelijksbootje op zaterdag er volop modeshows, demo’s, make18 februari op de beurs. De beken- overs en workshops. Praktische inde trouwambtenaar Dirk Zeelenberg formatie Van 18 t/m 26 februari 2017
voltrekt het huwelijk. Het huwelijk zal vindt de Huishoudbeurs plaats in RAI
net als in het echt plaatsvinden met Amsterdam. De beurs is dagelijks
familie, vrienden en als extraatje een geopend van 11.00 tot 18.00 uur, op
hoop bezoekers! Aansluitend kunnen donderdag 23 en vrijdag 24 februari
bezoekers en toekomstige bruidspa- van 11.00 tot 22.00 uur. Festival Fanren terecht op het nieuwe trouwpa- tastique (hal 2) en Happy & Healthy
viljoen Just Marry! waar ze alles kun- (Elicium) zijn dagelijks geopend vannen vinden op het gebied van trou- af 10.00 uur. Meer informatie: www.
wen. Van prinsessen bruidsjurken huishoudbeurs.nl.

De Bibliotheek wijst de weg
bij (online) belastingaangifte
Mijdrecht - Komende weken krijgt
u bericht van de Belastingdienst
over uw belastingaangifte. U moet
vóór 1 mei aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dat gaat via de
online omgeving van de Belastingdienst. Wilt u hulp bij (online) aangifte doen? En weet u niet waar u
die kunt krijgen? Vraag het in de Bibliotheek. Dat kan ook als u geen lid
bent van de Bibliotheek. De medewerkers van de Bibliotheek weten
welke organisaties kunnen helpen
bij uw (online) belastingaangifte.
Haal de gratis flyer in de Bibliotheek.
Zelf aangifte doen in de Bibliotheek
Wilt u zelf aangifte doen, maar hebt
u thuis geen computer of internet?
Dan kunt u terecht in de Bibliotheek.
Hier kunt u gratis een computer gebruiken voor uw aangifte voor de inkomstenbelasting of om een toeslag
aan te vragen. Ook kunt u hier gratis uw belastingaangifte printen. Deze service geldt voor leden en nietleden. In de vestigingen Mijdrecht,
Abcoude en Vinkeveen zijn computers beschikbaar om zelfstandig aan
de slag te gaan.
Belastingspreekuur
Tympaan - De Baat organiseert belastingspreekuren in de Bibliotheek Mijdrecht. Tijdens het spreekuur kunt u zelf uw aangifte invullen. Twee deskundige vrijwilligers
van Tympaan - De Baat zijn aanwezig en kunnen zo nodig helpen bij de
digitale aangifte. De vrijwilligers geven u advies; zij doen niet de aangifte. Het blijft uw aangifte. U bent zelf
verantwoordelijk voor de informatie
die u verstrekt en invult. Vergeet dus
vooral niet de benodigde informatie
mee te nemen naar het spreekuur.
Het belastingspreekuur is in Dorpskamer Het Raakvlak in de Biblio-

theek Mijdrecht, donderdagavond
16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april,
13 april en 20 april. Inloop van 19.00
tot 20.00. U heeft tot 21.00 uur de tijd
uw aangifte af te ronden.
Cursussen computer, internet en
digitale overheid
Voor wie hulp wil bij het gebruiken van computer en internet heeft
de Bibliotheek de gratis cursus Klik
& Tik. Dit is een cursus voor mensen zonder, of met heel weinig ervaring op de computer en het internet. Deelnemers leren de basisprincipes van de computer, gaan
het internet op en oefenen met Social Media. De cursus Klik & Tik bieden we aan in de Bibliotheek Breukelen, Maarssenbroek en Mijdrecht.
U stapt in op uw eigen niveau. U
kunt zich aanmelden bij de Bibliotheek. Daarnaast is er een training Digisterker waar mensen leren hoe ze gebruik kunnen maken
van de online overheidsdiensten zoals de Belastingdienst, het UWV en
de gemeente. Ook wordt er geoefend met het aanvragen van een DigiD. Voor deze cursus is basiskennis van de computer en het internet
nodig. U kunt zich aanmelden in de
Bibliotheek of via de website www.
bibliotheekavv.nl.
Convenant Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst
De belastingdienstverlening maakt
deel uit van een convenant dat de
Koninklijke Bibliotheek (KB) en de
Belastingdienst in 2016 hebben gesloten. Hierin is geregeld dat de Belastingdienst, KB en openbare bibliotheken mensen ondersteunen bij
het digitaal zaken doen met de overheid. In De Ronde Venen werken de
Bibliotheek AVV, Tympaan - De Baat
en de Servicepunten De Ronde Venen samen.

Wajir, gebeurt daar
nog iets…? (4)
En toen, in 2013, kwam de DEVOLUTIE! Een grondwetswijziging
waarbij Kenia werd opgedeeld in
47 ‘counties’, een soort provincies.
Het district Wajir werd nu ‘county Wajir’. De counties kregen meer
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de centrale overheid krijgt, is voornamelijk bestemd voor:
• Infrastructuur, wegen e.d.
• Gezondheidszorg
• Water en sanitatie
• Milieu, landbouw, bosaanplant
en natuur (wildlife)
• Kleuteronderwijs en technisch
onderwijs
• Automatisering
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INFORMATIEF

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

Dierenkliniek
Amstel, Vecht &
Ad Groeneveld
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.
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AH JOS VAN DEN BERG

bestaat 10 jaar

EN PAKT GROOTS UIT

O
Jos van den Berg zit
boordevol plannen
en ideeën

p maandag 27 februari is het precies 10 jaar geleden dat de
toenmalige Albert Heijn vestiging in Amstelplein, op franchise
basis werd overgenomen door Jos van den Berg (53). Dat gaat hij
dit jaar uitgebreid vieren met zijn klanten! Die kunnen heel wat
prijzen in de wacht slepen maar ook profiteren van talrijke aantrekkelijke
acties. De eerste daarvan gaat van start op maandag 27 februari met een
heus ballonnen prijzenfestival! En daar blijft het niet bij want Jos viert zijn
tienjarige aanwezigheid dit hele jaar door!

Voordat hij de AH super op het Amstelplein overnam had Jos zijn sporen verdiend met een
AH-super in Lith en later in Zoetermeer. Maar in winkelcentrum Amstelplein groeide hij uit naar
een ondernemer van formaat met 140 medewerkers. AH Jos van den Berg is een trekpleister
van jewelste geworden die de loop er goed in heeft gebracht. AH Jos van den berg staat bij het
verenigingsleven op sportgebied, maar ook in de culturele sector bekend om zijn ruime sponsoring.
Niet te vergeten zijn de vele ludieke en aantrekkelijke acties voor zijn klanten waarbij ook kinderen
niet worden vergeten (voetbalplaatjes, knutselmiddagen, schminken, cupcakes maken etc.).
Inhaken op jaarlijkse gebeurtenissen als Sint Nicolaas, Kerst, Pasen, moeder- en vaderdag en tal
van andere acties waaraan prachtige prijzen zijn verbonden, zoals bij evenementen als de Tour de
France, een EK of WK. Of samen met toeleveranciers product gerelateerde acties op touw zetten
waaraan ook weer mooie prijzen waren en zijn verbonden. Het is dus altijd prijs geweest bij AH
Jos van den Berg en hij heeft samen met zijn medewerkers heel wat prijswinnaars blij gemaakt. En
daar komt voorlopig geen eind aan, zeker dit jaar niet. Hoogtepunt was wel dat Jos het in 2011 met
zijn super schopte tot de beste supermarktondernemer van Noord-Holland en zelfs van Nederland.
Maar nu op naar de dag van vandaag.

Trek een hoofdprijs!
Dit jaar viert Jos van den Berg op grootse wijze zijn tienjarig bestaan en wil dat samen met zijn
klanten doen. Wat heeft hij allemaal in petto? Dat is niet gering. “We vliegen het nieuwe jaar in
met de helikoptervlucht die men kon winnen met de actie Bon in de Ton. Uiteindelijk hebben we
op 8 en 15 januari 2x twee personen uit de ton getrokken. Die mogen samen met een partner op
4 maart een helikoptervlucht boven een stukje Nederland maken. Als het allemaal mogelijk is mag
de heli landen op het evenemententerrein in de Legmeer en vandaar met de inzittenden opstijgen
voor een vlucht. De prijswinnaars waren laaiend enthousiast toen ze hoorden dat ze dit hadden
gewonnen,” steekt Jos van wal. “Op maandag 27 februari beginnen we weer met een grote actie
en dat is het ballonnen prijzenfestival. Dan hangen er 3.000 ballonnen tegen het plafond in de
winkel. Aan elke ballon hangt een kaartje met een prijs (of geen prijs). Iedereen die naar de winkel
komt kan geheel gratis een ballon kiezen en naar beneden (laten) halen. Met een beetje geluk trek
je zomaar een hoofdprijs! De ballonnen vertegenwoordigen meer dan 2.000 prijzen, beschikbaar
gesteld door ondernemers van het Amstelplein, het Oude Dorp, leveranciers en AH Jos van den
Berg natuurlijk. Daar zijn prijzen bij van bijvoorbeeld 1 minuut gratis winkelen, maar ook 1 jaar
lang gratis boodschappen doen met een maximum van 100 euro per week! Er zijn prijzen van
een weekend of een midweek winnen via een vakantiemakelaar, er zijn 600 AH cadeaubonnen,
enzovoort.” Jos vertelt verder dat er een ‘typetje’ onder de naam Jaap van den Berg zal rondlopen
bij AH, te vergelijken met de bekende AH winkelmanager ooit van de TV. Die vervangt Jos tijdelijk
omdat die niet altijd in de winkel aanwezig kan zijn. Jaap zal samen met klanten ballonnen van het
plafond naar beneden halen.

Straatprijs
Jos: “Maandag de 27e vormt het startsein voor de vele activiteiten die we het hele jaar gaan doen.
Dan hebben we nog tien maanden te gaan waarin we onze klanten van alles laten profiteren. De
volgende actie is in maart. Dan gaat AH Jos van den Berg de AH Straatprijs lanceren. Klanten die in
de winkel boodschappen komen doen kunnen een bonnetje invullen met hun naam en adres. Ons
typetje, een medewerker van de zaak of een bekende Uithoornse inwoner trekt op een bepaalde
datum een bon uit een daarvoor opgestelde ton met op de bon behalve de naam natuurlijk ook
het adres in de straat of laan. Iedere bewoner in de hele straat of laan wint dan ook die prijs. Dat
is een AH Jos van den Berg cadeaubon van 25 euro. Te besteden in de winkel op het Amstelplein.
Iemand in die straat (huishouden van vier personen) wint bovendien een weekend of midweek
naar een locatie ergens in Nederland. Dat gaan we elke maand tot eind van het jaar doen. We
gaan verder nog een ouderenbingo doen, middagen voor de jeugd organiseren, het spel ’The
Golden Ticket’ nieuw leven in blazen waarbij we drie gouden, drie zilveren en drie bronzen tickets
hebben. Die tickets worden in een product of in de winkel verstopt. Daar zit ook weer 1 jaar gratis
winkelen in verborgen maar ook andere prijzen. Kortom het wordt voor onze klanten wel spannend
allemaal. Verder gaan we ergens in een weekend nog een kluis kraken met sleutels die klanten
bij het boodschappen doen zelf kunnen kiezen op die vrijdag of zaterdag. Met deze ludieke actie
kan men met de juiste sleutel(s) een hele grote prijs winnen uit een kluis. Dat gebeurt allemaal op
een podium in de hal van het winkelcentrum. Verder zijn er plannen voor een karikatuurtekenaar
waarbij liefhebbers een karikatuur van zichzelf kunnen laten maken en zo staan er nog meer leuke
activiteiten op stapel voor dit jaar. Ze worden allemaal van te voren bekend gemaakt in deze krant.
Het jaar gaan we op 30 december afsluiten met een groot evenement hier op het Amstelplein. Maar
ik verklap nog niet wat dat gaat inhouden.” Aldus een enthousiaste Jos van den Berg.

Snel een ruimere winkel
Bij de viering van het tienjarig bestaan hoort ook een blik op de toekomst. Jos wil graag een
grotere AH. Hij heeft er vertrouwen in dat dit nog zal gebeuren. “We zijn druk bezig met de
voorbereiding van een ruimere winkel. Een winkel van formaat waarmee we de toekomst aan
kunnen. Dat is iets wat we hard nodig hebben want we komen aan alle kanten ruimte te kort.
Maar hoe dat gaat gebeuren weet ik nog niet. Dat is afhankelijk van wat de eigenaar van het
winkelcentrum, Achmea, wil gaan doen met een verbouwing. En je hebt ook nog te maken met
de winkels van Gall & Gall, Iets voor Kids en de Bruna als wij richting de wegkant zouden willen
opschuiven. Die winkels moeten ook weer een plek hebben,” laat Jos weten. Er is ook sprake dat
de Aldi hier naartoe zal komen. Die moet ook ruimte hebben. Maar dat wil je niet? “Integendeel,
laat maar komen. Aldi en AH versterken elkaar! Maar het is momenteel vrij stil rond Achmea en
we wachten dus maar af wat de plannen zijn en het tijdsbestek. Maar wat mij betreft mag de
verbouwing morgen van start gaan. Onze doelstelling is in elk geval ervoor trachten te zorgen
dat we volgend jaar een mooie nieuwe winkel hebben. Wat daarbij ook belangrijk is dat we als
winkelcentrum goed toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar blijven voor onze klanten. Bijgaande
foto’s is een greep uit de prijsuitreikingen van de afgelopen jaren.
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veel mogelijk belanghebbenden. Tot
slot komt er een einde aan jaren van
onzekerheid.

‘Voorstel Langebrug
Uithoorn’ gelanceerd
Bewoners en ondernemers presenteren
eigen visie op dorpscentrum
Vervolg van de voorpagina.
Die hebben toegezegd dit onder de
aandacht van wethouder Polak te
brengen. Er is inmiddels met ongeveer dertig personen en organisaties over het plan gesproken, waaronder ook de Vervoersregio Amsterdam. Het voorwerk, de kennisopbouw en ook het mogelijke planningsmodel willen we zo veel als
haalbaar is zelf in de hand kunnen
houden; uiteraard met participatie
van de gemeente en direct betrokkenen zoals dat tegenwoordig gebruikelijk is. Intussen is ook een Facebookpagina ‘Langebrug Uithoorn’
gelanceerd waarop de organisatie
veel positief kritische maar vooral
constructieve reacties hoopt te krijgen,” Aldus Troost
Het Voorstel
Het Voorstel Langebrug Uithoorn
laat zich door de opstellers als volgt
verwoorden: ‘Sinds het besluit tot
omlegging van de N201 is genomen heeft de gemeente Uithoorn,
middels het Masterplan dorpscentrum 2010 – 2030 (vastgesteld 11
februari 2010), hoofdlijnen vastgesteld voor de toekomstige inrichting
van het dorp. Intussen zijn we 7 jaar
verder en gebleken is dat het Masterplan niet in beton is gegoten. Op
een aantal punten is het zelfs door
de werkelijke ontwikkelingen ingehaald, wat bewijst dat het plan
niet veel meer was dan een aardig
creatief schetsboek. Zo is de Prinses Irenebrug niet gesloopt; de weg
over de brug eindigt in Uithoorn niet
in een parkeergarage; er blijken veel
belanghebbenden te zijn waarmee
rekening moet worden gehouden
als Uithoorn een oeververbinding

deels of helemaal denkt te kunnen
afsluiten; ontwikkelaars en ondernemers krijgen wensprojecten niet
rond (Cultuurcluster, Schanskerk);
de verkeersintensiteit blijft toenemen; de tram zal naar Uithoorn worden doorgetrokken met gevolgen
voor buslijnen en parkeren; de wereld moet aan de slag met het Klimaatakkoord en Uithoorn zal ook
meedoen. In het Masterplan stond
niets over het milieu, niets over een
tram en niets over landbouwverkeer,
zaken die toch deel zijn of worden
van onze Uithoornse wereld. Behalve het Masterplan biedt ook het Regioakkoord N 201+, een min of meer
plausibele reden om het doorgaand
verkeer door het centrum, zonder
lokale bestemming, zoveel mogelijk
te weren. Landbouwverkeer staat in
het regioakkoord nergens vermeld.
Uithoorn heeft geen formele grond
om - door gebrek aan een onomstreden alternatief - die categorie
weggebruikers te weren. Het bij tijden (selectief als) dogmatisch vasthouden door de gemeente aan iets
wat in het Masterplan stond heeft
geleid tot zaken als het omstreden
Verkeersbesluit waar veel belanghebbenden bezwaar tegen hebben
aangetekend. Er is een impasse ontstaan en de almaar voortdurende
onzekerheid vormt al jarenlang een
obstakel voor ondernemers om iets
te doen in het dorpscentrum.
Van brug tot viaduct
Een initiatiefgroep uit de bevolking heeft zich aangesproken gevoeld door wat wethouder Verheijen schreef in het voorwoord van
het Masterplan: “Samenwerking is
ontzettend belangrijk. Wij hebben
gezocht naar een oplossing die te-

gemoet komt aan alle bezwaren en
menen deze oplossing gevonden
te hebben die bovendien naadloos
aansluit bij alle toepasselijke doelstellingen uit het Masterplan.”
Het voorstel is om de prinses Irenebrug als viaduct te ‘verlengen’ tot
boven de uitgang van de laad- en
losplaats van winkelcentrum Amstelplein (zie de bijgaande impressie). Daardoor worden de dorpshelften op straatniveau aaneengesmeed terwijl het lokaal en bestemmingsverkeer verkeer op de Koningin Máximalaan onbelemmerd
doorstroomt. Er kan optimaal worden ingespeeld op gewijzigde omstandigheden.
Beoogde resultaten
Het gaat om toenemende veiligheid,
leefbaarheid en levendigheid van
het gehele centrum van Uithoorn.
Het dorpscentrum wordt uitgebreid
met 2.600 m2 autovrij voetgangers- en fietsgebied vanaf de laaden losplaats tot bij de oever van de
Amstel. Er komt grotendeels overdekte lokaliteit voor veel activiteiten zoals de weekmarkt. Er zijn gegarandeerde routes voor hulpdiensten, landbouwverkeer en bij calamiteiten op de andere oever. Belangrijk is ook onbelemmerde bereikbaarheid voor de inwoners van
omliggende Uithoornse woonwijken
en Amstelhoek, de Hoef en Ronde
Venen. Voorts veel lagere druk op
de verkeersstroom via het Thamerlint en minimalisering van milieuschade en onveiligheid door overbodig slalommen en/of (ver!) omrijden. Het verkeerslicht bij de Dorpsstraat/Schans is overbodig en verdwijnt. Er kan tegemoet worden gekomen aan eisen en wensen van zo-

Uitvoeringsopties
Geluidsarme uitvoering van het viaduct: 30 km zone, een wegdek wat
contactgeluid niet doorvoert naar
onder en geluidschermen. Door creatieve invulling van het kunstwerk
kan Uithoorn een eye-catcher in
het dorpscentrum realiseren: stadspoort van Uithoorn en Noord-Holland? Een rechtstreekse verbinding
met de aanwezige parkeergarage
is eveneens mogelijk. Bij het brughoofd van de Irenebrug een hellingbaan (lift?) naar brughoogte voor
voetgangers met evt. een kinderwagen, rolstoel of fiets. De helling zoveel mogelijk droog onder het viaduct (geen gladheid bij vorst). Beperking doorgaand verkeer niet pas
realiseren in het centrum maar van
te voren via de geplande rotondes
en routeaanduidingen in Aalsmeer
en Amstelhoek en zo nodig op Uithoorns gebied.
De Algemene wet bestuursrecht
(Awb) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten en schrijft voor
dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Op grond hiervan verzoeken
de opstellers van het plan de gemeente Uithoorn, op basis van deze eerste schets, een door de VNG
aanbevolen uniforme openbare
voorbereidingsprocedure te starten. In dit kader kan de haalbaarheid met kansen en mogelijke beperkingen van dit planconcept in
kaart worden gebracht.’
Aldus het onder woorden gebrachte voorstel van de opstellers. Let
wel: het is een uitgewerkt idee wat
op zich al respect afdwingt om dit
zo naar buiten te brengen. Door inwoners die het goed met hun dorp
voor hebben. Het is lang niet gezegd
dat dit ook zo door de gemeente zal
worden opgepakt en of het technisch uitvoerbaar is. Maar niets
doen is geen optie meer voor de opstellers. Zij hebben er de voorkeur
aan gegeven dit ook via de media
bekend te maken. Wellicht dat de
politiek het wil oppakken. Ons Uithoorn was er al een groot voorstander van dat er initiatieven op tafel
kwamen. Dit is er een.
Referenties
Het Voorstel Langebrug Uithoorn
wordt aanbevolen door het merendeel van of namens de bezwaarmakers van het omstreden Verkeersbesluit en ook door andere belanghebbenden: Winkeliersvereniging
Amstelplein, CUMELA afd. NoordHolland, Weekmarkt Uithoorn, CUMELA afd. Utrecht, LTO Noord, afd.
Aalsmeer-De Kwakel, LTO Noord
afd. Gooi-, Vecht- en Amstelstreek,
Dorpscomité De Hoef, Kwakelse
Ondernemers Vereniging, Brandweer en andere hulpdiensten, Ruud
Hogenboom Amstelhoek, Dorpsraad Vrouwenakker, Ad de Kort Uithoorn, Piet Luijters Uithoorn, VIB
De Ronde Venen, Gerard Troost
Uithoorn, Jan Verhoef Amstelhoek
en Wim Wahlen De Kwakel. Reageren kunt u via het e-mail adres:
langebruguithoorn@gmail.com.

Rectificatie

Echtgenoot hoort
celstraf en TBS eisen
voor poging doodslag
Vorige week plaatsen wij alleen het eerste deel van dit
nieuws op de voorpagina,
maar het vervolg was niet
terug te vinden in de krant.
Nu het gehele artikel:
Mijdrecht – De officier van
justitie heeft 6 jaar celstraf
en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 70-jarige R.v.d.V. uit De Ronde Venen voor poging doodslag. De
man probeerde vorig jaar juli in Mijdrecht zijn echtgenote met een broekriem te wurgen omdat zij van de man wilde scheiden.
De verdachte zegt zelf zich de
gebeurtenis niet meer te kunnen herinneren, de officier van
justitie gelooft geen woord
van ´het geveinsde geheugenverlies´. Naast de celstraf wil
de openbaar aanklager dat
de man zijn vrouw ongeveer
9.000,- euro schadevergoeding
betaald. “Hij voelde zelfs nog
aan haar hoofd om te checken
of ze nog leefde”. De officier
van justitie is er zeker van dat
de verdachte zich bewust was
van wat hij op 9 juli vorig jaar in
Mijdrecht had gedaan. Namelijk zijn vrouw in blinde woede
op de Energieweg in Mijdrecht
proberen te wurgen. Toen hij
in paniek op de vlucht sloeg,
bleek zijn vrouw nog in leven.
Een buurtbewoner vond haar
rond 05.00 uur bewusteloos op
straat en schakelde de politie.
De verdachte schudt zijn hoofd.
Hij vindt het moeilijk te moeten
horen wat er met zijn vrouw die
zaterdagochtend is gebeurd.
Zijn vrouw die hij 7 jaar geleden eeuwige trouw beloofde en
waarvan hij zielsveel hield. Om
er achter te komen wat er volgens de verdachte is gebeurd,
gaat de rechtbank donderdagochtend met hem terug in
de tijd. Naar de dagen voorafgaande aan het delict.
Scheiden
De vrouw had hem die week
verteld dat zij van hem wilde scheiden. Het nieuws viel
de verdachte rauw op zijn dak.
Toen ze hem ook nog vertelde
dat zij een tijdelijke woning in
Mijdrecht had, raakte hij in paniek. Wanhopig probeerde hij
zijn vrouw te spreken, maar in
zijn ogen ontliep zij hem. ,,Normaal heb ik een kort lontje. Deze keer bleef ik beangstigend
rustig”, aldus de verdachte. Hij
vertrouwde het niet, bang dat
hij zichzelf of haar iets zou aandoen, nam hij in overleg met
zijn dochter op 8 juli contact op
met zijn huisarts. Deze schreef

hem kalmeringspillen voor en
stuurde de man daarop naar
huis. Zaterdagochtend 9 juli rond 03.00 uur werd de verdachte wakker. Zijn eerste gedachten waren weer bij zijn
vrouw. Hij wist dat zij die ochtend rond 05.00 uur naar haar
werk zou gaan. De man kleedde zich aan, stapte in de auto
en reed richting de Energieweg
in Mijdrecht waar hij meer dan
een uur voor de woning van zijn
vrouw wachtte tot zij naar buiten kwam. “Wat deed u toen u
haar zag?”. De voorzitter van
de rechtbank kijkt de verdachte aan. Hij schudt zijn hoofd, hij
weet het niet meer. Als hij aan
dat moment denkt, is het eerste beeld dat hij ziet, het beeld
dat hij met de riem in zijn hand
voorovergebogen over zijn
vrouw staat. “Ik zie haar op
de grond voor mij liggen en ik
strijk door haar haren”, aldus
de verdachte. Wat er daarna is
gebeurd is te reconstrueren uit
de vele telefoongesprekken die
hij onder meer met zijn dochter
en de zoon van zijn vrouw heeft
gevoerd. Aan de zoon vertelde hij dat hij bang was dat hij
zijn moeder iets ergs had aangedaan. In paniek belde de
zoon een kennis van de moeder in Mijdrecht die haar even
later op straat aantrof. In overleg met zijn dochter is hij kort
daarna naar de politie gegaan.
Doodslag
Een psycholoog en een psychiater hebben de verdachte onderzocht en geconstateerd dat
de man op het moment van
het delict niet volledig toerekeningsvatbaar was. Voor de officier van justitie reden om niet
poging moord maar poging
doodslag te eisen. Ook concluderen beide deskundigen dat
de verdachte behandeld moet
worden om zijn emoties onder
controle te krijgen. In de manier waarop dat moet gebeuren verschillen beide deskundigen sterk van mening. De
psycholoog adviseert TBS met
dwangverpleging. Ook omdat
hij vindt dat de kans op recidive extreem hoog is. De psychiater denkt dat opname in een
Forensisch Psychiatrische Kliniek voldoet en schat de kans
op recidive laag in.
Zijn laatste woord richtte de
verdachte aan zijn vrouw die
niet op de zitting aanwezig was.
Hij liet haar weten nog steeds
zielsveel van haar te houden en
enorme spijt te hebben van wat
hij haar had aangedaan. Over
twee weken doet de rechtbank
uitspraak.

Phone House-winkel blijft open
Regio - Het is ‘business as usual’
bij de Phone House filialen in Uithoorn en Mijdrecht. Het door winkelketen Phone House aangevraagde faillissement bij de rechtbank
Midden-Nederland heeft voor hen
geen nadelige gevolgen. De winkels blijven open en klanten zijn
van harte welkom. “Wij gaan op de-

Van Ekris verlengt sponsorovereenkomst met VIOS
Mijdrecht - Op 17 februari waren
Paul Bakker en John Mayenburg

namens de Show- en Marchingband van VIOS op bezoek bij Fer-

ry van Ekris van Toyota Van Ekris
Mijdrecht BV. De heer van Ekris
was zeer te spreken over de sponsorovereenkomst van het afgelopen
jaar. Hij wilde deze dan ook graag
voortzetten. Zo geschiedde afgelopen vrijdag. De heer Van Ekris tekende namens Toyota Van Ekris
Mijdrecht BV de nieuwe verbintenis.
VIOS is niet alleen blij met de financiële steun in de rug, maar ook met
de toezegging dat Toyota, wellicht
met zijn nieuwste model, op Koningsdag de Oranjeparade weer zal
aanvoeren. Binnenkort meer informatie daarover op de sociale media
en op www.vios-mijdrecht.nl. Daar
vindt u natuurlijk ook meer informatie over de verschillende onderdelen
en activiteiten van VIOS.
De op de foto getoonde bolide met
de fraaie sponsorovereenkomst op
de voorruit is de nieuwe C-HR. Deze compleet nieuwe auto van Toyota is ondermeer leverbaar met de
1.8 liter viercilinder hybride aandrijflijn. Ga voor een proefrit naar Toyota
van Ekris of kijk op www.vanekris.nl.

zelfde voet verder. Klanten kunnen
van ons de producten, diensten en
service verwachten zoals zij die gewend zijn. Mocht men vragen hebben, dan weet men onze winkel
te vinden,” aldus een woordvoerder. Phone House is in Uithoorn
te vinden op Marktplein 23 en in
Mijdrecht aan de Passage 5.

Jan Douven 40 jaar lid van Triviant
De Ronde Venen - In 1977 begon
Jan Douven als jonge tamboer bij
een muziekvereniging die later omgedoopt werd tot Muziek en Showkorps Triviant. Om Jan in het zonnetje te zetten is hij zaterdag 11 fe-

bruari verrast met een serenade.
Na de serenade nam de voorzitter
het woord. "In de afgelopen 40 jaar
heeft Jan veel betekend voor de vereniging. Met zijn enthousiasme en
(bulderende) lach zorgt hij voor ge-

moedelijkheid binnen de vereniging". Daarnaast heeft Jan zijn bijdrage geleverd door diverse posities
in het bestuur te hebben bekleed en
is hij al jaren één van de organisatoren van de feestcommissie.
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Bruisende Talentenjacht
op het VeenLanden College

Mijdrecht - Vrijdagavond 17 februari 2017 was de ﬁnale van de Talentenjacht 2017 op het VeenLanden College. Leerlingen en oud-leerlingen zorgden ervoor dat het publiek zich
geen moment heeft verveeld. Santi Bosma, in het dagelijks leven economiedocent, introduceerde alle artiesten en bleek ook als presentator zeer talentvol te zijn.
Gemma Breur won
voor de tweede maal
de wisselbeker met het
zelfgeschreven nummer
Memorable, dat ze prachtig zong en waarbij ze
zichzelf begeleidde op de
piano.
De tweede prijs ging
naar de zusjes Channah
en Nadieh ten Dam, die
het publiek kippenvel
bezorgden met een cover
van het nummer “Dat ik
je mis”.
De derde prijs was voor
de Acrosquad: Laura
Grootegoed, Lisanne
Helmer, Shelly van Vliet,
Pibbe Dirkson, Sanne
Zijlstra en Jessica Helmer. Een wervelend
optreden waarnaar je zo
nu en dan niet durfde te
kijken, want de dames
maakten nogal wat buitelingen in de lucht.
DJ Nick Partytime en
zijn danscrew, het moet
even gezegd: dat smaakte
naar meer, wat een enthousiasme.
Ook Sacha, Kiki, Yara,
Milou, Jade, Dana, Isis,
Ellis, Laisa, Gijs, Sarah,
Amber, Debby, Hannah,
Elionora, Silke en Cathalijne: jullie maakten de
avond!

De techniek stond ook dit
jaar voor niets. Net als
vorig jaar kon het publiek
weer meestemmen via de
telefoon. De organisatie
was in handen van Linda
van den Aardweg, Judith
van Eijk, Pepijn van den
Berkhof, Jorrit Groenevelt, Claudia Röling en
Remco Tieman.
De techniek werd verzorgd door Lisa van
Scheppingen (jarig en
toegezongen door het
hele publiek), Neal Jansen, Maarten Woudstra,
Jelle Aardema, Nand
Homan, Janey Jansen,
Luc van Essen, Stefan
Versluis, Thijs van Uden
en Andy Teerlink.
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CDA De Ronde Venen
over Pauw affaire
Vervolg van de voorpagina
“Dat is een belangrijke voorwaarde
om te zorgen dat alle mensen, die
onder de participatiewet vallen, een
goede kans hebben op werk dat bij
ze past. Een aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zullen
doorstromen naar reguliere bedrijven in onze gemeente, de contacten
met deze bedrijven worden steeds
beter. Wat we ons wel moeten realiseren is dat er mogelijk altijd een
vorm van ondersteuning nodig zal
blijven voor deze mensen, om het
slagen op de werkplek. Het CDA wil

hierbij ondernemers blijvend compenseren als ze hun nek uitsteken
voor deze groep.
Volop kansen
Er wordt steeds gesproken over
het “opheffen” van Pauw. Het gaat
echter niet om het opheffen van de
onderneming Pauw Bedrijven maar
om het stoppen van de Gemeenschappelijke Regeling. Een knellende regeling die nu te veel geld
kost stopt. Er is wel degelijk een
toekomst voor Pauw Bedrijven. Het
Rapport van Robert Capel en de
presentatie van Jan Jaap de Haan

van Cedris geven verschillende mogelijkheden voor Pauw Bedrijven om
als zelfstandige onderneming verder te gaan. Bijvoorbeeld als sociale
onderneming. Dat kan het beste als
Pauw Bedrijven geen enkele band
meer heeft met de gemeenten, ze
kan dan eigenstandig beslissingen
nemen om een rendabele bedrijfsvoering te realisering. Op deze wijze
kan er een inkooprelaties met gemeenten gerealiseerd worden, zoals
dat nu ook het geval is met andere aanbieders in het sociaal domein.
En er liggen dan zelfs volop kansen
voor Pauw Bedrijven om ook met

andere gemeenten contracten aan
te gaan voor levering van diensten.
Lokaal maatwerk
Dat de participatiewet gerealiseerd
zou worden is al lang bekend, voormalig wethouder Spil, die eveneens
voorzitter was van de GR Pauw,
heeft al in 2014 aangegeven dat de
GR Pauw opgeheven zou worden.
Onze gemeente heeft vervolgens
gezorgd dat de mensen die via de
GR Pauw aan het werk zijn, straks
ook nog aan het werk zijn, want
werken is voor iedereen belangrijk.
De Kringkoop vervult hier bij een
verbindende rol, iets om trots op te
zijn. Samen met de activiteiten van
het Werkcentrum kunnen we straks
iedereen een kans op een baan bieden, met of zonder begeleiding die
eventueel in te huren is via de sociale onderneming Pauw Bedrijven.
Dat is lokaal maatwerk dus, waar
veel gemeenten een voorbeeld aan
kunnen nemen!”, aldus het CDA

Reactie van de redactie
Onze redactie wil graag reageren
op dit persbericht van het CDA. De
redactie hecht er aan te laten weten dat alle artikelen die zij de afgelopen weken geplaatst heeft over
dit onderwerp feitelijk juist zijn geweest. Onze redactie heeft aan deskundigen gevraagd om een reactie
te geven op de brief van het CDA.
Uit de antwoorden blijkt dat de ‘feiten’ die het CDA noemt niet kloppen. Zo ontvangen de WSW-ers
die bij de Kringkoop en bij Walraven werken een CAO loon als werknemer van de gemeente. Ongeacht
de vorm waarin het werk georganiseerd wordt, blijft dit COA loon gelijk. Het kan daarmee niet goedkoper worden als de gemeente het
uitvoert. Dat het Rijk kort op de
subsidie voor dit CAO loon klopt,
maar het simpelweg weghalen van
de medewerkers bij Pauw Bedrijven maakt voor de uitbetaling van
dit loon niet uit. Het CDA gaat ook
volkomen voorbij aan het feit dat
Kringkoop van Pauw Bedrijven en
daarmee via de GR al van de gemeente De Ronde Venen is. De expertise van de Kringkoop is dan ook
de expertise van Pauw. Deze zijn

niet te scheiden. De regeling Pauw
is op dit moment niet duurder dan
de optie om het zelf te doen. Aan
Pauw Bedrijven zal de gemeente in
2017 nog geen 100.000 euro kwijt
zijn. Het Werkcentrum van de gemeente komt veel duurder uit: bijna
600.000 euro. De gemeente is dus
niet goedkoper dan Pauw.
De Nieuwe Meerbode heeft ook
een reactie gevraagd aan oud-wethouder Spil omdat zij zo expliciet
genoemd wordt: “Ik vind het bijzonder pijnlijk om te zien hoe er over
de hoofden van al die kwetsbare
mensen leugens worden verspreid.
Als voorzitter van Pauw hebben we
een onderzoek laten doen door EY.
Hieruit bleek dat het (nu genoemde) cafetaria model, dus de brede
doelgroep van werkzoekenden, veruit de beste en voordeligste oplossing is om iedereen aan het werk te
helpen. Dit hebben we met eenduidige steun van het bestuur en van
de toenmalige raad ook ingezet.
Van een opheffing van Pauw is nooit
sprake geweest. Dat is pas gekomen nadat wethouder Goldhoorn in
het bestuur kwam. Ik zie nu een be-

Kleuters van de Windroos
gaan naar kinderyoga
Mijdrecht - Op donderdag 16 februari zijn de kinderen van de groep
van juf Patricia naar de kinderyogales van Optisport De Ronde Venen
geweest. Deze les werd verzorgd
door: Leybra van Praktijk Upendi.
Voor de kinderen was het een hele leuke ervaring. Zo gingen ze met
het thema winter aan de slag en
mochten zich lekker ontspannen
door door de sneeuw te lopen of
te lopen als een ijsbeer of pinguïn.

Ook deden ze een ademhalingsoefening waarbij de kinderen mochten voelen hoe je koude of warme
lucht kan blazen. De sneeuwmassage was zo heerlijk dat je uit verschillende hoeken hoorde hoe lekker ze
dit vonden. Kinderyoga is goed voor
het zelfvertrouwen van de kinderen.
Door samenwerking, ontspanning,
plezier en rust kan de concentratie
verbeteren en in sommige gevallen
helpen bij een betere nachtrust.

Animatiepret in de Schakel

Oud wethouder Erika Spil:
‘Bijzonder pijnlijk hoeveel leugens er worden vertelt’
stuur van Pauw dat elkaar de tent
uit vecht, raden die het volstrekt niet
met elkaar eens zijn en een wethouder die stug vol blijft houden dat hij
de waarheid in pacht heeft. Ondanks de inbreng van inwoners, OR,
bedrijven en de directie van Pauw.
Het zou goed zijn om besluiten nog
even uit te stellen omdat ik er van
overtuigd ben dat de ideeën over

de WSW na de verkiezingen waarschijnlijk 180 graden gaan draaien.
Kijk alleen maar naar het 100.000
banenplan van de PvdA. of de VVD
die bereid is veel geld in zorg te steken. Grote kans dat er ook voor de
WSW een oplossing komt. Maar in
dit tempo is het kind dan al met het
badwater weggegooid.” Aldus oudwethouder Erika Spil

Vinkeveen - Een hele bijzondere kast stond er de afgelopen weken in de lokalen van groep 1 en 2
van basisschool de Schakel. In het
kader van het project “Animatiefilmkast” van Kunst Centraal maakten de kleuters kennis met korte,
kunstzinnige animatiefilms die gemaakt zijn door echte animatiekunstenaars. Als onderdeel van het project mochten de kinderen in kleine
groepjes de verschillende filmpjes
bekijken op het scherm in de animatiekast. In de filmpjes wordt weinig gesproken, het project is gericht
op beleving en emotie door beeld
en geluid. Aan elk filmpje was een
leuke opdracht verbonden: tekenen
over de film, een fotopuzzel, memo-

ry. Maar ook het naspelen van een
film en het stimuleren van de fantasie door een ander einde te bedenken. Een echte ontdekkingskast
voor de kleuters!

Hoofdschatten op Vlinderbos
Wilnis - In de afgelopen weken
hebben wij in de bovenbouw van
Vlinderbos leren zien hoeveel schatten er in je hoofd kunnen zitten en
dat zelfs de kleinste, betekenislooslijkende ingeving kan uitgroeien tot
een kunstzinnige schat! Dit hebben
we geleerd in een kunstproject met
het werk van kunstenares Alice Jetten als voorbeeld, tentoongesteld
in een prachtige museumkast in de
klas. Daar was van alles in te zien,
zoals boekjes met tekeningen, gedachten en verhaaltjes. We zagen
lege jampotjes, prachtig glanzend
gepoetst en mooi in een groepje
gezet. En ook een mooi beschilderd
fietszadel, kortom van alles wat in
de omgeving voorhanden is en zomaar verandert in een kunstwerk.

Brandweer op bezoek bij de Windroos
Mijdrecht - In groep 1 en 2 van Daltonschool de Windroos wordt gewerkt in thema's. Deze periode zijn
de kleuters actief aan de slag gegaan
met het thema beroepen. Sommigen
weten al heel goed wat ze later willen worden: juf, kapster, politie en na-

tuurlijk brandweerman of -vrouw. De
vader van Levi is brandweerman en
kwam op een ochtend naar de Windroos. De rest van de groepen op de
school schroken: “een brandweerwagen met zwaailicht en sirene? Waar is
de brand?” Gelukkig was er niets aan

de hand en de kleuters kregen uitleg
over alles wat er in de brandweerwagen ligt en hoe het werkt. Daarna ging brandweerman Jan mee naar
binnen om nog veel meer te vertellen
over zijn beroep. Alle kleuters luisterden vol bewondering.

Dat wilden we zelf natuurlijk ook
gaan uitproberen. Dus iedereen
heeft thuis op de eigen kamer, in de
schuur, op zolder, in kasten en als
het moest erachter, gezocht naar
spullen die je eigenlijk zou afdanken, maar waar best iets anders van
gemaakt kan worden. Nou, dat heb-

OBS De Eendracht

Programmeren
met ‘Scratch’!

Mijdrecht - Vorige week kregen de
leerlingen van groep 7 les van echte programmeurs! Eerst uitleg in de
klas en daarna zelf aan de slag in
het computerlokaal. Al heel snel
ontstonden de eerste zelf gemaakte computerspelletjes! De leerlingen hadden het al snel door, onder
groot plezier ontstonden allerlei behendigheid games met ingewikkelde parcours, tekstwolkjes en geluid.
Wat een unieke uurtjes! “Met hartelijke dank aan alle hulp van de drie
ouders die daar toch maar weer een
paar uurtjes van hun vrije tijd aan
hebben opgeofferd!” En de leerlingen van groep 7? Zij lieten thuis zien
hoe zij eigen games konden maken: mag u raden wie er tot laat in
de nacht nog aan het gamen waren
terwijl het kroost al op één oor lag?

Groep 5 Willespoort naar Kasteel de Haar
Wilnis - Op woensdag 15 februari is
groep 5 van OBS Willespoort uit Wilnis op excursie geweest naar "Kasteel de Haar" in Haarzuilens. Op deze bijzondere manier werden de geschiedenislessen over ridders en
kastelen afgesloten. De kinderen
werden onder begeleiding van een

gids door het kasteel geleid. Zo hebben zij in de kelder van het kasteel
de keuken bekeken, waar de koperen pannen met kolen werden verwarmd. In de eetzaal hebben zij de
etiquette van het diner mogen leren;
wie zat waar en hoe lag het bestek?
Ook zijn de verschillende kostbaar-

heden, waaronder schilderijen, koetsen, vazen, kledij en wapens bekeken. Via de ophaalbrug en langs de
slotgracht liepen de kinderen door de
mooie kasteeltuin weer terug richting
de auto’s. Dankzij de voorkennis en
de vele vragen, was het een erg boeiende en geslaagde excursie.

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

ben we geweten! Waar laat je dat
allemaal in de klas? We waren begonnen met een krat op het aanrecht, maar al gauw stond er meer
naast, voor, achter en omheen dan
erin. Toen kwam het moment dat alles in de kring op de grond werd
uitgestald. Dan zie en hoor je bij
de kinderen alle radertjes meteen
draaien. ¨Oh, die wil ik, dat lijkt wel

een……., ja ik pak die oude schoen,
dat wordt een……., ik neem dit potje, maar wat ga ik daarmee doen?.....
enzovoorts. Zo zijn alle spullen veranderd in iets anders en mooi tentoongesteld op tafels en kasten
in de gang. Fijn om daar nog een
poosje naar te kijken en weer nieuwe schatten in je hoofd van te maken.
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Kies voor je sport

De Ronde Venen - Dit jaar doet
de Kanovereniging De Ronde Venen weer mee met Kies je Sport.
Het doel is om kinderen va de basisschool kennis te laten maken met
de kanosport.
In het voorjaar kunnen kinderen van
alle basisscholen in de gemeente
meedoen. Het kanovaren en kanopolo geldt voor de groepen 7 en 8.
De jeugd die zich aanmeldt vaart
gewoon mee met de jeugd van de
kanovereniging op de zaterdagochtend. Bewust is er gekozen om de
deelname te beperken tot de hoogste groepen van de basisscholen.

Het aanwezige verenigingsmateriaal
en het aantal begeleiders bepaalt in
hoge mate wat voor groep de club
zou kunnen verwerken. De kanoclub
organiseert drie tot vijf kennismakingslessen van ruim één uur voor.
Er wordt gevaren in kajaks, peddels
en zwemvesten van de club. Dit jaar
voor het eerst wordt er ook aandacht besteed aan het kanopolo. Dit
is voor jeugd een unieke balsport op
het water. De teams bestaan uit jongens en meisjes door elkaar heen.
Voor sommigen zal rechtuit varen
al een hele opgave worden en voor
anderen is het lastig om de bocht te
nemen. Alhoewel de eerste peddelslagen altijd wat angstig zijn wennen de kinderen meestal snel aan
de (in)stabiliteit van de kajaks. Golven van een passerend bootje worden spannend gevonden en de balansoefeningen doen de kinderen
schoorvoetend na. Als er een partijtje kanopolo wordt gedaan komt
alles bij elkaar. Het vangen van een
bal is behoorlijk lastig als je ook nog
een kajak onder controle moet houden. Door mee te doen aan de actie “Kies je Sport” hoopt de kanovereniging de kanosport binnen de gemeente De Ronde Venen te promoten en meer onder de aandacht te
brengen. De schooljeugd is van harte welkom! En ouders kunnen komen kijken of als zij dit durven ook
meevaren.

De eindstreep komt in zicht
De Ronde Venen - We gaan langzaam richting het einde van de biljartcompetities en eigenlijk wordt
het steeds leuker om de wekelijkse
ontwikkelingen in de biljartcompetities te volgen. Bijna elke week is er
weer een team dat, in de opgaande of in de neergaande lijn, verrast. Zijn de hardlopers van het begin van het seizoen echt hardlopers
of zijn het doodlopers? Zoals vorige week al vermeld is iedere week
de volle winst halen vrijwel onmogelijk en dan is het een kwestie van
lange adem. Die moet echt lang zijn
want echte afhakers in de titelraces
zijn er nog niet. Elke keer dat er gespeeld wordt hoop je op “de goede
vorm”, hoop je dat de net-missers en
de “balletjes er net omheen” uitblijven. Volle bak er tegenaan blijft het
devies, dan pik je de punten mee.
Op die manier blijft het teamdoel in
zicht en stiekem hopen dat de concurrentie een mindere dag heeft. Ik
ben, zeker ook voor mijn eigen team,
heel benieuwd wat de komende weken gaan brengen maar eerst terugkijken op afgelopen week te beginnen met de 2e divisie deze keer.
Springbok
De Springbok 2 staat 2e en moest de
Kromme Mijdrecht 1. Een belangrijke wedstrijd voor de Springbok 2.
De thuispartij had het niet makkelijk. In twee partijen bleef men dicht
bij de tegenstander maar het was
toch de tegenstander die de winst
pakte. Tel daar nog 1 winst en 1 verliespartij bij op, dan is het duidelijk
dat de gasten het heel goed deden,
36-44. Daarmee komt de Springbok
2 iets steviger op de 2e plaats. De
Kromme Mijdrecht 2 ontving naaste concurrent de Springbok 1. Voor
het begin waren er slechts 7 punten verschil in het voordeel van de
Kr Mijdrecht. Eigenlijk een redelijk
gelijk opgaande strijd totdat Jim van
Zwieten aan tafel kwam. In slechts
15 beurten en met een serie van 33
liet hij tegenstander Ronald Gunther
kansloos en droeg hij een flinke
steen bij aan de 34-39 overwinning.
Hiermee wordt het gat tussen deze teams teruggebracht tot 2 punten. Stieva/Aalsmeer nam het tegen
Bar Adelhof 2 op. Vorige week was
er een behoorlijk verlies van Bar
Adelhof maar het ging deze week
aanmerkelijk beter. Alleen Henk de
Vries (Adelhof) moest de winst aan
Lucia Burger laten (Stieva) maar de
andere drie partijen, en daarmee de
33-42 winst, waren voor Bar Adelhof 2. De laatste wedstrijd in de 2e
divisie was het clubonderonsje tussen de nummer laatste, the Peanutbar 2, en de nummer 1, the Peanutbar 1. De laatste liet zien het kam-

pioenschap nog steeds voor ogen
te hebben en schoof de clubgenoot
met 32-45 aan de kant. Dan de 1e
divisie.
Bar Adelhof
Bar Adelhof 3 maakte tegen verenigingsgenoot Bar Adelhof 1 een
misstap. Alleen Robert Daalhuizen
(Adelhof 3) pakte in, 17 beurten,
een snelle winst maar in de andere
partijen was Bar Adelhof 1 eigenlijk
de sterkste, 31-37. Wat deed koploper DIO met deze misstap? Wel
iets, maar echt profiteren was het
niet. De Merel/Heerenlux 2 was de
gastheer en die trakteerde DIO op
drie nederlagen en pakte daarmee
met 40-36 de winst in de wedstrijd.
De Kuiper/Stee Inn was eigenlijk de
grote winnaar deze week. Zij pakten, met 42-33, een gedegen overwinning tegen CenS en lopen daarmee op zowel Bar Adelhof 3 en DIO
in. In de middenmoot stond de Merel/Heerenlux 3 tegen de Biljartmakers op de rol. Vorige week stonden beide teams in punten gelijk
en deze week ging ook de strijd gelijk op. Beide tweemaal winst maar
de tegenstand in de verliespartijen was van de Biljartmakers groter. Zij haalden daarmee met 35-40
de winst en brachten het verschil in
de tussenstand op 5 punten. Lutis/
de Springbok krijgt de laatste weken de caramboles niet makkelijk
meer gemaakt. Deze week speelden zij tegen de Merel/Heerenlux 1
en ook deze keer liep het niet zoals
zij wilden. In geen enkele partij de
winst, Peter Stam kwam 1 carambole tekort voor een gelijkspel, en dan
wordt het werken voor de punten.
Helaas bleven zij op 24 punten steken en pakte de Merel/Heerenlux 3
de volle 48 punten.
De hoogste serie van deze week,
33 caramboles (44%), en de kortste
partij, 15 beurten, waren afgelopen
week voor Jim van Zwieten van de
Springbok 1.

Ton Driehuis librekampioen
3-sterklasse

Argon geeft tegen DFS
voorsprong uit handen
Mijdrecht - Argon heeft geen revanche kunnen nemen tegen de aan
het begin van het seizoen verloren
wedstrijd, DFS stond in Mijdrecht
zeven minuten voor tijd nog op een
2-1 achterstand, maar een goed genomen vrije trap bracht de ploeg uit
Opheusden op gelijke hoogte. In
minuut 90 werd een uitbraak over
rechts Argon fataal en bleef het opnieuw met lege handen achter.
Bij de warming-up raakte Todd
Aquah geblesseerd en moest vervangen worden door Justin Gerlings. Lorenzo Zorn was geschorst
en Dennis Filippo geblesseerd. DFS
was vooral gevaarlijk bij vrije trappen en hoekschoppen, Argon kreeg
nogal wat hoekschoppen te verwerken maar kwam telkens met
de schrik vrij. Schoten van Levi Raja Boean en Marc Harlaux werden
vooralsnog door de Argongoalie Romero Antonioli gepareerd. Aan de
andere kant was Jesse Stange bijna
gevaarlijk maar keeper Peter Veeneman van DFS was net iets eerder bij
de bal. Na drie hoekschoppen op
rij waarbij de Argon defensie even
wankelde maakte Floris Mulder net
binnen de lijnen een overtreding,
scheidsrechter Sahiner wees naar
de stip, gaf Mulder geel en Rutger
Wotm schot raak 0-1. Argon werd
nu wel wat aanvallende maar de
juiste richting ontbrak nog, Wouter Winters schoot naast, een actie
van Jesse van Nieuwkerk ging goed
maar de afwerking liet te wensen
over. Jesse Stange werd even later
vlak bij de achterlijn aan zijn shirt
neergehaald maar daar zag de arbiter geen strafschop in. Na weer
een aantal hoekschoppen, waarbij
er één voorlangs het doel scheerde

kreeg Argon een mooie kans, Van
Nieuwkerk bediende Stange maar
keeper Veeneman redde goed ten
koste van een hoekschop. De tweede helft kende een boeiend scoreverloop, Ian van Otterlo moest geblesseerd in de kleedkamer achterblijven, hij werd vervangen door Cyrano Morrison. En die gaf gelijk zijn
visitekaartje af door zich vanaf links
op snelheid zijn bewaker te passeren
en vervolgens de bal op maat voor
te zetten, de meegekomen Wouter
Winters maakte geen fout en scoorde de gelijkmaker. Morrison schoot
even daarna over en na een hoekschop was Krimp dichtbij een treffer. Een vrije trap van Joey van Ede
werd door twee spelers van Argon
gemist. Ook DFS beperkte zich niet
tot verdedigen alleen, een slim lobje van Rutger Wotm ging maar net
over en Roy de Ruiter trof de paal.
Met nog een half uur te spelen werd
bij een charge Jesse Stange geblesseerd aan de enkel, Melvin van Ossenbruggen kreeg zijn tweede gele kaart en kon vertrekken. Stange werd even later vervangen door
Abdelfattah Zouzou. Een mooi aanval tussen Morrison en Winters en
werd door Jesse van Nieuwkerk beheerst met de hak afgerond: 2-1.
Maar zeven minuten voor tijd kwam
DFS toch weer gelijk. Een vrije trap
op rand zestien werd door specialist
Marc Harlaux in de vrijgelaten korte hoek geschoten 2-2. De wedstrijd
leek op een puntendeling uit te lopen maar een messcherpe counter
werd door Roy de Ruiter knap ingeschoten. Twee slippertjes in de defensie werden Argon fataal. De komende twee weken is Argon vrij.
Foto: sportinbeeld.com

Belangrijke punten voor
De Vinken A1
Vinkeveen - Wat is er mooier dan
het spelen van een streekderby?
Het antwoord is simpel: het spelen van een streekderby waarbij er
nog iets – in dit geval het kampioenschap – op het spel staat. De Vinken
A1, gesponsord door Jumbo Vinkeveen, trad aan in haar vertrouwde
opstelling. Met Lisette van der Leeden op de plek van de nog steeds
geblesseerde Deena Dankelman.
De andere blessure pechvogel Ravi Brockhoff keek naast Deena vanaf de bank toe. Atlantis was de eerste die haar ritme en de korf wist te
vinden: 0-1. Na het snelle antwoord
van Finn Kroon, nam De Vinken scorend het heft in handen. Via doelpunten van Lisa van Diemen, Dylan
Bras (2x), Finn Kroon en Lisette v.d.
Leeden stond het tien minuten later 4-6. Het zag er goed uit voor
De Vinken. Na tien minuten zonder
doelpunten bracht de thuisploeg
de stand op 5-6. Lisa van Diemen
schoot van ver de marge weer op
twee punten en nadat Finn Kroon en
Bart van Eenennaam de ruststand
op 5-9 bepaalden, leek er geen vuiltje aan de lucht.
Vers
Maar daar dacht de thuisploeg anders over. Met verse krachten in het
veld verhoogde het de druk op de
Vinkenverdediging. Atlantis rook

bloed en verkleinde de achterstand
tot 8-9. Bart van Eennenaam doorbrak voor De Vinken de ban en toen
Timo Pronk de stand op 8-11 had
gebracht leek de Mijdrechtse aanval afgeslagen.
Maar niets was minder waar. Via
9-11 werd het 10-12. Met nog tien
minuten te spelen brak een tumultueuze slotfase aan. Met een gele kaart, onnodige overtredingen,
een duidelijk over het hoofd geziene strafworp en kansen die aan beide zijden gemist werden. De Vinken kwam niet echt meer in de problemen en het leek bij 11-13 (Lisa
van Diemen) gespeeld te zijn. De
net ingevallen Iris den Boer dacht
daar anders over. In het fluitsignaal
bracht zij de eindstand op 11-14.
Een belangrijke overwinning voor
De Vinken A1. Door dit resultaat heeft de ploeg alles nog in eigen hand. Sterker nog, het heeft de
beste papieren voor het kampioenschap. Komende week wacht het
onderaanstaande TOP.
Daarna nog twee spannende confrontaties met directe concurrent
EKVA. Die duels zullen uiteindelijk
beslissend zijn. Terwijl er ook nog
een halve wedstrijd tegen het Kudelstaartse VZOD dient te worden
uitgespeeld. Stand aan kop: Luno
A1 10-15, De Vinken A1 8-14, EKVA
10-13, Atlantis 10-12.

De Ronde Venen - Na 2 lange biljartdagen in The Peanutbar
te Mijdrecht kan men terugzien op
een goed verzorgd en spannend
toernooi. Iedereen van de 6 finalisten moest 5x aan de bak. Zaterdag
werd met 3 wedstrijden per speler
begonnen want met de vroege aanvang van 11.00 uur was de laatste
partij op 1 biljart pas om 19.45 uur
afgelopen. Zondag ging men voor
de 2 resterende partijen die ook om
11.00 uur begonnen. Om 17.30 uur
konden de wedstrijdleidsters Aria
en Lucia de eindrangschikking bekend maken.
Favoriet Jim van Zwieten liet de afgelopen week in de teamcompetitie de kortste partij in slechts 15
beurten noteren en gooide met een
hoogste serie 31 hoge open naar
het KP-record.
Na de eerste dag ging Bas Krabbendam met 2 punten huiswaarts,
Ton Driehuis verloor zijn enigste
partij van Peter Stam en ging met
4 punten naar huis. Jim van Zwieten verloor van Bas en kwam ook
tot 4 matchpunten. Peter verloor
van Jacques de Leeuw en Jim van

Zwieten, kwam daarmee op 2 punten voor die eerste dag. Nico Koster zette Jacques de Leeuw op 1 luttel puntje aan de kant en ging met
2 punten huiswaarts. Jacques ging
met 4 punten huiswaarts door winst
op Peter en Bas.
Voor de zondag kwamen ineens
3 gegadigden voor de titel in aanmerking. Jim en Peter waren uitgespeeld en kwamen daarmee op
6 punten uit. De uiteindelijke finalepartij ging tussen Jacques en Ton.
Bij winst door Jacques kwam deze ook op 6 punten uit, evenals Ton,
Jim en Peter. Het moyenneprocent
geeft dan de doorslag in het voordeel van Jim.
Het liep anders want Ton pakte de
winst op Jacques waardoor Ton op 8
kwam en Jacques op 4 blijft steken.
De einduitslag is als volgt:
1. Kampioen Ton Driehuis
8 pnt
2. Peter Stam
6 pnt
3. Jim van Zwieten
6 pnt
4. Jacques de Leeuw
4 pnt
5. Nico Koster
4 pn
6. Bas Krabbendam
2p nt
Hoogste tournooiserie 21 car. Bas.
Kortste partij: 20 beurten Jim

Familieschaak bij schaakvereniging Denk en Zet
Vinkeveen - Eens per jaar plannen we een alternatieve lesavond.
De jeugdleden mogen dan iedereen
meenemen om een avondje gezellig mee te schaken. Vooraf aanmelden was verplicht. Ze moesten het
niveau van hun familie inschatten
door het invullen van een lijst met
zes niveaus. Ook konden ze kiezen
tegen wie ze wilden spelen. Met een
mooie opkomst van 21 gastspelers
was de zaal goed gevuld. Na een
snelle indeling door Kees, een welkomstwoord en wat informatie, werden de handen geschud en de eerste stukken in stelling gebracht.
Twee minuten later kwam de eerste
uitslag al binnen, winst door Herdersmat. De partij kan dan al in vier
zetten beslist zijn. Dit kan komen
door minder ervaring of het niet herkennen van de aanval en dan is het
schrikken. Bij tijd over mocht er van
kleur of speler gewisseld worden
voor een nieuwe of revanche partij.
De niveaus waren aardig goed ingeschat want er werden veel lange en
spannende partijen gespeeld.
De wisselende samenstelling, jong
en oud, is al een feestje om te zien.
Bij de denksport is het, zoals het

hoort, stil, maar de euforie komt
bij winst, remise of verlies. Het uur
vloog om. Door de leuke en positieve reacties plannen we het volgend
seizoen weer in.
Interne competitie jeugd
Om voor de prijzen in deze competitie die gesponsord worden door
Aannemersbedrijf D. Kroese BV uit
Vinkeveen in aanmerking te komen,
moet er nog 3 maanden gestreden
worden in groepen die op schaakniveau zijn ingedeeld. Groep A aan
de leiding Marijn Vree, gevolgd door
Lennart van der Veen, Edward Deen,
Jaco Thijs ten Cate en Martin Meijer. Groep B de nummer 1 Arnout
van der Veen, Boet van Beest, Marije Koster en Guang van den Bosch.
Groep C Thijs ten Dam, Tieme Verlaan, Manolis Tsamitros, Marijn de
Groot, Marky van Diemen en Jelle de Boer. Het kan nog alle kanten op in deze competitie. Schaken is een mooie uitdagende denksport. Je moet steeds schaakproblemen oplossen door de juiste zetten
te vinden zonder een foutje te maken, waar je overigens ook weer van
kunt leren.
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Rubberkorrels in
kunstgrasvelden
De Ronde Venen - Het televisieprogramma Zembla heeft vorige
week woensdag opnieuw aandacht
besteed aan de gezondheidsrisico’s
van het spelen op kunstgras met
daarin rubberkorrels. Voor de gemeente De Ronde Venen vormt de
uitzending geen aanleiding om van
de eerder ingezette beleidslijn af te
wijken; de sportverenigingen kunnen van de kunstgrasvelden gebruik blijven maken. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd
en de gemeente blijft in overleg met
de sportverenigingen over dit onderwerp. Ook wordt gekeken naar
alternatieven voor de rubberkorrels
in kunstgras. Zembla besteedde in
oktober 2016 aandacht aan de gezondheidsrisico’s van het sporten
op kunstgrasvelden met rubberkorrels. Naar aanleiding van die uitzending heeft het RIVM nader onderzoek verricht. Dat is in december
2016 uitgebracht. Conclusie van dat
onderzoek is dat het verantwoord is
om op de kunstgrasvelden met rubberkorrels te sporten omdat het gevaar voor de gezondheid ‘praktisch
verwaarloosbaar’ is. Op basis van
het RIVM-onderzoek concludeerden ook GGD en KNVB dat er veilig
op de velden gespeeld kan worden.
Zembla
Zembla presenteerde woensdagavond 15 februari echter de resul-

taten van een nieuw onderzoek dat
was uitgevoerd door de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam waarin. Daarin wordt geconcludeerd dat
er toch risico’s zijn, met name voor
jongere kinderen. In een reactie
heeft het RIVM laten weten het VUonderzoek serieus te nemen, maar
dat er een aantal vraagtekens is in
hoeverre uitgevoerde proeven (voor
mensen) relevant zijn. Het RIVM
blijft dan ook bij de eerder getrokken conclusie dat er op de velden
gesport kan blijven worden. Ook de
KNVB en de GGD onderschrijven
dit. Op basis hiervan heeft de gemeente besloten de ingezette koers
niet te wijzigen. Wethouder Alberta Schuurs (Sport): ,,We zijn en blijven met de sportverenigingen in gesprek over dit onderwerp, donderdag 23 februari is er weer een afspraak. Ook volgen we de discussies die nu gaande zijn tussen wetenschappers en luisteren we zorgvuldig naar sporters en ouders van
kinderen die van de velden gebruikmaken. Op dit moment zijn we in
gesprek met Argon en CSW over
de vervanging van twee kunstgrasvelden. Bij het besluit hierover zullen we nadrukkelijk met de discussie die speelt rekening houden.’’ Op
www.rivm.nl. www.sportengemeenten.nl en www.ggdru.nl is uitgebreide informatie over dit onderwerp te
vinden.

Afscheid na bijna 13 jaar
buurtbuschauffeur
De Ronde Venen - Vorige week
heeft buschauffeur Rob Ubink zijn
laatste buurtbusrit gereden. Om
persoonlijke redenen heeft Rob besloten om te stoppen als chauffeur.
Rob werd door de bestuursleden
Gerrit de Pater en Wim Bos met een
boeket bloemen en de gebruikelijke
Merci chocolade opgewacht bij het
chauffeurs-wisselpunt in De Hoef.

Hertha MO13-2 pakt drie
zwaar bevochten punten
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 18
februari speelden de meiden onder
de 13 hun eerste competitiewedstrijd na de winterstop tegen Wasmeer. De wedstrijd begon om 09.15
uur op een vernieuwd sportpark

met kantine aan de rand van Hilversum. Indy was niet aanwezig. Met
een vernieuwde opstelling gingen
de Hertha meiden met aanvoerster
Emma van start. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd waardoor

het spannend bleef. Hertha speelde wat rommelig en had moeite de
bal rond te spelen waardoor de echte kansen uit bleven. Met Annebel
op het middenveld was er wel meer
stootkracht naar voren. Voor rust
kwam Wasmeer toch nog op voorsprong door een mooie solo 1-0.
Mede door enkele mooie reddingen
van keepster Manon bleef de ruststand ook 1-0.
Nadat de meiden positief wer-

den toegesproken door hun coach
Frank, die meer strijd en werklust
wilde zien, zagen we een heel ander Hertha team. Er werd feller gespeeld, wat ook meteen resulteerde in kansen. Annebel scoorde de
1-1 met een prachtig afstandschot.
Dit werd uitbundig gevierd door de
meiden. Nog geen vijf minuten later maakte Emma de 1-2 en dat
was zeker niet onverdiend. Fenna had daarvoor al een mooie kans
laten liggen. Toch deed Wasmeer
wat terug. Het was weer hun snelle spits die de verdediging eruit liep:
2-2. Aan de andere kant ging Jessica op aangeven van Annebel alleen op doel af. Zij wilde de bal afleggen op Emma die buitenspel liep.
Daarna een prachtige solo van Lotte de Jong die even te ver doorliep
waardoor ze niet meer kon uithalen.
Wat een spanning… Uiteindelijk
kreeg Lotte de Jong weer een kans
en die was wel raak: 2-3. Met nog
tien minuten op de klok zorgde Lotte van Eenennaam voor de veilige
marge van 2-4 door de bal prachtig achter de keepster te schieten.
Even werd het nog spannend toen
Wasmeer nog 3-4 maakte, maar gelukkig gingen de punten mee naar
Vinkeveen. Woensdagavond spelen de dames thuis tegen Breukelen om 19.00 uur. Bij winst pakken
ze de koppositie in de derde klasse
meiden onder de 13.

Rayan Chakroun pupil van
de week
Mijdrecht - Zijn naam is Rayan
Chakroun, hij is 9 jaar oud en woont
in Mijdrecht. Sinds zijn vijfde voetbalt hij bij Argon en momenteel
speelt hij in het team JO10-3. Daar
heeft hij het erg naar zijn zin. Dit is
het eerste jaar dat Rayan ook uitwedstrijden speelt en dat vindt hij
erg leuk. Ook heeft ie altijd zin in
de trainingen. Naast SV Argon is hij
fan van Ajax, Real Madrid en Barcelona, maar het meest fan van Ajax.
Zelfs zijn kamer is helemaal in Ajax!
Hij wil graag profvoetballer worden
en zijn favoriete voetballer is Ziyech.
Ook een middenvelder zegt Rayan,
net als ik. Zijn hobby’s zijn voetballen, kickboksen en gamen en als hij
gamet dan is het vaak FIFA 17. Maar
afgelopen zaterdag was Rayan pupil
van de week en verrichtte hij samen
met de scheidsrechter de tos voor
de aftrap. Foto: sportinbeeld.com

Nieuwe overeenkomst
Argon en Rabobank
Mijdrecht - Met veel genoegen
heeft het bestuur van SV Argon kunnen mededelen dat de club de samenwerking met de Rabobank voor
twee jaar heeft kunnen verlengen.
De overeenkomst werd zaterdag 18
feestelijk in de bestuurskamer van
Argon ondertekend. De relatie met
de Rabobank als hoofdsponsor van
de club bestaat reeds vele jaren en
de steun van de bank is buitengewoon belangrijk. Mede dankzij het
vertrouwen dat de Rabobank in Argon heeft kan de club haar ambities nastreven en iedere sporter laten sporten op zijn of haar gewenste niveau. De financiële ondersteuning komt Argon in de breedte ten
goede, wat betekent dat zowel het
prestatieve als ook het recreatieve voetbal, inclusief het G-team, ondersteund wordt. De naam van on-

Rob, namens alle Buurtbus collega’s heel hartelijk bedankt en het
ga je goed!
Wilt u ook zo gewaardeerd worden
en een paar uur per week genieten
in uw ‘eigen bus’ van vriendelijk en
leuk vrijwilligerswerk in onze prachtige omgeving? Meld u zich dan aan
als vrijwilliger-chauffeur op Buurtbus lijn 526: info@buurtbus526.nl

ze hoofdsponsor zal op diverse activiteiten prominent in beeld worden
gebracht en zal tevens shirtsponsor
zijn van diverse teams. In de nieuwe
overeenkomst zijn ook een aantal
afspraken vastgelegd waarbij Argon
en de Rabobank nog meer dan voorheen van elkaars netwerk gebruik
willen maken. Na ondertekening van
de overeenkomst toosten Argon en
de Rabobank op een toekomst die
zij met veel vertrouwen tegemoet
zien. Op de foto van links naar rechts
Walter van Dijk, directeur Bedrijven
Rabobank Rijn en Veenstromen, Ronald Meijer, kantoor directeur Rabobank Rijn en Veenstromen, Ton Goedemoed, voorzitter Argon, Sandor
Harmens, penningmeester Argon
en Peter Schoonderwoerd, voorzitter sponsorcommissie. Foto: sportinbeeld.com

NL Doet Careyn
Maria-Oord
Leren omgaan met de
computer: wie helpt?
Mijdrecht - Elke maandag van
13.00 - 14.30 uur komt in de Bibliotheek Mijdrecht een groep van zes
of zeven inwoners bij elkaar om te
oefenen met de computer. Onder
leiding van twee vrijwilligers vol-

gen de deelnemers namelijk de cursus Klik-en-tik. Elke cursist werkt
op zijn eigen tempo. Voor deze cursus worden laptops gebruikt die de
Bibliotheek heeft gekregen dankzij
bemiddeling door De Rondeveen-

Vinkeveen - Op vrijdag 10 maart
a.s. doen wij vanuit Careyn MariaOord mee met ‘NL doet 2017’, een
initiatief van het Oranje Fonds. Onze bewoners kunnen deze dag genieten van een door ‘Doorduyn Mode’ georganiseerde modeshow, met
aansluitend een heerlijke pannenkoeken lunch verzorgd door ‘Het

Voordek’. Dit alles zal plaatsvinden
in ons restaurant ‘Brinkzicht’. Graag
zouden wij deze dag ook nog onze
bankjes buiten een opknapbeurt willen geven. Lijkt het u leuk om bij een
van deze activiteiten een helpende
hand te bieden, neem dan contact
op met Anne Gelsing (a.gelsing@
careyn.nl of 0297-219306).

se Uitdaging. Vanwege toenemende
belangstelling wil de Bibliotheek de
vrijwilligersgroep graag uitbreiden.
Vindt u het leuk mensen digitaal
vaardiger te maken en heeft u tijd
op maandagmiddag? Dan is dit wel-

licht leuk vrijwilligerswerk voor u.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Saskia Wilmes, medewerker maatschappelijke en culturele activiteiten, s.wilmes@bibliotheekavv.nl, tel. 0346-567519 .

Fabian hoopt op een échte oplossing.
Lees in ons magazine Voortleven wat drie generaties
vertellen over de impact van een nierziekte. Aan te
vragen via nierstichting.nl/nalaten

Rode Kruis

Themamiddag in het kader
van Zelfredzaamheid
De Ronde Venen - Op donderdag 16 februari organiseerde Kerngroep de Ronde Venen van het Rode Kruis een middag met het thema ‘Gezond en toch lekker eten!’.
Deze middag begon om half twee
en werd gehouden in Bowlingcentrum Mijdrecht. De 80 gasten werden ontvangen met een kopje koffie
en een tompoes van ‘Vers bij u thuis’,
de maaltijdservice die een presentatie gaf over wat gezond maar toch
lekker eten betekent in de praktijk
van alle dag. Ook konden de gasten
proeven van de door Hilde van deze organisatie meegebrachte maaltijd voorbeelden. Hierna werd onder
het genot van een kopje koffie met
iets lekkers genoten van een optreden van Harald. Aan de hand van
door hem gezongen liedjes nam hij
de aanwezigen mee naar de tijd dat
de televisie begon. Liedjes uit de tijd
van Tante Hannie, waarbij de beelden die vertoond werden veel herkenning opriep bij de gasten. Na het
eerste deel van het optreden kregen
de gasten van de ook nu weer ve-

le en onvermoeibare vrijwilligers een
borrel met hartige hapjes geserveerd. Bij de traditiegetrouwe bingo duurde het even voordat er de
eerste bingo was, maar uiteindelijk konden alle gasten met een leuke prijs verrast worden. Voordat Harald aan het tweede deel van het optreden begon kregen de gasten nog
een drankje en warme hapjes geserveerd. Als klap op de vuurpijl kregen
alle gasten nog een bosje gerbera’s mee naar huis, die ook dit jaar
weer gesponsord werden door kwekerij Van der Wilt Gerbera’s. Dankzij de vele vrijwilligers en vrijwilligerchauffeurs hadden de gasten weer
een zeer plezierige middag. Op veel
gebieden zijn de vrijwilligers van het
Rode Kruis actief. Met name de Telefooncirkel zit echter nog te springen om vrijwilligers. Het kost u vier
weken achter elkaar op een vaste
dag circa een uurtje. Daarna heeft u
een maand geen dienst. Bij interesse kan contact worden opgenomen
met: stichtsweidegebied@rodekruis.
nl of 0297-254231.
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Winst
Anton Berkelaar & Wil van der Meer
pakten de winst met 58,33% gevolgd door Tonny & Otto Steegstra die op 57,64% uitkwamen. Jan-

ny Streng- Korver & Francis Terra deelden drie en vier met Heleen
& Mees van der Roest met 54,17%
en ook plek vijf werd gedeeld door
Cor Hendrix & Wim Röling en Tom
de Jonge & Herman Vermunicht die
51,74% ophaalden. Bevorderd naar
de hoogste afdeling zijn hier: Janny & Francis met 57,82%, Anton &
Wil met 55,89%, Tonny & Otto met
55,09% en Nel & Adriaan Koeleman
met 53,50% Sterkte toegewenst in
het Walhalla, onderschat de goden
niet! In de A- lijn ging de overwinning naar een verstandscombinatie tussen Ruud Lesmeister en Lijnie Timmer met 61,11%. André
van Herel & Cora de Vroom tekenden voor twee met 59,38% en Jan
Egbers & Ben Remmers ontsnapten nipt aan verwijdering door een
prima 57,99% als derde paar. Johan le Febre & Wim Slijkoord werden vierde met 55,90%, waarna Ben
ten Brink & Jan Bronkhorst de top
afsloten met 53,13% als vijfde. Als
primus inter pares van deze tweede ronde parenbridge eindigden
André van Herel & Cora de Vroom
met 56,50%. Wilt u ook aan de start
staan van de derde ronde, kom dan
spelen bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor inlichtingen het secretariaat: email gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 0297 567458.

Streekderbywinst voor
De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
stond de korfbalstreekderby van
het seizoen op het programma. Na
het verlies in de heenwedstrijd in
de zaal, was de Vinkeveense equipe
van De Suite extra gebrand om twee
punten te pakken tegen het thuisspelende Atlantis.
Daarnaast maakt De Vinken bij
winst nog kans op de derde plek in
de competitie, wat na een mindere eerste competitiehelft een knappe prestatie zou zijn. Coach Dirk van
der Vliet kon met de teruggekeerde
Joyce van Wijk voor het eerst in een
paar weken weer over zijn vertrouwde basisacht beschikken.
Het begin van de wedstrijd ging gelijk op. Atlantis kwam opeen 1-0
voorsprong, maar Emese Kroon wist
dit recht te trekken via een strafworp. Dit ging zo door tot de 3-3,
waarbij Rutger Woud en Dorien Verbruggen de Vinkendoelpunten verzorgden. Vanaf dat moment besloot
Vinkeveen om flink gas te geven
en ook verdedigend de druk op te
voeren. Dit resulteerde in een waar
doelpuntenfestijn. De bezoekers liepen uit van 3-3 naar 3-13, waarbij alle Vinkenspelers hun doelpunt
meepakten en Jerom en Annick
Stokhof ieder tweemaal scoorden.
Atlantis wist voor rust nog de 4-13

te maken, maar de wedstrijd leek in
principe al beslist.
Gelijkwaardig
In de rust hamerde Van der Vliet op
het scherp blijven en hij gaf de opdracht om het gevarieerde aanvalsspel van de eerste helft vol te houden. In de tweede helft waren de
ploegen duidelijk gelijkwaardiger.
Dit uitte zich zowel in de score als in
het veldspel, waar veel druk op de
aanval werd gezet.
Tot 8-18 werden de Vinkeveense
doelpunten gemaakt door Jelle Mul,
Rutger Woud en tweemaal Gideon
Leeflang. Hierna perste Atlantis er
nog een sterk slotakkoord uit, maar
de winst voor De Vinken kwam geen
moment in gevaar.
De eindstand werd door Jelle Mul,
Dorien Verbruggen en Emese Kroon
op 15-21 gebracht en met een tevreden gevoel kon een drankje worden gedronken en bitterballen worden gegeten…
Dank aan Roosmarijn Mooij en Masha Hoogeboom voor hun invalbeurt en natuurlijk aan alle reserves.
De laatste wedstrijd voor De Vinken
1 staat op 11 maart op het programma. Dat is tegen hekkensluiter ESDO, waarmee in eigen hal definitief
de derde plek kan worden veroverd.

Negenendertigste PK Sport
Bosdijkloop weer een succes
Regio - Afgelopen zondag organiseerde Toer Trimclub De Merel de 39ste versie van de jaarlijkse
PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen.
Wethouder Alberta Schuurs gaf het
startschot op de Kerklaan. De Bosdijkloop trok een grote stroom hardlopers naar Vinkeveen. Daniel Korevaar uit Amsterdam was de snelste op de halve marathon met een
tijd van 1:12:41. Bij de dames was
de overwinning voor Samantha de
Knijff uit Almere met een tijd van
1:31:20.
Deelname
In de ochtend had het geregend,
maar tijdens de loop was het droog,
bewolkt, zeven graden, maar wel
met een krachtige westelijke wind.
Ideale omstandigheden om op alle afstanden volop strijd te leveren en snelle tijden te lopen. Met
maar liefst 83 “thuislopers” uit Vinkeveen op een totaal van 506 deelnemers. Bij elk kilometerpunt stond
een afstandsbord. De lopers waren
blij met deze grote borden langs het
parcours; ze konden hierdoor namelijk regelmatig controleren of ze
nog op schema liepen.
Jeugdloop
Om 11.30 uur ging een enthousiaste
groep jeugdige atleten van start in
de leeftijdscategorie tot en met 12
jaar. Bij de jongens ging als eerste
Marcus Ockers uit Amstelveen onder het finishdoek door in een tijd
van 3:30 min. Bij de meisjes was de
winnares Esmee Meering uit Uithoorn in een tijd van 3:46 min. Alle kinderen kregen een medaille als
herinnering.
5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij de
heren was de uit Leiden afkomstige Matthijs Horlings. Hij liet een tijd
afdrukken van 17:58 min. Bij de dames won Christine Toonstra uit Nederhorst den Berg. Zij liep de vijf kilometer in een tijd van 20:51 min.
10 kilometer
De afstand van de 10 kilometer heeft
altijd het grootste deelnemersveld.
De winnaar bij de heren was Kevin Viezee uit Amsterdam met een
snelle tijd van 33:04 min. “Het is mijn
beste tijd op de 10 kilometer, de
eerste 7 kilometer hulp gehad van
Sjoerd Heemskerk, hij werd 10 seconden na mij tweede, het weer was
goed om te lopen, droog en niet te
koud, alleen een stevige tegenwind
op het laatste stukje naar de finish
op de Kerklaan”. Bij de dames won
Karin Vissers uit Hilversum met een
prachtige tijd van 38:28 min. “Heb

lekker gelopen, maar was te laat bij
de start, ongeveer 20 tot 25 seconden, maar door deze adrenaline, extra hard gelopen, het was minder
zwaar dan vorig jaar, bijna alleen
maar wind mee.”
Halve marathon
Niet minder dan 21,1 kilometer
moest worden afgelegd voor het koningsnummer. De overwinning ging
bij de heren naar de uit Amsterdam
afkomstige Daniel Korevaar met een
snelle tijd van 1:12:41. Het was zijn
eerste overwinning op de halve marathon van de PK Sport Bosdijkloop. “Ben in training voor de marathon van Rotterdam, veelal met een
groepje van vier man gelopen, was
van plan om op marathon tempo te
lopen, maar moest aan het einde
toch nog flink aan de bak om hier
te winnen, mooie loop, heb ervan
genoten”. Daniel kreeg een wisselbeker. Slechts enkele seconden na
de winnaar werd Wilfred Verhagen
uit Woerden tweede met 1:13:33, hij
was in 2015 de winnaar. Brent Pieterse uit Nieuwkoop was vorig jaar
nog tweede, maar dit jaar derde met
1:13:54.
Bij de dames was de overwinning
voor Samantha de Knijff uit Hilversum met een tijd van 1:31:20. Ook
voor haar de eerste overwinning op
de halve marathon van de PK Sport
Bosdijkloop. “Vanochtend was het
nog regenachtig, maar bij de start
was het goed weer, ging iets te
hard van start, in de polder stond
nog veel wind, veel alleen gelopen,
want de mannen gingen toch net
iets te hard, maar kon mijn tempo
vasthouden en doortrekken tot aan
de finish, mooie wedstrijd en goede
organisatie”. Ook Samantha kreeg
een wisselbeker. Anousjka Timmermans uit Haarlem werd tweede met
1:32:40. De derde plaats was voor
Vanesse van Voskuilen uit Boskoop
met 1:36:13.
Organisatie
Alle overige uitslagen staan vermeld
op www.uitslagen.nl en www.ttcdemerel.nl. Dankzij de vele vrijwilligers en sponsoren is het gelukt om
de organisatie zo gladjes mogelijk
te laten verlopen. De enthousiaste
speaker Peter van Adrichem zorgde voor een goede sfeer bij de finish. De prijswinnaars konden weer
vertrouwen op een vlotte en snelle
prijsuitreiking. Al met al was deze
39ste PK Sport Bosdijkloop een geslaagd evenement.
De 40ste PK Sport Bosdijkloop, een
jubileum editie, wordt gehouden op
de derde zondag van februari: 18 februari 2018.

Open Ronde Venen
biljartkampioenschap
Regio - Op vrijdag 10, zaterdag 11
en zondag 12 maart 2017 organiseert biljartclub De Merel voor de
achtentwintigste maal het individuele O.R.V Biljartkampioenschap.
Aan dit toernooi kunnen zowel goede als minder goede spelers deelnemen. Het minimum aantal caramboles is gesteld op 27. Geen kaderspelers en spelers boven 8 moyenne kunnen meedoen. Iedereen
heeft kans want er wordt gespeeld
volgens het knock-out-systeem.
Er wordt op twee biljarts gespeeld
onder deskundige leiding. De winnaar van de prachtige wisseltrofee mag zich een jaar lang “Open
Ronde Venen Kampioen“ noemen.
Tot de laatste vier, spelen hoog tegen hoog en laag tegen laag. U kunt
zich voor deelname aan dit kampi-

oenschap opgeven door middel van
een inschrijfformulier te verkrijgen
in Café de Merel, Arkenpark Mur 43,
3645 EH Vinkeveen of een telefoontje en per e-mail: thcw@xs4all.nl.
Het inschrijfgeld bedraagt 10,- euro
te voldoen bij de inschrijving. Voor
meer informatie kunt u bellen naar
Café “De Merel“ telefoon (na 20.00
uur) 0297-263562 of 0297- 264159.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 8
maart opgeven. Voorkom teleurstellingen en lever uw inschrijfformulier
zo spoedig mogelijk in of even bellen naar het clubhuis. Als u het formulier per post stuurt adresseer het
dan als volgt: Café de Merel, Postbus 16, 3645 ZJ Vinkeveen. Mailen
kan ook naar: caty.jansen@casema.
nl of Café Biljart de Merel; thcw@
xs4all.nl
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Ans & Lia scoren bij BVU

Groot slem bij Bridgeclub
De Legmeer
Regio - Zeven Sans Atout bieden
en maken het komt in een bridgeleven niet alle dag voor. Anneke van
der Zeeuw presteerde het met partner Bram in de C- lijn, wel is waar
met trillende vingers, maar toch!
Deze topper was mede debet aan
hun fraaie tweede plek met een totaal van 60.83%, klasse. Er werd hier
toch hoog gescoord, op één kwamen Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar
met een geweldige 67,08% en ook
de derde plaats eindigde hoog met
59,58% voor Tini Lotgerink & Jeanet
Vermeij. Anneke de Weerdt & Evert
Wevers deden het wat kalmer aan
als vierde met 54,17%, maar een volgend stuntje was voor Wim Harding
die met, niet alleen voor de tegenstanders, soms toch wel onnavolgbare biedingen voor het eerst in deze ronde tot de beste vijf wist door
te dringen. Gepromoveerd zijn hier
Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders met een totaal
over zes avonden van 58,30%, Cora
de Vor & Bep de Jong met 55,20%,
Rob Bakker & wisselende contacten
met 53,85% en Anneke Houtkamp &
Marianne Jonkers met 53,33%. In de
B- lijn liggen de krachtsverhoudingen wat dichter bij elkaar.

• Nieuwe Meerbode

Vis en Heijman kwart
finalisten
Vinkeveen - In het driebanden toernooi van D.I.O./Café de Merel 2017
zijn er kwart finalisten bij gekomen,
in het afgelopen weekend speelden
zaterdag zich naar de kwart finales
nieuwkomer Jeroen Vis, Bert Dijkshoorn, Paul Schuurman en Cor Bavinck en zondag Martien Heijman
en Ray Kramer verdere kwart finalisten tot nu toe zijn Maarten Dulmus, Hans Bras, Richard Schreurs,
Bas Krabbendam, Mees Brouwer,

Jos Boeijen, John Vrielink, Coen
Stevens, Eduard v. Heuven, Herman
v. Woudenberg, Bart Hoffmans, Ad
Wolfs, Bram Koning en Siep Raap,
op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 maart wordt het Open Rond
Venen libre kampioenschap gespeeld, inlichtingen en opgeven kan
op onderstaand adres. Dit alles in
Café de Merel, Arkenpark MUR 43,
Vinkeveen, tel. 0297-263562.
E-mail: thcw@xs4all.nl.

Regio - Maandag 13 februari was
de vierde en voorlaatste zitting van
de vierde parencompetitie bij de
BVU. De dagprijs ging naar Ans
Breggeman & Lia. Met hun 64,17%
wonnen ze niet alleen de A-lijn,
maar stegen ze ook meteen van de
elfde naar de derde plaats (52,26%)!
Gelegenheidspaar Jan van Schaik
& Marcel Dekker werd tweede
met 61,25% en Greet & Henk Stolwijk derde met 55,83%. Zij staan in
de competitie nog steeds tweede
(56,2%) en de strijd om het periode-kampioenschap lijkt dan ook te
gaan tussen hen en de nummer 1.
En dat zijn, met 57,11%, de net gepromoveerde Tineke van der Sluijs
& Anke Reems. Onderin lijkt het degradatiespook te loeren op Riki &
Hans en Marjan & Ben. Ze zijn gewaarschuwd.
De B-lijn werd gewonnen door
Thea Stahl & Rineke van Pesch met
60,44%, die daardoor van de derde naar de tweede plaats stijgen
(56,95%). Tini Lotgerink & Marja Ba-

ris werden tweede (53,33%) en Ellen Hengeveld & Anneke Buskermolen derde (0,05% minder). Tonny Godefroy & Harry Rubens hadden een dipje en zakken van twee
naar drie (54,91%). Ook de koplopers hadden een dip maar staan
nog steeds op één: Nelly Jansen &
Jaap Bark (59,69%). Volgende week
de ontknoping, geen dipjes meer
dus, anders laat de promotiefee je
in de steek.
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen.
Bent u een beginnend bridgepaar
(bijv. thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan
kunt u zich bij de BVU opgeven om
bijvoorbeeld vrijblijvend een paar
keer mee te spelen en de sfeer te
proeven.
Voor nadere informatie, opgeven
en/of lid worden van de BVU kunt
u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06-53 368 948 of via de
mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Speelmiddag op Valentijnsdag 14 februari. Voor die Hartenvrouwen die hun geliefde moeten
missen of door hem/haar vergeten
waren (en ook voor hen die niet vergeten waren) lagen er heel toepasselijk vier in mooi rood zilverpapier
verpakte hartvormige bonbons op
iedere speeltafel. Hartverwarmend!
Maar er moest natuurlijk ook gebridged worden en dat deden in de
A-lijn Geke Ludwig & Margo Zuidema het beste met een score van
62,85%. Op de tweede plaats gevolgd door Ria Verkerk & Ineke van
Diemen met 60,07%. Derde werden
Kokkie van den Kerkhoven & Marja van Holst Pellekaan met 59,03%.
In de B-lijn eindigden Matty Overwater & Loes Wijland als eerste met
64,88%. Op twee Bep Verleun &
Hans Warmenhoven met 59,52% en

op drie Jany van der Ent & Trees Ellerbroek met 59,23%.
De top-vijf in de competitie tot nu
toe ziet er als volgt uit:
A-lijn Geke Ludwig & Margo Zuidema, Kitty van Beem & Janny Streng,
Guus Pielage & Renske Visser, Ria
Verkerk & Ineke van Diemen en tenslotte Elly van Nieuwkoop & Jessie
Piekaar. B-lijn Bep Verleun & Hans
Warmenhoven, Ted Brand & Alice
Oostendorp, Thea Elias & Elly van
Brakel, Matty Overwater & Loes Wijland en op vijf Ploon Roelofsma &
Marja Slinger. Volgende week slaat
het uur der waarheid weer: promoveren dan wel degraderen. Hekkensluiters in de A-lijn: wees gewaarschuwd! De onderlinge verschillen
zijn helemaal niet zo groot. Dus als
je erin wilt blijven…. volgende week
een tandje erbij.

De Bilt geeft CSW les in
effectiviteit
Wilnis - CSW kon in en tegen De
Bilt, de nummer twee van de ranglijst, het niet bolwerken. Ondanks
de werklust wist CSW maar niet tot
echte kansen, laat staan scoren, te
komen. En De Bilt, die al in de tiende minuut op 1-0 kwam, kon dit aan
het eind van de wedstrijd uitbouwen
tot een geflatteerde, maar wel terechte overwinning van 3-0.
Bij CSW waren Jelle van den Bosch
en Justin Blok geschorst. Guus Verhoef stond weer eens in de basis en
mocht gelijk de aanvoerdersband
dragen. Vooral het ontbreken van
voorstopper Jelle was een gemis,
aangezien spits Mike Versloot van
De Bilt dit seizoen goed op dreef is.
Toen rechtsback Vincent Wens ook
nog eens na 30 minuten vervangen
werd door Sander Kunkeler moest
het centrale verdedigingsduo Nick
van Asselen en Maikel Pauw boven
hun kunnen presteren. Het was onduidelijk of zij debet waren aan de
eerste tegengoal in de tiende minuut. Het was wel duidelijk dat door
geklungel achterin Bart Kuijpers relatief eenvoudig tot scoren kwam.
Balen
Doelman Jordy Wens baalde als een
stekker, want hij had in de eerste
minuut op miraculeuze wijze redding gebracht en zou dit in de loop
van deze wedstrijd nog vaker doen.
CSW moest in de achtervolging en
het spel speelde zich dan ook voornamelijk af op de helft van tegenstander De Bilt.
De voorwaartsen Mike en Dave Cornelissen en Menno van der
Leeden wisten echter geen gaatje
te vinden in de defensie. En als dat
wel lukte liet de voortzetting te wensen over. De bal stuiterde behoorlijk over het stroeve kunstgrasveld,
maar dat mag niet als excuus gelden omdat alle spelers hebben daar
mee te maken hebben.
Balcontrole en bruikbare voorzetten waren deze wedstrijd wel een
dingetje. In één van de spaarzame
counters van De Bilt was het opnieuw doelpuntenmaker Bart Kuijpers die bijna het net vond. Hij
schoot van een meter of 18 met een
prachtige krul tegen de kruising.

Opgelucht zocht CSW iets later de
kleedkamer op.
Schorsingen
De reservebank was door de schorsingen en blessures niet ruim bezet, dus begon CSW ongewijzigd
aan de tweede helft. Na een mooie
combinatie van Berry Kramer met
Guus Verhoef kon de opgestoomde
Sander Kunkeler het niet afronden.
Het was wederom in de tiende minuut dat het vonnis geveld leek te
worden. Joey de Ruyter omspeelde Nick van Asselen en Jordy Wens
en met een leeg doel zou een schuivertje voldoende zijn om te scoren.
De Ruyter schoot echter hard over.
CSW putte kracht uit deze misser en
deed er nog een schepje bovenop
om de gelijkmaker te forceren. Tot
echte kansen leidde het niet. In tegenstelling tot De Bilt die bij een
tegenaanval op de paal schoot en
in de rebound Jordy Wens op hun
weg vond. Kevin Blom verving Menno van der Leeden terwijl er nog 20
minuten zuivere speeltijd te gaan
was. Het bracht niet het gewenste resultaat. Bij een snelle uitbraak
vond Tom Karst spits Mike Versloot
die wel raad wist met zo’n buitenkansje, 2-0 met nog een kwartier te
gaan. Coach Servinus bracht A-junior Sven van der Horst in voor Guus
Verhoef. Het rugnummer 13 voorspelde al niet veel goeds alhoewel
van der Horst met zijn lengte nog
wel een kopduel won maar de bal
in de handen van keeper Steven van
de Berg belandde. Sander Kunkeler
kwam steeds vaker naar voren en
van de ruimte die hij achterliet profiteerde De Bilt optimaal. Het waren
weer Bart Kuijpers en Mike Versloot
die gezamenlijk het vonnis velde.
Kuijpers als aangever die Maikel
Pauw uit het centrum lokte waardoor Versloot vrij aangespeeld kon
worden en zijn kwaliteit als afmaker
nogmaals aantoonde. Keeper Jordy
Wens was kansloos en de 3-0 eindstand op het scorebord een bewijs
dat De Bilt veel effectiever met de
kansen omsprong. De tweede periodetitel is uit zicht voor CSW. Alle
hens aan dek voor de derde periode
om nog kans te maken op promotie.

