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BIG L AALSMEER | JOIN FASHION  
TEL: 0297 321177 | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER 

ZEER RUIME KEUZE UIT O.A. 
G-STAR / PALL MALL / ONLY

DUIDELIJK VERHAAL

0297 - 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/

mijdrecht

www.ruijgrok.nl

Zaterdag 2 maart a.s. om 11.00 uur vertellen wij 
u er alles over tijdens de ”Duokoop-informatieochtend”.  

Wilt u deze informatiesessie bijwonen? Geeft u zich dan op via: 
info@ruijgrok.nl of 0297-28 33 75

betaalbaar Wonen
een nieuwe manier 

van kopen én verkopen

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

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

www.vderwilt.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

3+1 gratis! 
op alle huismerkbandenop allealleallealle

4 jaar

garantie!

alleen online: 
www.profiletyrecenter.nl/

interstate-banden

gevestigd in aalsmeer, UitHoorn en mijdrecHt

zie advertentie elders
in deze krant

HET OnbEpErkT wOkkEn 
& drinkEn in HET wEEkEnd

VOOr kindErEn is niET
10,50 maar 11,50 PER KIND

ELKE DAG VAN DE WEEK
BEZORGEN VANAF

10 EurO in de ronde Venen

rectificatie

showroom 
leegverkoop 
eNorme korTINgeN!

zaterdag 2 maart - zondag 3 maart
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Praat mee over 
de fusieplannen

Lees in de provincie

Mijdrecht - In de nacht van dins-
dag op woensdag 20 februa-
ri schrokken de bewoners van de 
Koraal in Mijdrecht rond de klok 
van 01.00 uur wakker van een paar 
enorme knallen. Toen zij uit het raam 
keken zagen zij een auto in lichter-
laaie staan. Er stond een zestal an-
dere auto’s in de buurt geparkeerd. 
Een tweede auto vatte al snel vlam. 
De bewoners belden direct 112 en 
binnen enkele minuten kwamen de 
eerste agenten.
Enkele eigenaren van in de buurt 
staande auto’s wilden hun auto 
weghalen, maar werden tegenge-
houden door de aanwezige agen-
ten. ‘Bij het starten kan er een vonk 
komen en nog meer brand veroor-
zaken’, zo werd gezegd. Hoewel een 
diesel niet kan vonken. Ook het wil-
len blussen van de eigen auto met 
een handblusser werd door de 
agenten verhinderd. Toen na zeven 
minuten de brandweer arriveerde 
waren er al twee auto’s reddeloos 

verloren. De brandweer heeft hard 
gewerkt om meer auto’s te blus-
sen om de andere auto’s te redden, 
maar achteraf bleek dat toch nog 
twee andere auto’s dusdanig wa-
ren beschadigd dat ook zij total loss 
zijn verklaard. De buurtbewoners 
zijn geschrokken. Het zoemt door 
de buurt... opzet? Brandstichting? 
Maar ze krijgen van niemand ant-
woord. De brandweer is nog met het 
onderzoek bezig en de politie zegt 
dat het nog maanden kan duren. 

Brief
Wel ontvingen de bewoners bin-
nen een dag een brief van de po-
litie om getuigenverklaringen, om-
dat brandstichting niet wordt uit-
gesloten. “Dat maakt ons niet rusti-
ger”, aldus een bewoner. “Want het 
is een vreemde zaak. De auto waar 
de brand is begonnen, is namelijk 
op 22 december bij ons op de par-
keerplaats geparkeerd. Het was een 
zwarte Lexus. Hij stond een beetje 

scheef geparkeerd en niemand wist 
van wie hij was. Na een week of drie 
hebben verschillende mensen hier 
melding van gemaakt bij de politie. 
Die heeft het kenteken nagetrokken 
en vertelde dat er niets vreemds met 
deze auto aan de hand was. De ei-
genaar woont in Nijmegen, de auto 
is verzekerd en er is wegenbelasting 
betaald. Dan mag iedereen zijn au-
to parkeren, hoe lang hij ook wil, al-
dus de politie.
Wel, en nu zie je wat er gebeurt. 
Juist die auto gaat in de fi k en nog 
drie auto’s van ons total loss. We 
worden niet ingelicht wat er loos 
is. Er heerst angst in de wijk. Nie-
mand durft zijn auto nog op dat par-
keerplaatsje te zetten. Bij elk geluid 
word je wakker.
Als je naar de politie stapt zeggen 
ze dat ze vanwege privacy wetge-
ving niets mogen vertellen. Maar 
hebben wij als burgers geen recht 
op een veilige woonomgeving?”, al-
dus de bewoner.

Buurtbewoners willen weten wat de oorzaak was

Twee auto’s geheel uitgebrand,  
twee auto’s total loss

De Ronde Venen - De Vereniging 
Eigen Huis (VEH) heeft op verzoek 
van RTL Nieuwsredactie recent een 
onderzoek gepleegd naar de per-
centsgewijze stijging van de Onroe-
rend Zaak belasting (OZB) bij meer 
dan tweehonderd gemeenten over 
de afgelopen vijf jaar. Uitgaande van 
de landelijk afgesproken norm van 
3 procent per jaar – in totaal dus 15 
procent – blijkt uit dit onderzoek dat 
bij meer dan honderd gemeenten 
woningeigenaren voor een veel ho-
ger percentage aan OZB zijn/wor-
den aangeslagen. Door de meeste 
gemeenten worden huiseigenaren 
als een melkkoe voor deze belasting 
gezien om de tekorten op de jaar-
rekening aan te vullen. De burgers 
zijn altijd de dupe en een makkelijke 
prooi. Daar komt bij dat de waarde 
van koopwoningen al een paar jaar 
een dalende trend laat zien. Dan 
zou toch ook de bijdrage aan de 
OZB verhoudingsgewijs lager moe-
ten zijn. Maar zo werkt het niet. Op 
een van de openbare ledenvergade-
ringen van de VVD in Partycentrum 
De Meijert legde raadslid Yvonne 
van den Heerik – voordien wethou-
der fi nanciën van de gemeente Ab-
coude – ooit uit dat er door de ge-
meente eerst wordt gekeken wat er 

aan geld nodig is om binnen te ha-
len, waarna percentagegewijs de 
OZB wordt vastgesteld aan de hand 
van het aantal huiseigenaren. Dat 
betekent tevens dat als de waarde 
van de woningen daalt, het OZB-
percentage niettemin stijgt om het 
benodigde bedrag toch bij elkaar te 
krijgen.

Stijging 32,6 procent!
Uit het onderzoek is eveneens naar 
voren gekomen dat 68 gemeen-
ten zelfs ruim boven het dubbe-
le percentage van de 3 procent-
norm uitstijgen. Tot die gemeenten 
behoort ook De Ronde Venen. Hier 
is in de periode 2009-2013 de OZB 
met liefst 32,6 procent gestegen. In 
2009 bedroeg de gemiddelde bij-
drage aan OZB 206 euro en die is 
gestegen tot 274 euro in 2013. Ten 
opzichte van vorig jaar is de OZB in 
De Ronde Venen met ruim 9 procent 
gestegen (drie keer zoveel als de 
norm). Iets waar de gemeenteraad 
onder aanvoering van de VVD ken-
nelijk volop mee heeft ingestemd. 
Maar die partij ging er toch altijd 
prat op in hun verkiezingsprogram-
ma dat men ‘tegen’ een (exorbitan-
te) verhoging van deze belasting is? 
Het breken van de zoveelste verkie-

zingsbelofte, nu op lokaal niveau! 
Daarnaast blijkt de stijging van de 
OZB in De Ronde Venen de afge-
lopen vijf jaar – inclusief de herin-
deling - ten opzicht van omliggende 
gemeenten ook nog eens een fl ink 
stuk hoger te zijn. Vallen de voorzie-
ningen die wij hier hebben dan zo-
veel duurder uit dan bijvoorbeeld 
in Uithoorn (20,3 procent), Nieuw-
koop (22,3 procent), Stichtse Vecht 
(23,6 procent), Woerden (21,0 pro-
cent), Ouder-Amstel (10,4 procent) 
en Amstelveen (een keurige 3 pro-
cent!)? Zouden ze daar minder ‘te-
korten’ hebben en eerder in het ei-
gen ambtelijke vlees snijden of ef-
fi ciënter werken? Of zijn er zonder 
dat wij dat weten zoveel lijken uit de 
kast bij Abcoude met Baambrug-
ge gekomen dat daardoor de OZB 
absurd hoog moet worden opge-
schroefd? Moeten we het allemaal 
maar gewoon accepteren?
Teveel gemeenten hebben de OZB 
voor 2013 méér laten stijgen dan 
met minister Ronald Plasterk van 
Binnenlandse Zaken is afgespro-
ken. Dat mag maar 3 procent zijn. 
Maar daar trekken de meeste ge-
meenten, waaronder ook die van De 
Ronde Venen, zich kennelijk niets 
van aan. 

OZB-stijging ook in De Ronde 
Venen schandalig hoog!

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

0297-581698



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

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

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Amstelhoek
Kerklaan 2 Verbouwen van een woning - Monument W-2013-0093 20-2-2013

Mijdrecht
Beltmolen 46 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2013-0095 18-2-2013
 het voorgeveldakvlak 
Nicolaas v/d  Plaatsen van een dakkapel op - Bouwen W-2013-0089 18-2-2013
Steenstraat 2 het voorgeveldakvlak 

Vinkeveen
Kerklaan 57 Plaatsen van 3 dakkapellen en  - Bouwen W-2013-0094 18-2-2013
 vervangen van de gevelkozijnen 

Waverveen
Provinciale weg, hoek  Realiseren van een tijdelijk - RO (afwijken  W-2013-0102 19-2-2013
Waverveense Zijweg gronddepot   bestemming) 

Wilnis
Raaigras 43 Het plaatsen van een opbouw  - Bouwen W-2013-0092 20-2-2013
 op de woning 

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

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Dodaarslaan 44 Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2012-0661 14-2-2013
 het voorgeveldakvlak 
 (en vernieuwen kozijnen) 

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

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 1 maart 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende ver-
gunningen gedurende zes weken ter inzage:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Waverveense pad 25 Wijzigen van de dierbezetting - Milieu W-2012-0319 15-2-2013

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van 
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffi erecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven.

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

Datum Evenement Locatie Activiteit

Zaterdag 4 mei 2013 Wilnisse Kerkplein van de Hervormde Rommelmarkt, afsluiting van
09.30-15.00 uur Rommelmarkt Gemeente Wilnis, met daarbij het de Stationsweg van vrijdag 
  doodlopende gedeelte van de 3 mei vanaf 08.00 tot en met 
  Stationsweg aan diezelfde kant  zaterdag 4 mei 18.00 uur.
  (huisnummer 9 en hoger).

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in 
de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder ver-
melding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van De 
Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Meer informatie over voornoemde 
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297-291671 en/of 0297-291835.

 BEKENDMAKING AANWIJZING KOOPZONDAGEN IN DE WOONKERN WILNIS 
 OP GROND VAN DE WINKELTIJDENWET
Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat zij besloten hebben de navolgende zondagen aan te 
wijzen als dagen waarop de winkels geopend mogen zijn in het jaar 2013:
- in de woonkern Wilnis de zondagen 17 maart, 15 september, 15 december en 22 december 2013
Op grond van de Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2012 zijn Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, 
Hemelvaartsdag en Tweede Kerstdag (voor zover deze dag niet op een zondag valt) reeds als feestdag aange-
wezen waarop de winkels in de gemeente geopend mogen zijn.

 PRIVACYREGLEMENT BRP GEMEENTE DE RONDE VENEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 5 februari 2013 het Reglement voor 
de Basis Registratie Personen van de gemeente De Ronde Venen is vastgesteld. Het Privacyreglement BRP 
gemeente De Ronde Venen vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke basisregistratie Personen De Ronde 
Venen 2012. In dit reglement wordt onder meer een nadere regeling gegeven over het beheer, de verstrekking 
van gegevens en de mogelijkheid van correctie. Vanwege de uitvoering van taken in het kader van de Leer-
plichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie is een overeenkomst met de gemeente Woerden 
aangegaan. Als gevolg hiervan is het Privacyreglement BRP aangepast. Het Privacyreglement BRP gemeente 
De Ronde Venen treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Ter inzagelegging
Genoemd reglement ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ron-
de Venen bij balie 10 en/of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in 
Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben geno-
men. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Kerspel-

straat 3, 3641 JS Mijdrecht

Dit besluit ligt met ingang van donderdag 28 februari 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage 
op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

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

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

 INRICHTING TIJDELIJKE BOUWPLAATS
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 februari 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Van Voskuilen ontheffi ng 
hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats (mobiele schaftkeet) te plaatsen aan de Botsholsedwarsweg, 
Botsholsedijk en Proostdijerdwarsweg in Waverveen; de Bovendijk, Gagelweg en Korenmolenweg in Wilnis en 
het Donkereind in Vinkeveen. Dit in verband met het vervangen van diverse middenspanningskabels om het 
aantal stroomstoringen in onze regio terug te dringen. De vergunning geldt voor de periode: maandag 4 maart 
2013 t/m vrijdag 24 mei 2013. Het adres mobiele schaftkeet en werkadres:

Straatnaam Postcode Plaats

Botsholsedwarsweg 1 t/m 27 3646 AJ Waverveen
Botsholsedwarsweg 2 t/m 14 3646 AK Waverveen 
Botsholsedijk 1 t/m 11 3646 AA Waverveen
Botsholsedijk 4 t/m 32 3646 AB Waverveen
Proostdijerdwarsweg 1 t/m 13 3646 AL Waverveen
Proostdijerdwarsweg 2 t/m 24 3646 AM Waverveen
Bovendijk 2 t/m 38 3648 NM Wilnis
Bovendijk 5 t/m 39 3648 NP Wilnis
Gagelweg 1 t/m 8 3648 AV Wilnis
Korenmolenweg 2 t/m 4 3648 AA Wilnis
Donkereind 1 t/m 35 3645 TC Vinkeveen
Donkereind 2 t/m 38 3645 TD Vinkeveen

Bezwaar
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop 
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan 
er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffi erecht geheven. 

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “VOETANGELWEG 2A” 
 EN BESLUIT HOGERE WAARDEN INGEVOLGE DE WET GELUIDHINDER 
 VOOR HET BESTEMMINGSPLAN “VOETANGELWEG 2A”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning juncto afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de raad van de gemeente De Ronde 
Venen op 20 december 2012 het bestemmingsplan Voetangelweg 2a gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigin-
gen ten opzichte van het ontwerpplan hebben betrekking op de toelichting, de verbeelding en de planregels. 
De wijzigingen zijn in een bijlage, de Staat van wijzigingen, bij het besluit opgenomen.
Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat zij in dat kader op 6 november 2012 het besluit ho-
gere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Voetangelweg 2a hebben vastgesteld. 

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Voetangelweg 2a’ maakt het juridisch-planologisch mogelijk een bedrijfswoning ten 
dienste van de paardenhouderij op perceel Voetangelweg 2a op te richten.
Besluit hogere grenswaarden
Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder is de hogere waarde bepaald voor de bedrijfswoning aan de 
Voetangelweg 2a. De hoogst berekende geluidsbelasting wordt als de maximaal toelaatbare geluidsbelasting 
vastgesteld. Het besluit hogere waarde gaat vergezeld van een kaart, waarop de locaties van het waarneem-
punt is weergegeven, evenals de ter plaatse vastgestelde hogere waarde. In het besluit wordt een afweging 
gemaakt over het toepassen van geluidsreducerende maatregelen.

Afstemming met provincie
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is aan Gedeputeerde Staten van Utrecht gezonden. De provincie 
heeft binnen de termijn als bedoeld in artikel 3.8, lid 4, Wro niet gereageerd. 

Ter inzage
Het digitale bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks 
bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.bpp008Voetangelweg-va01 of via http://0736.ropubliceer.nl. De authentieke digitale planbestan-
den kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html. Alle plan-
documenten (inclusief het besluit Hogere Waarde) zijn eenvoudig te downloaden via de website van de 
gemeente www.derondevenen.nl onder Bekendmakingen. De papieren versie van het bestemmingsplan en 
onderliggende stukken en het besluit hogere grenswaarde zijn in te zien bij de balie Omgevingszaken in de 
centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht. 

Termijn van inzage
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde voor bestemmingsplan Voetangelweg 2a liggen ter 
inzage van 1 maart 2013 tot en met 11 april 2013.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:
1.  degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
2.  belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
3.  een ieder tegen de wijzigingen die de gemeenteraad in het plan bij de vaststelling ten opzichte van het ont-

werpplan heeft aangebracht.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit hogere waarden bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door be-
langhebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bij het college van 
burgemeester en wethouders een zienswijze in te dienen. Voor het instellen van beroep is een griffi erecht 
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak 
op het beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een 
verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is separaat een griffi erecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden voor geluid treden in wer-
king met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt. Indien binnen deze termijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 28 FEBRUARI 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: M. Divendal 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 februari 2013.

 VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 12 MAART 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 maart 2013.

 VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / 
 FINANCIËN & INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 14 MAART 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 maart 2013.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 18 MAART 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 maart 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

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

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

AFVALBRENGSTATIONS

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

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

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



‘Op 12 maart kom ik naar het 
Provinciehuis in Utrecht’

“Provincies hebben een belangrijke rol op het gebied 
van ruimtelijke ordening, economie, natuur en vervoer. 
De besturen voeren die taak goed uit, maar lopen wel 
tegen hun grenzen aan. Dit kabinet wil dat zij ook in 
de toekomst hun taken goed kunnen blijven uitvoeren, 
zodat u als inwoner verzekerd blijft van bijvoorbeeld goed 
vervoer in uw regio. Daarom acht ik het noodzakelijk 
dat de Nederlandse provincies worden omgevormd 
tot vijf landsdelen, te beginnen met Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland in 2015. Ik ben me bewust dat 
zo’n herindeling de nodige vragen oproept. Op 12 
maart kom ik daarom naar het Provinciehuis in Utrecht, 
om met u over dit onderwerp verder te praten en uw 
vragen te beantwoorden. Ik hoop velen van u te mogen 
verwelkomen!”

dr. R.H.A Plasterk, Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Het kabinet Rutte II wil 
Nederland voor 2025 indelen 
in vijf landsdelen, in plaats van 
twaalf provincies. Dit heeft als 
doel het middenbestuur, de 
overheid tussen gemeenten en 
Rijk, sterker maken. Als eerste 
stap is het fusieproces voor de 
provincies Flevoland, Noord-
Holland en Utrecht gestart. 

Deze drie provincies vormen 
samen de Noordvleugel 
van de Randstad. De fusie 
moet voor de Provinciale 
Statenverkiezingen van 2015 
voltooid zijn. U stemt dan dus 
niet meer voor een bestuur 
van de provincie Utrecht, maar 
voor het landsdeel.
De afgelopen maand heeft 

minister Plasterk hierover 
met de provinciebesturen 
gesproken. In maart wil hij 
graag praten met inwoners van 
de drie provincies. Uit deze 
gesprekken wil hij gedachten 
en ideeën meenemen voor 
zijn fusieplan. Dit plan, het 
herindelingsontwerp, is naar 
verwachting begin april af. 

Op dinsdag 12 maart is de 
minister van 19 tot 21 uur in 
het Utrechtse provinciehuis 
om met inwoners van 
gedachten te wisselen. U bent 
daarbij van harte welkom. 
U dient zich wel eerst aan 
te melden. Dat kan via 
http://www.rijksoverheid.
nl/noordvleugelprovincie.

In debat met minister over fusieplannen

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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“Het CDA is nog niet overtuigd van het nut om 
te fuseren. Dat zit hem vooral in het gebrek aan 
onderbouwing. Ik geloof zeker in meer samenwerking om 
de regionale economie te versterken. Maar is een fusie 
wel het juiste middel? En zijn er voor Utrecht dan geen 
betere alternatieven? Welk nut dient zo’n ‘megaprovincie’ 
als het Rijk niet heel veel van haar taken afstaat? En wat is 
het effect op de bijzondere balans tussen stad en groen 
in onze provincie Utrecht, waarmee Noord-Holland 
minder subtiel om gaat? Als dit alles niet zorgvuldig 
wordt afgewogen, weet ik niet of dit het beste is voor 

Utrecht. Of, zoals een beroemde apotheker ooit zei: 
baat het niet, dan schaadt het zeker. Het lijkt me goed 
dat ook inwoners zich zoveel mogelijk laten horen op 
dit onderwerp. Dat kan via het referendum dat het CDA 
graag wil, maar ook op 12 maart.” 
Marius Buiting, statenlid voor het CDA

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Minister Plasterk heeft als missie om binnen twee 
jaar een Superprovincie te vormen. Tot nu toe heeft 
hij mij niet kunnen overtuigen. De fusie moet vooral 
meerwaarde hebben voor de bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en u als inwoner van onze provincie. Ook 
willen wij graag kunnen kiezen. Wellicht zijn er betere 
landsindelingen denkbaar. 
Mijn doel is niet om deze fusie tegen te houden, maar 
ik vind wel dat je dit weloverwogen  en zorgvuldig moet 
doen.
Hierbij is cruciaal wat ú vindt van de plannen. Als 

verantwoordelijk gedeputeerde  vind ik het dan ook van 
belang dat er zoveel mogelijk inwoners, maatschappelijke 
organisaties en andere doelgroepen zich uitspreken over 
de toekomst van de provincie. Over úw toekomst. Ik ga 
voor het beste scenario voor Utrecht. Ik hoop u ook!”
Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Bestuur

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koningin.

‘Baat het niet, dan 
schaadt het zeker’

‘Het beste scenario 
voor Utrecht’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 provincie-utrecht.nl/

toekomstutrecht 

PS

GS
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLoGische 
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening, 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Recht
Het hele leven is al voor ons ingericht door middel van allerlei re-
gels, wetten en plichten. 
Van jongs af aan wordt je geleerd hoe je te gedragen, wat netjes is 
en wat niet. En of de opvoeding nog volop in actie is, afgerond is 
of je bent zelf een opvoeder, je bent onderdeel van de maatschap-
pij. En de maatschappij dat ben jij, verwoordde de reclame van Si-
re. Van hogerhand (de regering) wordt er van alles gedaan om het 
gedrag van de burger te sturen. Het rechtssysteem dat we in Ne-
derland hebben, is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van. 
Als iemand de wet overtreedt, dan volgt daarop een straf in de vorm 
van een boete of gevangenisstraf. 

Maar wat is nu rechtvaardig? Daar zijn de meningen over verdeeld, 
daarom is het in principe ook goed dat er rechters zijn die hier-
voor gestudeerd hebben, er wetten zijn om te zorgen voor unifor-
miteit en dat niemand eigen rechter gaat spelen. Maar hoe ouder 
ik word, hoe onrechtvaardiger ik het wetboek en het leven an sich 
in elkaar vind zitten.

Niet zo lang geleden was er behoorlijke ophef over de 13-jarige 
Jens uit Oisterwijk. Hij gooide een blikje op straat en werd betrapt. 
Achter hem reed een ambtenaar van de gemeente en deze gaf hem 
een boete van 360 euro! Maar omdat Jens nog geen 16 is, hoeft hij 
maar de helft te betalen. Tjonge tjonge, wat een bofkont is die Jens, 
alsof 180 euro geen achterlijk hoge boete is voor dit vergrijp. Jens 
en zijn ouders vinden begrijpelijkerwijs de boete belachelijk hoog 
en hebben een klacht ingediend bij de gemeente Oisterwijk. Na-
tuurlijk vonden de ouders van Jens dat hij wel straf verdiende, zij 
vonden dat hij de auto’s van zijn ouders maar moest wassen. En dat 
vind ik dan weer een belachelijke straf. 

In een eerdere column schreef ik al dat alle opvoeders van jonge 
kinderen weten dat een straf snel moet worden gegeven, zodat de 
kinderen weten waarom ze straf hebben en de straf moet met het 
vergrijp te maken hebben. In dit geval was het dus goed dat Jens 
op heterdaad werd betrapt, dat maakt indruk. Hij wist dondersgoed 
waarom hij een boete kreeg. Maar niet alleen door de jonge leeftijd 
van Jens, ik denk dat het voor iedereen goed zou zijn als de straf te 
maken zou hebben met het vergrijp. In dit geval zou je dus kunnen 
volstaan met een taakstraf bij de plantsoenendienst. Een dag afval 
opruimen van de straat lijkt me veel passender en nuttiger dan die 
geldboete. Wat blijft er namelijk hangen van zo’n straf? 

Ik neem aan dat het nuttiger is als je een positief effect genereert 
tijdens en na de straf. Bij de hoge boete betalen is het vooral het 
gevoel dat je bent misdeeld, te veel moest betalen wat niet in ver-
houding staat tot het vergrijp, wat wellicht het begin is van een 
langdurige minachting voor het rechtssysteem. Of heb je het ge-
voel dat je ondanks de aanleiding toch nuttig werk hebt verricht, de 
straten weer wat schoner hebt gemaakt en vooral gezien dat men-
sen maar alles neergooien en wat een werk het is om dat weer op 
te ruimen. Wat zal nu het meeste opleveren op de korte en lange 
termijn? Ik denk toch echt het laatste.

Onrechtvaardigheid zit hem in talloze kleine dingen. In al die kleine 
lullige boetes die naar mijn mening niet overeenkomstig de over-
treding zijn. Voor simpelweg je blauwe kaart vergeten neer te leg-
gen, moet je tegenwoordig al 95 euro neerleggen. Een achterlijk 
groot bedrag voor iets wat je bent vergeten maar vooral voor iets 
waarbij je echt helemaal niemand kwaad doet (ja, je eigen porte-
monnee). Of alle boetes waarbij mensen 5 tot 10 kilometer per uur 
te hard rijden. Het klopt dat het niet mag, maar het zou zo fijn zijn 
als de echte snelheidsduivels gepakt worden. De grens moet er-
gens liggen, dat is logisch. Alleen het grijze gebied wordt groter en 
groter. Een referendum over dit onderwerp zou ik aantrekkelijk vin-
den, wat vindt de gemiddelde burger nu een geschikte straf voor 
de diverse overtredingen en vergrijpen? Dit zal echter nooit gebeu-
ren, want als mensen het ergens niet over eens worden dan is het 
over de geschikte strafmaat voor een misdrijf. Maar dromen mag, 
en sommige mensen zetten dromen om in daden en studeren rech-
ten of gaan de politiek in. En anderen proberen weer hun kinderen 
op te voeden tot gezonde, zelfstandige volwassenen. Als iedereen 
op zijn eigen manier iets goeds probeert, dan hebben we al veel be-
reikt. Want de maatschappij, dat ben jij!Is uw huisdier zoek?

 

Vermist:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater. Red heeft een chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes. Kleur seal-point. Beau is een 

allemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud. Beau krijgt wegens 
nierproblemen speciaal dieetvoer. 

- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater. Sunny heeft een chip 
en is gecastreerd. 

- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met 
blauw bandje. Hij heet Niks.

- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat. Hij heeft 
een witte buik, vlekje op neus en de achterpoten zijn half-wit en 
zwart. Hij is erg aanhankelijk.

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

- Mijdrecht, Buitenkruier: Cyperse grijze, 16-jarige poes. Ze heeft 
opvallende kale plekken achter op rug. 

- Uithoorn, Schootsveld: Langharige gecastreerde grijs-witte bos-
kat. Poche is 10 jaar oud en erg schuw. Eigenaar is sinds kort ver-
huisd. Mogelijk is Poche teruggegaan naar zijn oude woonadres 
Ebro in Uithoorn.

- Mijdrecht, Staartmolen: Zwarte kater van 2 jaar oud. Hij heeft pan-
datekening en zwart hartje op de neus.

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

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

Gevonden:
- De Kwakel, Banken: Zwart-witte kat.
- De Kwakel, Banken: Rode kat.
- Vinkeveen, Herenweg: Zwarte kat.
- Vinkeveen. Uilensmeer: Cyperse kat.
- Amstelhoek, Menno Simonstraat: Kleine rood-witte kat.
- Waverveen, Botsholsedwarsweg: Rood-witte kat. Snuitje, bef, 

borst, achterpoot, voorpoot en buik zijn wit.
- Mijdrecht, Windmolen: Magere gecastreerde kater. Grijs ge-

streept, witte bef en witte neus. 

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

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

bewerkt door
Joop Frankenhuizen

Een terugblik voor eenieder ge-
boren vóór 1945. Toen er nog niet 
gesproken werd over diepvrie-
zers, kopieerapparaten, liposuc-
tie, contactlenzen en de pil. Wij 
waren er al vóór creditcards, pan-
ty’s, afwasmachines, droogma-
chines, elektrische dekens en air-
conditioning. Huismannen ken-
den we niet, net zoals computer-
spelletjes, tweelingenbanen, kin-
derdagverblijven, groepsthera-
pie, en ondernemingsraden. In 
onze jeugd waren kevers insec-
ten en geen volkswagens en had 
een ontsteking niks te maken met 
elektronica. Wanneer we het over 
een lazerstraal hadden, bedoel-
den we een lammeling en niet 
dat ding waarmee de politie te-
genwoordig hardrijders probeert 
te verrassen.

Nooit eerder hadden we gehoord 
van TL, TV, CD, FM, laptops, 
iPads, iPods, Wifi, megabytes, vi-
deootjes, tapedecks, magnetrons, 
faxen, kunstharten, printers, mo-
bieltjes, snorfietsen en de chip-
knip. Thuis speelden we Mens er-
ger je niet of Monopoly om de tijd 
te verdrijven of luisterden naar 
Moeders wil is wet, want die was 
de baas in huis en voedde ons op. 
Jongens met oorringen en pier-
cings door hun tong kenden we 
niet. Net zoals hippies, yuppies, 
bomvrouwen en dinks. 

Wij waren er al vóór de A27, de 
A9, de N201, de TGV, de AOW, de 
WW, de WAO en de VUT. In onze 

tijd stond oom agent met de hand 
het verkeer te regelen en was lo-
pen over gemeentegras en fiet-
sen op de stoep ‘ten strengste’ 
verboden. 

In onze tijd betekende HEMA: 
Hollands Eenheidsprijzen Maga-
zijn. Een zakhorloge daar kost-
te één gulden. Een ijsje had je al 
voor 3,5 cent en een brief kon je 
met de PTT voor 7,5 cent verstu-
ren. Een ‘nieuwe’ auto daaren-
tegen kostte zo’n 10.000 gulden, 
met als gevolg dat bijna niemand 
zo’n ding kon betalen om de kin-
deren naar school te brengen. Wij 
moesten naar school met de be-
nenwagen, maar bij De Gruijter 
kreeg je, als je voor moeder daar 
boodschappen haalde, wel het 
snoepje van de week.

Een relatie in onze tijd had te ma-
ken met zakendoen en niet met 
een bed. De kreet ‘latrelatie’ ken-
den we niet, net zoals ‘eten uit de 
muur’ of ‘geld uit de muur trek-
ken’. Wij zijn van een generatie 
die dacht dat je een man moest 
hebben om een baby te krijgen. 

We hebben daarentegen wel 
een oorlog meegemaakt en ge-
zien hoe daarna de maatschappij 
veranderde. Hoe het U jij en jou 
werd en het “niks mot, alles mag” 
een levensstijl. 
Is het dan een wonder dat wij 
soms terug willen naar de jaren 
vijftig. De jaren van hard werken 
en discipline. De klok terugdraai-
en kan niet, we kunnen alleen 
zeggen: “Wij hebben het over-
leefd.”

‘Wij hebben het
overleefd’

Geweldige opkomst bij 
jubileum Vrouwennetwerk
De Ronde Venen - 86 Dames kwa-
men donderdag 14 februari naar 
het Van der Valk Hotel in Breuke-
len voor een feestelijke bijeenkomst 
ter gelegenheid van het 40-jarig be-
staan. Een geweldige opkomst. 
Ans Schmidt, de voorzitter, open-
de de bijeenkomst met een terug-
blik op de eerste jaren, die zeer in 
het teken van de emancipatie ston-
den. Dit evolueerde naar de tijd 
van nu, waar het sociale en cultu-
rele karakter voorop staat. Hierna 
was er een huldiging van de zeven 
leden van het eerste uur, die allen 
een mooi bloemetje kregen. Op ta-
fel lagen veel muziekinstrumenten, 
die aan Henk Bouwman toebehoor-

den. Hij bleek een meester op deze 
instrumenten en blonk uit in Zuid-
Amerikaanse muziek. Vooral de klei-
ne harp deed het goed. Regelmatig 
was er een kleine pauze en werd de 
inwendige mens met een hapje en 
een drankje goed verzorgd. Als in-
termezzo hield Joke Reurings een 
geestige voordracht over de eerste 
jaren.
Vele cursussen kwamen ter spra-
ke. Macramé en vooral de schilder-
cursus. Na het laatste optreden van 
Henk sloot de voorzitter de bijeen-
komst af en gingen de dames weer 
naar huis. De inzameling bij de uit-
gang voor stichting Wahir in Kenia, 
bracht 500,- euro op.

Winterse Weggeef Weken bij 
De Strooppot groot succes
De Hoef - De Winterse Weggeef 
Weken bij het pannenkoekenres-
taurant De Strooppot zijn een groot 
succes. In januari kwam de ac-
tie langzaam op gang, mede door 
het winterse weer. Maar in februa-
ri kwamen de gasten massaal naar 
De Strooppot.
Met als hoogtepunt de voorjaarsva-
kantie afgelopen week. Alle mede-
werkers van De Strooppot hebben 
keihard gewerkt om het alle gasten 
naar de zin te maken. Er waren zelfs 
families die meerdere keren per 
week terugkeerden om van de actie 
te genieten, elke keer in een andere 
samenstelling. De actie loopt tot en 

met morgen, donderdag 28 februari, 
en de actie houdt in: 4 pannenkoe-
ken eten waarvan 2 gratis, 6 pan-
nenkoeken eten waarvan 3 gratis 
en 8 of meer pannenkoeken eten 4 
pannenkoeken gratis. Vanwege het 
succes staat de Winterse Weggeef 
Weken voor begin 2014 alweer in 
de planning. Nu kijkt De Strooppot 
wederom met één oog naar eerste 
paasdag, dan staat de paasbrunch 
weer op het programma: ook al zo’n 
succesnummer. De gasten bellen nu 
al of de paasbrunch nog georgani-
seerd wordt. 
Kijk op www.strooppot.nl voor meer 
informatie over de Paasbrunch!

 IVN organiseert lezing:
‘De Slakkenpakker vertelt’
Regio - Op dinsdag 5 maart orga-
niseert IVN De Ronde Venen en Uit-
hoorn een lezing over slakken. De 
lezing vindt plaats in NME-centrum 
De Woudreus aan de Pieter Joos-
tenlaan 28a in Wilnis. De lezing be-
gint om 20.00 uur en de toegang is 
gratis. De spreker, Herman Roode, is 
een echte slakkenexpert. 
Een regenbui en daar heb je ze 
weer. Met honderden tegelijk, vaak 
met huis en al. We hebben het over 
slakken, waarvan het bestaan zich 
afspeelt op een ander niveau dan 
ons jachtige mensenleven. Deze 
dieren zijn bij veel mensen niet zo 
geliefd, vooral naaktslakken zijn niet 
populair. Mensen met liefde voor 
hun tuin zien ze doorgaans liever 

gaan dan komen. Toch zijn het he-
le interessante dieren. ‘Slakkenpak-
ker’ Herman Roode verdiept zich er 
al jaren in en kan er boeiend over 
vertellen. In Nederland leven maar 
liefst 116 soorten landslakken waar-
van 90 soorten huisjesslakken en 26 
soorten naaktslakken. Naast bouw, 
voortplanting en levenswijze behan-
delt hij ook de verschillende soorten 
en hoe je die kunt herkennen. Ook 
gaat hij in op het werk dat hij ver-
richt voor het Atlasproject Neder-
landse Mollusken. Genoeg stof dus 
voor een interessante avond met 
veel foto’s.
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0297-534562. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

Presentatie Onderwijsgeschiedenis
Mijdrecht - Op woensdag 6 maart 
a.s. presenteert Stichting Proosdij-
er Publicaties het boekwerk ‘Het ka-
tholiek onderwijs in Mijdrecht, Wil-
nis en De Hoef’. Dit geschiedenis-
verhaal vertelt over de ontwikkelin-
gen van het katholiek onderwijs in 
Mijdrecht, Wilnis en De Hoef. Het 
verhaal is opgetekend door oud-
onderwijzer de heer Bep Vermo-
len en voor publicatie bewerkt door 
Fred de Wit met medewerking van 
Jan Rouwenhorst. Het eerste exem-
plaar van deze publicatie wordt op 
6 maart a.s. om 20.00 uur door Fred 
de Wit overhandigd aan de wethou-
der van onderwijs, mw. drs. E. Spil. 
Plaats van handeling is de Oudheid-
kamer, de verenigingsruimte van de 
historische vereniging in het Dorps-
huis De Boei aan de Kerklaan in Vin-
keveen. Het onderwijsverhaal vertelt 
in woord en beeld over de eerste 
lessen in de middeleeuwen, de spe-

cifieke ontwikkelingen in de tijd van 
de reformatie, de latere wetgeving 
en vooral ook de omstandigheden 
voor de leerlingen en het onder-
wijzend personeel. Schoolverzuim, 
leesonderwijs en aparte hoofdstuk-
ken over de situatie in de dorpen 
Mijdrecht, Wilnis en De Hoef, als-
mede een beschrijving van de groei 
van het aantal leerlingen in de laat-
ste eeuw completeren het geheel. 
De veertig pagina’s historisch mate-
riaal over het katholiek onderwijs is 
fraai vorm gegeven en gerealiseerd 
in het formaat 30 x 22 cm. Het boek-
werkje is gefinancierd uit de hier-
voor bestemde gelden van de Stich-
ting Proosdijer Publicaties en wordt 
gratis verspreid onder de leden van 
de historische vereniging De Proos-
dijlanden. Daarnaast zijn exempla-
ren beschikbaar voor belangstellen-
den uit het onderwijs en andere ge-
interesseerden.
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Vrijwilligerswerk, 
misschien toch iets Voor u?
- Sailwise maakt watersportvakanties mogelijk voor 

mensen met een handicap. U ook? 4686
- Gilde helpt mensen met het beter leren spreken van de 

nederlandse taal (1371) en coached jongeren bij hun 
ontwikkeling (7913). En u? 

- Rode Kruis vervoert mensen naar het ziekenhuis (259), 
verleent hulp op evenementen (7990), belt mensen of 
het goed met ze gaat (258), heeft een actief bestuur (929) 
en verzorgd noodhulp (7989). En u?

- Tympaan-De Baat zorgt voor welzijn van alle Rondeve-
ners met behulp van diverse (administratie)vrijwilligers. 
(notulist 7881, administratie 7888) Tympaan-De Baat be-
middeld bij het oplossen van buurtconflicten. (buurtbe-
middelaar 7887). Ook worden er huiswerkklassen voor 
jongeren georganiseerd (7755) Iets voor u?

- Amerpoort helpt mensen met een verstandelijke be-
perking, vrijwilligers ondersteunen hen op individueel 
niveau. Iets voor u? (7860)

- Mentorschap Midden Nederland komt op voor de be-
langen van mensen die dat zelf niet kunnen met hulp van 
mentoren. En u? (1373)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dyanne 
van Tessel (0297 230280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl). 
Veel meer leuke, nuttige, overzichtelijke en gezellige vaca-
tures vindt u op de vacaturebank: www.steunpuntvrijwilli-
gerswerk.info.

 

ActiViteiten December

Plusbus uitjes en/of winkelen
1 maart Winkelen in Woerden € 5,-
1 maart Eten in de Buurtkamer Wilnis € 10,-
5 maart Vislunch Simonis in Scheveningen € 12,-
6 maart Cobramuseum € 5,-
7 maart Boodschappenochtend € 3,-
7 maart Film in Maria-Oord € 7,-
8 maart Tuincentrum de Groenrijk Nieuw Vennep € 6,-

11 maart Eten in Het Lokaal € 10,-
13 maart Vlindertuin, vlinders a/d Vliet € 22,-
14 maart Markt + Boodschappen doen € 3,-
15 maart Shelldiner in Amsterdam € 9,-
15 maart Eten in de Morgenster € 10,-
19 maart Vislunch Simonis in Scheveningen € 12,-
20 maart Winkelen in de Aarhof in Alphen a/d Rijn € 8,-
21 maart Markt en boodschappen doen € 3,-
22 maart Glasblazerij in Leerdam € 22,- 
25 maart Eten in Het Lokaal € 10,-
27 maart Tuincentrum het Oosten € 4,- 
28 maart Markt + boodschappen doen € 3,-
29 maart Winkelen in Uithoorn € 3,-
29 maart Eten in de Buurtkamer Wilnis € 10,-
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kij-
ken op: www.stichtingdebaat.nl of bellen naar: (0297) 
230280.

kerkvaart 2
3641 eP mijdrecht
tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

De baat is de welzijnsorganisatie van 
De ronde Venen. De baat is er voor 
iedereen, jong en oud. De organisatie 
bevordert zelfredzaamheid, sociale 
samenhang en verhoogt de inzet voor 
en deelname aan de samenleving.

ActiViteiten December

eetcafé het Pruttelpotje
Op 4 en 18 maart in Het Lokaal (voorheen Allround), 
Rondweg 1a, Mijdrecht. Van 17.00 tot +/- 20.00 uur. De 
kosten bedragen € 5,-. Opgeven? Dat kan voor 13.00 
uur door te bellen naar: 06-12888962 (voicemail in-
spreken) of mailen: hetpruttelpotje@gmail.com

open tafel
Donderdag 28 maart in Zuiderhof. Begint om 12.30 
uur. Opgeven kan tot 18 maart bij het Servicepunt 
0297-587600. 

rollatorspreekuur
Elke 2e donderdag van de maand van 10.00-11.00 uur. 
Donderdag 14 maart in Nieuw Avondlicht.

cinema Plus
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: €4,- of 5 x voor €15,-. 
Datum: 7 maart, aanvang 14.30 uur. Voor de titel van 
de film kunt u contact opnemen met Maria-Oord: 
0297-219319.

eetgroep
Op de maandagen en vrijdagen op de oneven weken
Locatie maandag: Het Lokaal, Rondweg 1a, Mijdrecht 
op 11 en 25 maart. Locatie vrijdag: De Morgenster, He-
renweg 253, Vinkeveen op 15 maart. Locatie vrijdag: 
Buurtkamer, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis op 1 en 29 
maart.

brunchen in De kweektuin
Voor mensen vanaf 65+ op de 1e zondag van de even 
maanden. Tijd 12.00-14.00 uur. Kosten €5,-. Opgeven 
voor de brunch of de vervoersdienst: Servicepunt: 
0297-587600.

Alzheimercafé Abcoude
Woensdagavond 13 maart 2013 in Zorgcentrum Zui-
derhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen: aanvang vanaf 
19.00 uur. Onderwerp: Hoe stel je de diagnose? Gast-
spreker: Freek Gilissen, Verpleegkundig consulent De-
mentie, werkzaam in het Alzheimer centrum VUmc.

Alzheimercafé Vinkeveen
Woensdagmiddag 27 maart 2013, ontmoetingscen-
trum De Angstelborgh, Dorpszicht 22 te Abcoude. Het 
tijdstip is van 14.00-15.30 uur. Film: Joke en Gerrit deel 
2. Gerrit heeft dementie. Zijn vrouw Joke en hij gaan 
samen de strijd aan. De film geeft een realistisch beeld 
van het ziekteproces en de laatste levensfase. Welke 
knelpunten kom je tegen? Hoe zoek je ondersteuning? 
Hoe ga je om met levensvragen? M.m.v. geestelijk ver-
zorger via Stichting Een goed gesprek.

De bAAt Volgt en is te Volgen 
De Baat volgt in sociale media. Het Twitteraccount 
van De Baat is nu online. Verschillende medewerkers 
van De Baat zullen het account bijhouden. Via het ac-
count wordt regelmatig nieuws over evenementen, 
diensten of andere zaken gepubliceerd. Ook vragen 
worden beantwoord. We zijn te vinden via www.twit-
ter.com/stdebaat en te bereiken door @stdebaat te 
gebruiken in een Tweet. 

-      www.twitter.com/stdebaat
-      @stdebaat

mantelzorgsalon
Elke laatste maandag van de maand (25 maart) is er 
een Mantelzorgsalon van 13.30-15.30 uur in De Buurt-
kamer, G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. De Mantel-
zorgsalon is een inloop en ontmoetingsmiddag voor 
Mantelzorgers.

De buurtkAmer
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers)
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info en activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €5, opgave per locatie  
mijdrecht, g.v.Aemstelstr. 5 tel.0297-288466 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels di en do van 12:00-13:15 uur
Vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel.06.28249257
Eettafels 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur
wilnis, P. joostenlaan 24 (achterzijde willisstee) 
tel.0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur
Eettafels starten na Pasen, interesse ? Dus geef u op!
De hoef, oostzijde 45 (in de Pastorie) tel.0297-593241 
Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur
Eettafel start na voldoende interesse, dus geef u op!

Vervoersbemiddeling: servicepunt, tel.0297-587600.
Algemene info: Annie van gelder, 
coördinator di-do, tel.06-17970016

repair café mijdrecht
Op donderdag 14 en 28 maart is het Repair Café open om 
samen te repareren! Het Repair Café is open van 14.00-16.00 
uur in de Buurtkamer Mijdrecht.

repair café mijdrecht
Elke eerste vrijdag van de maand. Deze maand bent u op 
vrijdag 1 maart van 10.00-12.30 uur welkom in Angstel-
borgh, Dorpszicht 22, Abcoude om uw kapotte spullen te 
(laten) repareren.

tYmPAAn-De bAAt
stichting tympaan en De baat zijn gefuseerd. Zij vormen sinds 1 januari 2013 samen de 

welzijnsorganisatie ‘tympaan-De baat’ voor alle inwoners uit de gemeente De ronde Venen.

Vinkeveners met 65-jarig huwelijk in het zonnetje gezet
Coba en Gijs Pos een briljant paar

Vinkeveen - Op 4 februari 1948 
gingen Gijs Pos & Coba Stol met de 
tram in Amsterdam naar het stad-
huis. Zij gaven elkaar daar het Ja-
woord. Er is een hoop gebeurd in 
het leven van Coba en Gijs. 

Er kwamen een dochter en vier 
zoons. Toen de kinderen allemaal 
uit huis waren kozen zij er voor om 
de drukke stad te verlaten voor het 
wat rustigere Vinkeveen.

En dat het leven in Vinkeveen goed 
is blijkt wel uit het feit dat de bijna 
85 jarige Coba en Gijs nog steeds 
gelukkig getrouwd zijn en nog vol-
op genieten van het leven. En ge-

nieten van het leven gaat natuur-
lijk beter als het zonnetje schijnt. 
Daarom zoeken zij regelmatig het 
Spaanse zonnetje op als deze het 
in Vinkeveen laat afweten. Tja en 
als 4 februari 2013 de dag is waar-
op je 65 jaar getrouwd bent is de 
kans dat er sneeuw ligt in Neder-
land groter dan dat het zonnetje 
schijnt. Zij besloten deze dag dus 
in Spanje te vieren. 

Hun kinderen hadden een Bril-
jant idee, want zij dachten als on-
ze ouders geen feestje in Neder-
land gaan vieren dan gaan wij wel 
een feestje in Spanje met hun vie-
ren. Het Briljante bruidspaar wist 

van niets. En de verrassing was dan 
ook groot voor Coba & Gijs. Het 
leek de Surprise show wel en al-
leen Robert ten Brink ontbrak maar 
verder leek het op een ‘All you need 
is love’-programma. 
 
Het werd een mooi Briljant huwe-
lijksfeest met ’s morgens een bak 
koffie op een terras met 22 graden 
vol in het zonnetje. De slagroom op 
de appeltaart smolt er van, maar 
dat mocht de pret niet drukken. De 
Gemeente De Ronde Venen had 
via een van de zoons geregeld dat 
er een leuke attentie met een brief 
van de burgemeester mee naar 
Spanje was gegaan. 

Eer
Tijdens het diner kregen zij dit 
overhandigd en zij vonden het na-
tuurlijk een hele eer. Trots als twee 
briljante pauwen zaten zij daar om-
ringd door hun gezin. En als be-
wijs dat zij na 65 jaar nog steeds 
heel veel van elkaar houden ga-
ven zij in bijzijn van eenieder el-
kaar een dikke kus! Het restaurant 
waar gegeten werd heet heel toe-
passelijk ‘Carpe Diem’ wat in het 
Nederlands vertaald zoveel bete-
kent als ‘Pluk de dag’. Dat is ook 
zo een beetje het levensmotto van 
het Briljante bruidspaar. Zij zijn 
vast van plan om er nog heel veel 
te plukken. We hopen dan ook dat 

zij dat in goede gezondheid samen 
nog heel lang kunnen doen. Bij te-
rugkeer in Vinkeveen wacht hen 
nog een aantal verrassingen want 
in de brievenbus lagen niet zomaar 
twee felicitatiebrieven.
Namelijk één van de Commissa-
ris van de Koningin in de provincie 
Utrecht Roel Robbertsen. Die toe-
vallig geboren is in het jaar dat Co-
ba en Gijs elkaar het jawoord ga-
ven. En dan ligt er nog een heel 
bijzondere brief op hen te wach-
ten namelijk de gelukwensen van 
Hare Majesteit de Koningin. Dat 
is natuurlijk wel heel bijzonder en 
dat wordt een collectors item. Want 
nu bekend is dat Koningin Beatrix 

het Koninklijke stokje (of is dat een 
kroon) gaat overdragen aan haar 
zoon Willem Alexander zullen nog 
maar weinig bruidsparen die het 65 
jaar met elkaar hebben volgehou-
den een brief van de koningin ont-
vangen. Wat zullen zij trots zijn!
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 16.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Cursus Estetica bij ‘Paraplu’
Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ organi-
seert een mooie cursus voor allen 
die van kunst en schilderen houden. 

Waarom vinden wij iets mooi?
Schilders vertellen over de kleur, 
vormen en waarom zij schilderen 
zoals zij schilderen! Bijvoorbeeld 
Karel Appel, John Pollack, Matisse 
etc. De cursus wordt verzorgd door 
Martin van der Voort op 6 maanda-
gen van 09.30 tot 11.30 uur, te be-
ginnen op maandag 11 maart aan-
staande. De kosten bedragen 36,00 
euro.

Informatie en inschrijven
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje - 
af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de 
website www.stichtingparaplu.nl .
Voor aanmelding kan men online 
inschrijven of een inschrijfformulier 
worden ingeleverd dat kan worden 
gedownload op de website www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald 
en ingeleverd bij de Paraplu aan 
de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. 
Via e-mail kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl .

Ter gelegenheid van 115-jarig bestaan:
Speciaal concert Jan Vayne 
& Brassband Concordia
De Ronde Venen – Een speci-
aal concert ter gelegenheid van 
het 115-jarig bestaan van de Vin-
keveense band Concordia is een 
mooie reden voor een avondje uit 
met Jan Vayne & Concordia samen 
in Mijdrecht. Samen met Brassband 
Concordia geeft pianovirtuoos Jan 
Vayne zaterdag 16 maart op uitno-
diging van Cultura De Ronde Ve-
nen een bijzonder concert in de Jo-
hannes de Doperkerk in Mijdrecht. 
Brassband Concordia werd in 1898 
opgericht door tien Vinkeveners, 
onder wie Hendrik Gijzen en de 
toenmalige schoolmeester S. Bison. 
Heel Nederland vierde dat jaar feest 
ter gelegenheid van de kroning van 
koningin Wilhelmina, maar in Vin-
keveen moest dat zonder muziek. 
Met de komst van Concordia ver-
anderde dat. Anno 2013, opnieuw 
een jaar waarin een troonswisse-
ling plaatsvindt, verzorgt Concordia 
regelmatig optredens in de regio, 
komt de brassband bij concoursen 
uit in de categorie ‘derde divisie’ en 
verzorgen de leden eigen opleidin-
gen voor het jeugdorkest. Jan Vay-
ne verzorgt al vele jaren concerten 
in samenwerking met tal van mu-
sici, zowel amateurs als professio-
nals. Daarbij gaat het de ene keer 
om klassiek repertoire en de ande-
re keer om populaire hedendaag-
se muziek. De leden van Concordia 
zijn onder leiding van dirigent Step-
han Koppelaar inmiddels volop aan 
het repeteren voor dit speciale con-
cert en vorige week schoof Jan Vay-
ne aan om gezamenlijk de muzika-
le puntjes op de i te zetten. Hij ver-
telde daar afgelopen weekend ook 

over in Nieuwsronde van RTV Ron-
de Venen. Wie dit programma ge-
mist heeft, kan het nog terugzien via 
www.rtvrondevenen.nl. Voor wie er 
een echte avond uit van wil maken, 
heeft Cultura De Ronde Venen een 
leuke tip. Heeft u al een toegangs-
kaart voor dit concert of kunt u aan-
tonen dat u een kaart heeft geboekt 
via de website van Cultura, dan kunt 
u op 16 maart vanaf 16.30 uur met 
15% korting dineren bij Grieks Spe-
cialiteiten Restaurant Corfu aan de 
Raadhuislaan 1 in Mijdrecht (0297-
288440). Uiteraard zorgt de chef er-
voor dat u op tijd in de kerk kunt 
zijn! Het concert van Jan Vayne & 
Brassband Concordia begint zater-
dag 16 maart om 20.30 uur, maar 
de Johannes de Doperkerk aan het 
Driehuisplein 1 in Mijdrecht gaat al 
om 19.45 uur open. Kaarten kosten 
12,50 euro per stuk, inclusief gratis 
door Concordia aangeboden koffi e 
en thee. Kaarten zijn nu al te reser-
veren via www.cultura-drv.nl, maar 
ze zijn ook te koop bij de leden van 
Brassband Concordia, boekhandel 
Mondria in Mijdrecht en drogiste-
rij De Bree te Vinkeveen. Scholie-
ren en studenten betalen, op ver-
toon van een school- of studiepas, 5 
euro per kaart. De korting is alleen 
te verkrijgen via de website of, in-
dien nog voorradig, vanaf circa een 
half uur voor aanvang van het con-
cert aan de kassa.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Wanneer wordt dit eens 
opgeruimd

In september vorig jaar is het 
pand van de leegstaande taxi-
centrale langs de N201 ter hoog-
te van de Amstel afgebrand. De 
taxicentrale was al jaren een 
doorn in het oog van veel Amstel-
hoekers. Het pand stond al jaren 
leeg er hingen jongeren in rond 
en de bestemming was onduide-
lijk. In de loop van 2012 heeft fi r-
ma Domeco zich gemeld met het 
plan om op die plek een verzor-
gingshuis voor dementerenden 
ouderen te bouwen. Hoe e.e.a. er 
exact komt uit te zien is nog on-
bekend. Eerdere plannen zijn in-
getrokken door Domeco, omdat 
er onder andere bezwaar werd 
gemaakt tegen de omvang van 
het pand en men zich ernstig zor-
gen maakte over de parkeersi-

tuatie. Ondertussen staat er nu 
een afgebrande ruïne waar niets 
mee gebeurd. Er zijn hekken om-
heen geplaatst, maar dat zal nie-
mand beletten om het gevaarlijke 
terrein op te gaan. Er staan nu 3 
woonhuizen leeg om afgebroken 
te worden, en ook die zijn niet 
meer goed afgeschermd. Kort-
om de hoek is een bron van over-
last voor de omwonenden en ziet 
er niet uit. Het minste wat de fi r-
ma Domeco kan doen is om de 
resten zo snel mogelijk te slo-
pen en het terrein vrij te maken 
voor nieuwbouw. Ondanks diver-
se verzoeken vanuit het wijkcomi-
té Amstelhoek heeft Domeco nog 
niet aan dat verzoek voldaan. Het 
zou zoals men meldt een verzeke-
ringskwestie zijn. Wij als wijkco-

mité zijn van mening dat het ter-
rein ongeacht de verdere proce-
dure van nieuwbouw nu zo snel 
mogelijk opgeruimd moet gaan 
worden . Het is gevaarlijk, het 
trekt ongewenste personen aan 

en het biedt een verpauperde 
aanblik voor de Amstelhoek.
 

Namens het wijkcomité
Amstelhoek, 

Bob Bouwhuis 

Ingezonden reactie n.a.v. artikel in de
Nieuwe Meerbode woensdag 20 februari 2013

Het is niet mijn gewoonte te re-
ageren met ingezonden brieven 
op artikelen in de media. Voor 
een artikel in de Nieuwe Meer-
bode van vorige week (20 februa-
ri) maak ik een uitzondering. Het 
artikel op de voorpagina met een 
vervolg op pagina 5 gaat over het 
vertrek van de voormalig burge-
meester, een wethouder, de ge-
meentesecretaris en directeur 
Projecten. Waarom nu een inge-
zonden brief? Op sommige pun-
ten wordt een verkeerd beeld ge-
schetst van alle (fi nanciële) ge-
volgen die dit vertrek heeft ge-
had. Ik hecht eraan dit te corri-
geren zodat lezers zich een goed 
beeld kunnen vormen. Bovendien 
wil ik hierbij benadrukken dat 
een bestuurlijk complexe periode 
op een zorgvuldige wijze is afge-
sloten. In deze brief zal ik even-
eens ingaan op het gegeven dat 
veel informatie via een verzoek 
op de Wet openbaarheid van be-
stuur (WOB-procedure) naar bui-
ten is gekomen.

In de kop boven het artikel staat 
dat de voormalig burgemeester 
is ‘weggestuurd’. Dit is onjuist. 
Mevrouw Burgman heeft tijdens 
de raadsvergadering op 29 sep-
tember 2011 aangegeven uit ei-
gen beweging op te stappen. Een 
moedig besluit waarmee zij zelf 
aangaf verantwoordelijkheid te 
voelen én te nemen voor de situ-
atie zoals die in het DHV-rapport 
wordt beschreven. Van wegsturen 
is hier dus geen sprake. Dat geldt 
ook voor de wethouder die in de 
vorige bestuursperiode verant-
woordelijk was voor de ruimtelij-

ke ordening. Beiden hebben ‘hun 
ontslag aangeboden’ om ruimte 
te maken voor een nieuwe start.
In het artikel worden voorts de 
(salaris)kosten en (mogelijk) uit 
te keren wachtgelden van de 
voormalig wethouder, gemeen-
tesecretaris en voormalige direc-
teur Projecten én de interim-ge-
meentesecretaris en interim-di-
recteur Projecten bij elkaar opge-
teld en naar boven afgerond tot 
‘bijna een miljoen’. Hierbij wordt 
niet vermeld dat een gedeel-
te van dit bedrag ook als uitga-
ve zou zijn gemaakt in een situa-
tie waarbij niemand zou zijn ver-
trokken. Immers, de twee functies 
worden vervuld met salariskos-
ten. Het is dus niet logisch deze 
twee salarissen mee te tellen als 
‘extra’ kosten. Met de voormalig 
gemeentesecretaris en de voor-
malig directeur Projecten zijn in 
overleg afspraken gemaakt over 
hun vertrek, de voormalig direc-
teur Projecten is momenteel el-
ders gedetacheerd werkzaam. De 
totale optelsom is daarnaast ge-
baseerd op een maximaal bedrag 
dat de gemeente mogelijk aan 
wachtgeld zou moeten gaan be-
talen. Dat maximum wordt echter 
misschien over twee jaar bereikt, 
het tot nu toe feitelijk betaalde 
bedrag is dus aanmerkelijk min-
der. Of het maximum wordt uit-
gekeerd, is afhankelijk van of be-
trokkenen werk vinden.
Belangrijk hierbij is om te vermel-
den dat er bij alle afspraken ge-
bruik is gemaakt van bestaande 
regelgeving of berekeningen zo-
als een rechtbank die zou ma-
ken (indien het tot rechtszaken 

zou komen). Géén gouden hand-
drukken dus. In die zin heeft de 
gemeente en hebben betrokke-
nen gezamenlijk zorgvuldig ge-
handeld juist om extra uitgaven 
van gemeenschapsgeld te voor-
komen In uw artikel beschrijft u 
uitgebreid de stappen in de ge-
volgde WOB-procedures. Ik wil 
hierbij nog eens benadrukken 
dat openbaarheid en transparan-
tie voor mij, het voltallige college 
én de gemeentelijke organisatie 
kernbegrippen zijn. Hierbij die-
nen wij echter niet de menselij-
ke maat en privacygevoelens uit 
het oog te verliezen. Dat heeft bij 
ons als college centraal gestaan 
in de beoordeling van WOB-ver-
zoeken. Achter deze WOB-ver-
zoeken schuilen mensen, voor-
malig bestuurders en medewer-
kers, waarmee we rekening die-
nen te houden. De commissie 
voor bezwaarschriften heeft aan-
gegeven welke informatie bij zo’n 
onderwerp openbaar zou moe-
ten worden. Ik heb de heer Doe-
zé (die de informatie heeft opge-
vraagd) en de Nieuwe Meerbo-
de laten weten dat wij met deze 
kennis terugkijkend hier wellicht 
iets te krampachtig mee zijn om-
gegaan. Niet om iets te verhullen 
(waarom zouden wij als we zorg-
vuldig handelen), maar omdat het 
hier gaat om privacy en mensen.

Tot slot het volgende. In het be-
gin van deze brief geef ik aan dat 
hiermee een bestuurlijk complexe 
periode is afgesloten. Daarmee is 
het besturen van een gemeen-
te vandaag de dag niet opeens 
eenvoudig geworden. Gemeen-

ten moeten veel en vaak ingewik-
kelde zaken aanpakken met wei-
nig geld. En dat in een omgeving 
waarin veel mensen liever gis-
teren al een oplossing voor een 
probleem hadden dat zich van-
daag voordoet. Bovendien in een 
democratische omgeving waar-
in standpunten van allerlei partij-
en en belanghebbenden tot hun 
recht moeten komen. 
Dat in deze omgeving het debat 
om te komen tot besluitvorming 
soms hard wordt gevoerd is be-
grijpelijk. Dit gebeurt in de ge-
meenteraad en haar commis-
sies en in de media, en niet in het 
minst in de Nieuwe Meerbode 
(zoals bijvoorbeeld in krant van 
vorige week bij het verslag over 
de bespreking van de visie op het 
jongerenwerk). Hierbij vind ik het 
jammer dat het soms zo kort door 
de bocht gaat, dat geen recht 
wordt gedaan aan de nuances 
die wel degelijk een belangrijke 
rol spelen.
Dat speelt des te meer in een pe-
riode waarin de gemeente er ta-
ken bij krijgt en zich tegelijkertijd 
afvraagt wat een gemeente moet 
en kan doen en wat inwoners en 
organisaties zelf doen. Onterecht 
vind ik het worden wanneer dan 
daarbij geen recht wordt gedaan 
aan gemeentebestuurders, amb-
tenaren en anderen, die in deze 
context van belangen, onduide-
lijkheden, ideeën en vragen, met 
veel inzet en deskundigheid hun 
werk doen

Maarten Divendal,
burgemeester

De Ronde Venen

De Hoef - Op dinsdag 5 maart 
zijn de wijkagent en een colle-
ga van de afdeling voorlichting 
te gast in de Buurtkamer De 
Hoef in de Pastorie. 

Zij komen op een informele 
manier vertellen over babbel-
trucs, pinpasfraude en inbraak-
preventie en zullen graag de 
vragen beantwoorden die ter 
tafel komen. Tevens brengen zij 
ook informatiefolders mee. De-
ze voorlichting is vooral gericht 
op senioren, dus alle 55-plus-
sers uit De Hoef die hier wat 
meer over willen weten zijn van 
harte welkom. Ook een goede 
manier om met uw wijkagent 
en, als u er nog niet geweest 
bent, met de Buurtkamer ken-
nis te maken. Vanaf 10.00 uur 
is de Buurtkamer open voor de 
koffi e en rond half 11.00 uur 
start de voorlichting van de 
politie. Daarna kunt u nog tot 
12.00 uur napraten. 
De koffi e en activiteiten in de 
Buurtkamer zijn gratis. Hebt 
u vervoer nodig: bel naar het 
Servicepunt voor bemiddeling: 
(0297)587600.

Politie
‘op de koffi e’
in Buurtkamer

De Hoef

Straatverlichting Wilnis
Het is onbegrijpelijk dat na een 
paar weken de straatverlichting in 
Wilnis nog steeds circa 3 uur per 
dag onnodig brandt. Een signaal 
van een burger wordt, zo lijkt het, 

niet of nauwelijks opgepakt. Wat 
een geldverspilling en dan in deze 
tijd. Citytec of Stedin moeten toch 
door de gemeente op deze omis-
sie gewezen worden en er dient 

dan actie te worden onderno-
men, de tijdklok bijstellen. Ik ver-
zoek u dringend nu eens echt ac-
tie te ondernemen. Ik heb helaas 
moeten besluiten dit verzoek bre-

der bekend te maken. Het is niet 
anders.

Groet,
F. Broekman

Het Johannes Hospitium houdt open huis
Wilnis - Op zaterdag 2 maart a.s. 
opent het Johannes Hospitium 
van 11.00 tot 13.00 uur haar deu-
ren weer voor belangstellenden. In 
het ‘Buurthuis’, gelegen naast het 
hospice, aan Vossestaart 2 in Wil-

nis, zijn medewerkers en vrijwilli-
gers aanwezig om informatie te 
geven over de organisatie, de op-
namecriteria, de zorg aan bewo-
ners en het vrijwilligerswerk. Er is 
ook foldermateriaal aanwezig. In-

dien gewenst is een rondleiding in 
het hospice mogelijk. De organisa-
tie nodigt iedereen graag uit eens 
een kijkje te komen nemen in dit 
hospice in het hart van De Ronde 
Venen.

En mocht u er al langer over den-
ken zich aan te melden als vrijwil-
liger is dit de kans u vrijblijvend te 
oriënteren over de mogelijkheden. 
Kijk ook op hun website www.jo-
hanneshospitium.nl .

Zaterdag 2 en zondag 3 maart:
Van Kouwen houdt showroom leegverkoop in alle vestigingen

Regio - Aanstaand weekend is hét 
moment om je slag te slaan. Van 
Kouwen houdt een spectaculaire 
showroom leegverkoop in alle ves-
tigingen.

“We hebben een fl inke hoeveelheid 
nieuwe auto’s op voorraad. In het 
voorjaar willen we graag schoon 
schip maken in onze showrooms. 

Doordat we zeer scherp hebben in-
gekocht, kan dit weekend de bes-
te deal ooit worden gedaan!”, aldus 
Frank Vaneman, directeur van de 
Van Kouwen bedrijven.

“Daarnaast zijn we op zoek naar 
goed onderhouden occasions waar 
we een hogere inruilprijs voor kun-
nen bieden. In combinatie met het 

inkoopvoordeel op de voorraadau-
to’s dus hét moment om zaken te 
doen.”
Van Kouwen heeft vorige week de 
nieuwe Opel ADAM geïntrodu-
ceerd aan haar klanten. Dit was een 
enorm succes en ook van dit mo-
del auto komt er een fl inke nieuwe 
voorraad in de showrooms te staan. 
Daarnaast zijn er bij Opel natuurlijk 

de scherp geprijsde en ruim uitge-
ruste Berlin modellen, bij Fiat staat 
er een zeer aantrekkelijke Panda en 
Punto aanbieding in de showroom 
en bij Kia profi teert u van de 50/50 
deal in combinatie met extra voor-
deel op de Picanto en de Rio.

Bij Alfa Romeo ontvangt u tijdelijke 
inruilpremies en profi teert u van de 

actie-uitvoeringen van de MiTo en 
Giulietta. Chevrolet stunt met een 
Aveo rijklaar voor 11950,- euro. 

Bezoek de showroom leegverkoop 
bij Van Kouwen komende zaterdag 
2 en zondag 3 maart. Het complete 
aanbod en de openingstijden vindt 
u op de website van Van Kouwen: 
www.vankouwen.nl .
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Cafetaria Alpha in Wilnis wint
‘Patatje Met Test 2013’

Wilnis - Afgelopen weekend heeft 
het jongerenwerk van Tympaan-De 
Baat voor de derde keer de ‘Patatje 
Met Test’ uitgevoerd. Het testpanel 
bestond dit jaar uit 6 jongeren van 
de leeftijd van 11 tot 24 jaar. In één 
middag heeft het testpanel alle ne-
gen snackbars* van De Ronde Ve-
nen (anoniem) bezocht en de ‘pa-
tatjes met’ op 16 punten aan een 
kritisch onderzoek onderworpen. 
Er werd niet alleen beoordeeld op 
de smaak en kwaliteit van het ‘pa-
tatje met’ zelf, maar ook op de por-
tiegrootte, prijs, wachttijd, presen-
tatie, vriendelijkheid en hygiëne. 
Ook de optie om Wifi te gebruiken 

werd dit jaar meegenomen. 
Winnaar van de ‘Patatje Met Test 
2013’ is Cafetaria Alpha uit Wil-
nis. Zij bakte een frietje waarbij 
je je vingers opeet. Krokant, goe-
de geur en temperatuur, niet te vet 
en een goede portie. Ook de mayo-
naise die er ruimschoots bij geser-
veerd werd viel enorm in de smaak 
bij het smaakpanel. Dit gecombi-
neerd met een scherpe prijs van 
1,95 euro en de enorme vriende-
lijkheid maakte Grieks Nederlands 
Cafetaria Alpha een overtuigende 
winnaar.
Dino’s uit Mijdrecht staat op een 
eervolle tweede plaats, gevolgd 

met slechts een half punt verschil 
door Snackbar Adelhof. De test 
wees verder uit dat er enorme ver-
schillen zijn in kwaliteit en prijs, 
maar dat het voor wat betreft de 
vriendelijkheid gelukkig heel goed 
gesteld is bij de snackbars in De 
Ronde Venen! Via Veenig Facebook 
en Twitter kan er gereageerd wor-
den op de test en kan je je eigen 
favoriet aangeven. Voor meer infor-
matie over het Jongerenwerk en de 
diverse activiteiten zie www.veenig.
nl of e-mail naar jong@stichting-
debaat.nl. *De Corner en Cens uit 
Mijdrecht waren op eigen verzoek 
uitgesloten van de test.

Kleding & speelgoedbeurs en boekenverkoop
Wilnis - Komende zaterdag 2 maart 
is weer van 9.30 uur tot 11.00 uur 
de kleding & speelgoedbeurs sa-
men met een boekenverkoop in ‘de 
Roeping’ in Wilnis bij het kerkge-
bouw van de Hervormde Gemeente. 
Dit is uw kans om voor een redelijke 
prijs goede en leuke kinderkleding, 
speelgoed en boeken te kopen.

De inbreng voor de kleding & speel-
goedbeurs is komende vrijdag 1 

maart van 13.15 uur tot 14.30 uur. 
Voor verkoop kunnen worden aan-
geboden: kinderkleding tot maat 
176 en kinderspeelgoed. Voortaan 
mogen de inbrengers zelf de spullen 
prijzen. Voor een verkoopnummer 
kunt u mailen naar Esther Groenen-
dijk: essagroen@gmail.com. U hoeft 
daarna niets meer te doen, de orga-
nisatie van de beurs regelt verder de 
verkoop.  Op zaterdag van 12.00 uur 
tot 12.15 uur kunt u de niet verkoch-

Een fleurig koffieconcert 
van zanggroep Braq
Vinkeveen - Zanggroep Braq ver-
zorgde op de koude zaterdagoch-
tend 23 februari een vrolijk en hart-
verwarmend koffieconcert op zorg-
centrum Careyn Maria-Oord. 
Braq bestaat uit Babette Labor-
dus, Annet van Zwieten, Marion van 
Kouwen, Ton van Asselen en Martin 
Verrips. Zij werden uitstekend be-
geleid door Emiel Janmaat op toet-
sen en gitaar, die ook een goede 
zangstem bleek te hebben en en-
kele nummers meezong. De zang-
groep komt uit Vinkeveen en is op-
gericht uit een samenwerking met 
de plaatselijke toneelvereniging Alt-
ovi. Sindsdien heeft Braq verschil-
lende optredens verzorgd. 
Verschillende liedjes, veelal beken-
de melodieën, werden uitgevoerd in 
meerdere talen. Van een Iers volks-
lied dat a-capella werd gezongen 
tot een Italiaans protestlied. Maar 
vooral de Nederlandse liedjes waren 

heel herkenbaar voor het aandach-
tige publiek. Er werd meegeneuried, 
gezongen en meegeklapt. Liedjes 
van de cabaretiers Wim Sonneveld 
en Paul van Vliet die meerstemmig 
werden uitgevoerd vielen goed in de 
smaak. De bekende liedjes uit de tv 
serie uit de jaren 70 van de vorige 
eeuw en de latere musical ‘Ja zus-
ter, nee zuster’ werden zeer gewaar-
deerd, zoals het gelijknamige num-
mer en het lied ‘Mijn opa’. Ook ‘Aan 
de Amsterdamse grachten’ ontbrak 
deze ochtend niet. 
Maar de verrassing had zanggroep 
Braq tot het einde bewaard toen tij-
dens het laatste nummer ’24 Rozen’ 
van Toon Hermans werd ingezet. De 
enthousiaste zangers deelden aan 
het publiek prachtige rozen uit. Veel 
meer rozen dan waarover in het lied 
werd gezongen. Een mooie afslui-
ting van een zeer geslaagde muzi-
kale ochtend.

DA Drogisterij Parfumerie 
NAP wordt overgenomen
Mijdrecht - Met ingang van maart 
gaat Jan Willem Nagel – eigenaar 
van een DA winkel in Amsterdam - 
het stokje overnemen van Ria Vers-
leijen-Nap. Hiermee komt een ein-
de aan een traditie van 90 jaar fa-
milie ondernemerschap. De winkel 
werd in 1923 door de opa van Ria, 
als kruidenierszaak met drogiste-
rijartikelen, geopend in de Dorps-
straat te Mijdrecht. Later verhuis-
de de winkel naar de huidige lo-
catie. Ria’s vader nam de zaak 
van zijn vader over en sloot zich 
in 1961 aan bij de DA coöpera-
tie. Ria kwam al op jonge leeftijd 
in de winkel werken en nam de-

ze vervolgens van haar vader over, 
die overigens nog tot op hoge leef-
tijd in de winkel actief was. Enige 
tijd geleden kwam ze in contact 
met Jan Willem Nagel, die op zoek 
was naar nog een DA winkel om 
over te kunnen nemen. Gezien alle 
ontwikkelingen die er te gebeuren 
staan met de sloop en de nieuw-
bouw van  de Molenhof en de im-
pact die dit heeft op haar winkel, 
vond ze dit een mooi moment om 
haar zaak te verkopen aan Jan Wil-
lem.
Hij gaat de uitdaging graag aan om 
de winkel onder DA vlag voort te 
zetten en deze in de loop van dit 

jaar te verhuizen naar een tijdelijke 
locatie (waar is nog niet bekend).
Hij is voornemens om weer op de 
oude stek terug te keren als de 
nieuwbouw van de Molenhof klaar 
is. Jan Willem is jaren als regioma-
nager bij DA in dienst geweest en 
heeft in 2007 zijn eerste DA winkel 
in Amsterdam gekocht. Helemaal 
afscheid nemen van de winkel en 
haar klanten wil Ria nog niet. Hoe-
wel ze een stapje terug doet, zal ze 
nog regelmatig in de winkel te vin-
den zijn. 
De familie NAP wil hierbij haar 
klanten bedanken voor het jaren-
lange vertrouwen.

Mijdrechtse verdachte vast 
voor gewapende overval
Mijdrecht/Nieuwkoop - Een 
20-jarige man uit Mijdrecht heeft 
zich maandagmorgen 25 februari 
aan het politiebureau in zijn woon-
plaats gemeld in verband met een 
overval in Nieuwkoop op zaterdag 
23 februari. De recherche moet de 
verdachte nog horen. 
Zaterdag 23 februari, even na 11.00 
uur, vond een gewapende overval 
plaats op juwelier ’t Gouden Hart 
aan de Dorpsstraat. Twee personen 
kwamen de winkel binnen en be-
dreigden meerdere personen met 
een vuurwapen. Een derde persoon 
stond bij de voordeur te wachten. 
Toen de drie overvallers er op een 
scooter vandoor wilden gaan, pak-
te een omstander één van hen vast 

waardoor deze ten val kwam. Sa-
men met andere omstanders werd 
deze overvaller, een 19-jarige man 
uit Mijdrecht, overmeesterd en 
overgedragen aan de politie. Tijdens 
en na de overval is buiten meerde-
re keren in de lucht geschoten. Nie-
mand raakte daarbij gewond. De 
twee andere overvallers wisten te 
ontkomen.
Op de Roerdomplaan werd de scoo-
ter achtergelaten en stapten de 
twee opzittenden in een grijze auto. 
Een van deze twee, ook een inwo-
ner uit Mijdrecht, heeft zich maan-
dag jl. vrijwillig gemeld en is aange-
houden. Deze 19-jarige verdachte is 
gisteren voorgeleid aan de rechter-
commissaris.

Unieke verzameling in Poldermuseum
Waverveen - De unieke situa-
tie doet zich voor dat de heer Jan 
Compier, woonachtig aan de Bots-
holsedwarsweg 13a, in samenwer-
king met leden van de Historische 
Vereniging De Proosdijlanden, op 
7 maart a.s. zijn unieke verzame-
ling historische attributen toegan-
kelijk stelt voor een groter publiek. 

De deuren gaan om 15.00 uur open, 
zodat bezoekers die dat willen, zijn 
collectie kunnen bekijken vóór de 
diapresentatie van 16.00 uur. 

De diashow duurt drie kwartier à 
een uur, waarna er weer vrij rond-
gelopen kan worden. Jan Compier 
geeft om 20.00 uur nogmaals een 

Fourniturenwinkel Marijke van Soest uitgebreid
Wilnis - De knusse maar overvolle 
fournituren- en stoffenwinkel van 
Marijke van Soest aan de Wilnis-
se Zuwe 3 is per 1 februari jl. een 
nieuwe fase in gegaan. De win-
kel is nu twee keer zo groot ge-
worden. Winkeleigenaresse Marij-
ke van Soest kreeg de kans om de 
ruimte van het naastliggende pand 
via een doorsteek bij haar winkel 
te betrekken. Daar liggen nu in 
schappen tientallen rollen katoe-
nen en wollen stoffen, dikke en 
dunne, in een veelvoud van kleu-
ren en dessins voor tal van doel-
einden. Bijvoorbeeld om daarmee 
zelf volgens een patroon kleding te 
maken, maar ook om mee te be-
kleden, te quilten en voor huis-
houdelijk gebruik. In de ruimte is 
een werktafel geplaatst om stuk-
ken stof van de rol op te meten 
en af te knippen. De winkel is te-

vens een speciaalzaak in fourni-
turen. Dus alle benodigdheden 
op gebied van hand- en machi-
naal naaien, breien, haken en bor-
duren vindt u hier. Wat betreft het 
laatste is er een enorm assorti-
ment aan Burdapatronen en com-
plete borduursets. Maar ook brei-
tassen en een geweldige sortering 
breiwol, naast accessoires als ka-
toenen en polyester naaigarens 
in alle kleuren, band en linten in 
een veelvoud aan breedten, ritsen, 
sets met diverse soorten drukkno-
pen (ook die voor jeans) en meta-
len festonringetjes, duizenden an-
dere knopen, Gütermann artikelen 
en stoflijmen, glasparels, gespen, 
koordstoppers en gordijnkoorden, 
gordijnhaken, nylonkoord, stop-
wol, ceintuurs, naalden, spelden 
en noem maar op. Verder de nodi-
ge documentatie voor alle soorten 

handwerk. Wie handwerken, naai-
en, borduren en haken op het lijst-
je heeft staan, is hier aan het juiste 
adres, maar ook voor slechts een 
stuk lint of een bijpassende knoop 
wordt u vriendelijk ontvangen en 
geadviseerd. En dat voor prijzen 
die soms echt nog dateren uit de 
‘gulden tijd’.

“Het is misschien meer dan toe-
val dat ik precies vijftien jaar na-
dat ik de winkel op 2 februari 1998 
destijds van mevrouw Ligtvoet heb 
overgenomen, mij nu mag verheu-
gen in een uitbreiding. Een aantal 
artikelen en schappen heb ik on-
langs van Stoffen Ton uit Uithoorn 
kunnen overnemen. Die is met zijn 
zaak gestopt. Veel van zijn klanten 
komen nu hier naartoe. Het eigen 
klantenbestand breidt zich ook uit. 
Dat heeft te maken met het tijds-

beeld van nu denk ik. Veel men-
sen doen langer met hun kleding 
en herstellen of vermaken die een 
keer. Veel aandacht is er ook voor 
het breien en ook de naaicursus-
sen en workshops staan meer dan 
anders in de belangstelling”, aldus 
Marijke die nu samen met haar 
winkelbezoekers wat meer lucht 
en ruimte heeft gekregen.

Prettig is ook dat zij het aanbod 
ook overzichtelijker kan presen-
teren. Dat kost nog wel even tijd. 
Maar wie wat zoekt en het niet kan 
vinden, vraag het Marijke en zij to-
vert het wel ergens vandaan.

Openingstijden: ma. van 13.00-
17.00 uur, di t/m vrij van 10.00-
12.30 en van 13.30-17.00 uur, za 
van 10.00-16.00 uur. Tel. 0297-
282148. U bent van harte welkom!

te goederen weer ophalen en afre-
kenen. De niet verkochte goederen 
kunt u ook achterlaten, deze gaan 
dan naar stichting Roki.
Dit keer wordt de boekenverkoop 
gelijk met de kledingbeurs gehou-
den en de opbrengst is bestemd 
voor Stichting Lighthouse. Deze 
stichting, die werkzaam is in Wil-
nis, biedt hulp in de vorm van (cri-
sis)opvang aan vrouwen die in ui-
terst moeilijke situaties zijn terecht-

gekomen. Het opvanghuis is een 
plaats van herstel waar vrouwen tot 
rust kunnen komen om weer koers 
en grip op het leven krijgen. Verdere 
informatie over deze stichting is te 
lezen op  www.stichtinglighthouse.
nl. De boekenverkoop is van 9.30 tot 
12.00 uur ook in ‘de Roeping’. Voor 
verdere informatie over de boeken-
verkoop kunt u contact opnemen 
met Cees en Janny Broere, Burg. 
Van Trichtlaan 132. Tel. 281730.

presentatie van oude foto’s uit de 
omgeving van Waverveen. 
U wordt verzocht, in verband met de 
ruimte, zich te melden aan het se-
cretariaat van de historische vereni-
ging op welk tijdstip u de diapre-
sentatie wilt bezoeken: 
m.j.vaneijk@casema.nl of 0297-
281835. 

Het vervoer is op eigen gelegen-
heid. U rijdt vanaf de kruising 
201/212 richting Waverveen over 
de Hoofdweg. Deze weg loopt langs 
de hoofdtocht van de polder Groot- 
Mijdrecht. Het adres is Botshol-
sedwarsweg 13a te Waverveen te-
genover de inmiddels gesloten ba-
sisschool van Waverveen.





Uithoorn/De Kwakel - Veiligheid voorop! 
Dat loopt als een rode draad door het defi -
nitieve Verkeersstructuurplan (VSP) De Kwa-
kel en geldt zeker voor fi etsers. Die blijken 
een streepje voor te hebben in dit plan (en 
bij het college). Gaan dit jaar en volgend jaar 
al vijf projecten van start om De Kwakel ver-
keersveiliger te maken, waarvan er een is de 
inrichting van de Vuurlijn ten westen van de 
Ringdijk als ‘fi etsstraat’ waar de auto te gast 
is, in 2015 is de Boterdijk volgens de huidi-
ge planning aan de beurt. De bedoeling is 
daaraan groot onderhoud te plegen en ver-
volgens op dezelfde wijze vanaf de kruising 
met de Watsonweg tot die met de Drechtdijk 
in te richten als een fi etsstraat. Er wordt in 
beide gevallen voorzien in twee roodgekleur-
de banen – ‘fi etssuggestiestroken’ - met be-
lijning/markeringen en een grijs middenge-
deelte waarop de auto ‘te gast’ is. De auto 
beperkt zich hier tot bestemmingsverkeer. 
Tevens is tijdens de verscheidene raadsver-
gaderingen geopperd hier meteen ook een 
30 km weg van te maken met een inhaal-
verbod. De werkzaamheden worden pas uit-
gevoerd zodra de nieuwe woonwijk De Oker 
met de bijbehorende infrastructuur klaar en 
opgeleverd is. Bouwverkeer is namelijk niet 
te combineren met een fi etsstraat. Tussen-
tijds zullen er uitsluitend onderhoudswerk-
zaamheden worden uitgevoerd ten behoe-
ve van de veiligheid van de weggebruikers. 

Met de maatregelen wordt er vanuit gegaan 
dat er nog maar weinig ‘sluipverkeer’ ge-
bruik zal maken van het oostelijk deel van 
de Vuurlijn en de Boterdijk, m.u.v. bestem-
mingsverkeer van omwonenden, zodra de 
omgelegde N201 eind dit jaar/begin volgend 
jaar in gebruik zal zijn genomen. Dat scheelt 
enorm veel doorgaand verkeer op de huidige 
N201. Naar verwachting zal de verkeersin-
tensiteit wel toenemen op de Noorddammer-
weg richting de Vuurlijn en de Ringdijk v.v. 
Reden waarom bekeken wordt of het stuk-
je Vuurlijn tussen de kruising met de Noord-
dammerweg en de Ringdijk aangepast kan 
worden. Na de ingebruikname van de om-
gelegde N201 zal het beheer van deze weg 
worden overgedragen aan de gemeente Uit-
hoorn. De bedoeling is dan op de huidige 
kruising de verkeersregelinstallatie zoda-
nig aan te passen dat de verkeerslichten van 
en naar De Kwakel op de kruising vaker en 
langer op groen staan. Overigens ligt het in 
de bedoeling om op termijn van de kruising 
Noorddammerweg/oude N201 een rotonde 
te maken. Dit herinrichtingsplan maakt geen 
onderdeel uit van het VSP, maar behoort tot 
het uitvoeringsprogramma Legmeer-West.

Wat niet doorgaat
Waar de wens was geuit om langs de Drecht-
dijk tussen de kruising met Halfweg en de 
Noord-Zuidroute een voetpad aan te leggen, 

wordt hier geen invulling aan gegeven. Uit 
onderzoek blijkt dat daar geen ruimte voor 
is. Tussen Halfweg en het centrum van De 
Kwakel ligt weliswaar een voetpad, maar dit 
kan eveneens door het gebrek aan ruim-
te niet worden verbreed. Het voetpad maakt 
wel deel uit van het reguliere onderhouds-
programma.
Eveneens aan de orde kwam het idee om 
de Halfweg door te trekken naar de Noord-
Zuid route N231. Deze optie kwam ter spra-
ke om te voorkomen dat doorgaand verkeer 
zijn weg zoekt door De Kwakel. Hierbij zou 
de Drechtdijk bij de kruising met de N231 
worden afgesloten. Ook deze optie wordt 
niet uitgevoerd omdat wordt verwacht dat de 
Boterdijk niet meer aantrekkelijk wordt als 

sluiproute zodra die als een fi etsstraat is in-
gericht. Voor het gebied rond het Steenwij-
kerveld wordt op dit moment een ruimtelijke 
visie opgesteld. Daarbij lijkt het doortrekken 
van de Halfweg naar de N231 vanuit ruimte-
lijk perspectief hoe dan ook niet wenselijk. 
Het ziet er dus naar uit dat het idee defi nitief 
van de baan is.

Al met al worden met ingang van dit jaar 
door de gemeente grote delen uit het Ver-
keersstructuurplan De Kwakel in uitvoering 
genomen. Zodra iets concreet gerealiseerd 
is, zullen wij er melding van maken in deze 
krant. Maar ook eventuele aanpassingen en 
veranderingen als die in de loop der tijd door 
voortschrijdend inzicht aan de orde komen.
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Bijzondere workshops 
in Atelier de Penseelstreek

Uithoorn - Begin april bestaat Atelier de Penseel-
streek 20 jaar. Ter gelegenheid daarvan zal een aan-
tal bijzondere workshops gegeven worden. De eer-
ste workshop voor volwassenen vindt plaats op 
donderdagavond 7 maart van 20.00 tot 22.00 uur. 
Voor de kinderen van 7 tot 12 jaar is er op diezelf-
de dag ’s middags een workshop van 15.45 tot 17.15 
uur. In beide gevallen gaan de deelnemers ‘fantasie-
vissen’ schilderen. Er zal gewerkt worden met plak-
kaatverf op papier.

Al het materiaal (kwasten, verf en papier) is inbe-
grepen in de prijs: 17, 50 euro voor volwassenen en 
11, 50 euro voor kinderen. Voor wie het leuk vindt 
om een keer in het atelier te komen schilderen is dit 
een goede gelegenheid om het eens uit te proberen.
Het is altijd heel gezellig. Koffi e, thee of limonade is 
gratis. Voor meer info en opgave: tel. (0297)540444, 
e-mail:  info@atelier-penseelstreek-uithoorn.nl Ate-
lier de Penseelstreek is gevestigd aan de Potgieter-
laan 16.

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

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

Opgeven is geen optie 
Het is goed om een keer stil te 
staan voor alle mensen die ge-
raakt zijn door Kanker. En dat 
zijn er veel, te veel. Want een op 
de drie Nederlanders krijgt in de 
loop van zijn of haar leven kan-
ker. Bij Alpe d’HuZes vinden we 
dat dit moet veranderen! Ik ben 
Natascha Woerdeman, 32 jaar 
en moeder van 2 gezonde kin-
deren. Ik wil onder het motto 
“Opgeven is geen optie” de Al-
pe D’hues zo vaak mogelijk be-
klimmen. Ik wil de onmacht van 
de kankerpatiënt om te zetten 
in kracht. Deze legendarische 
berg staat 2 dagen in het teken 
voor Kanker om zoveel mogelijk 
geld op te halen. Dit geld wordt 
onder andere gebruikt voor on-
derzoek om deze onverslaan-
bare ziekte in de toekomst ver-
slaanbaar te maken.

Ik zet tot maandag 11 maart een 
collectebus neer bij C1000 Vis-
ser, in het Dorpscentrum aan 
de Prinses Irenelaan. Door zijn 
medewerking en door u dona-
tie van fl essenbonnen hoop ik 
zo veel mogelijk geld op te ha-
len wat geheel ten goede komt 
aan het KWF Kankerfonds.

Daar wil ik een kleine tegen-
prestatie tegenover zetten. Na 
twee weken haal ik de bus weg 
en haal ik er een bonnetje uit. 
De gelukkige wint dan een zelf-
gemaakt schilderij en een ca-
deaubon van 10 euro. Maar laat 
u motivatie om mee te doen aan 
deze collecte zijn, dat u hiermee 
een heel goed doel steunt!

Natasch Woerdeman
uit Uithoorn

Hulde voor het optreden 
van de hulpdiensten 

Op Donderdag 21-02 reed ik 
met mijn vrouw door de Adm 
van Gentlaan waar ze in onze 
auto een hartstilstand kreeg. Na 
112 gebeld te hebben kwamen 
er na 4/5 minuten al 3 politie 
auto’s aangereden wow dacht 
ik nog dit is snel. De jongens 
van de politie kwamen meteen 
aanhollen om mijn vrouw uit de 
auto te halen waarbij ik ook een 
AED voorbij zag fl itsen. Hierna 
kwam na de brandweer de Am-
bulance  en een hoop vrijwilli-
gers in bezit van AED ook nog 
terplaatse. Ik zal verder niet op 
details ingaan maar ik wil even 
kwijt dat het al met al een ge-

oliede machine was waarin een 
ieder zijn taak perfect uit voer-
de! Zelfs de Auto werd door de 
jongens van de politie thuis ge-
bracht. Hulde aan de hulpverle-
ners uit de grond van mijn hart!
Mijn vrouw is diezelfde avond 
(na nog 3 keer gereanimeerd te 
zijn) toch nog helaas overleden. 
Ik wilde hiermede nog wel be-
nadrukken dat het absoluut niet 
aan inzet van de dames en he-
ren van de hulpdiensten heeft 
gelegen,zij hebben alles gege-
ven! 
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Fietsers in de plus bij VSP De Kwakel

Mettertijd wordt de Boterdijk na een groot onderhoud het domein voor de fi etsers in de vorm 
van een ‘fi etsstraat’

Tolhuissluis later in gebruik door meerwerk

Uithoorn - Zoals het er nu naar uit-
ziet kan het Tolhuis sluizencomplex 
in het Amstel-Drechtkanaal op de 
grens van de gemeenten Uithoorn 
en Nieuwveen, pas later in gebruik 
worden genomen dan de geplan-
de 15 april dit jaar. Dan immers gaat 
het watersportseizoen offi cieel van 
start. En dan nog zal uitsluitend de 
grote sluis worden gebruikt mocht 
het zover zijn. Afwerking tot in de-
tails zal naar verwachting langer 
gaan duren alvorens alle mogelijk-
heden van het sluizencomplex kun-
nen worden benut.
De vertraging heeft alles te maken 
met het meerwerk dat de sloop van 
een groot deel van het bestaande 
sluizencomplex afgelopen maanden 

met zich meebracht. Momenteel is 
de herbouw in volle gang. Daarvoor 
zijn liefst 95.000 nieuwe stenen no-
dig! Oorspronkelijk waren er 45.000 
begroot. “De sluisconstructie bleek 
slechter dan was verwacht. Geluk-
kig is een groot deel van de opbouw 
onder water intact gebleven waarop 
een nieuwe stenen kadeconstructie 
kon worden aangebracht. Die werk-
zaamheden liggen weliswaar op 
schema, maar er moet nog van al-
les gebeuren en dat vergt wat meer 
tijd”, vertelt projectleider Ron Ver-
doorn van de Provincie Noord-Hol-
land tijdens een tussentijdse pre-
sentatie over de vordering van de 
werkzaamheden in de werkkeet op 
het sluizencomplex. Dat gebeurde 

afgelopen zaterdag waarvoor veel 
belangstelling uit de omgeving be-
stond. Over het sluizencomplex is 
een grote tent gespannen waardoor 
veel werkzaamheden ook tijdens 
winterdag gewoon kunnen door-
gaan. “Zo moet er een compleet 
nieuwe elektrische en hydraulische 
installatie worden ingebouwd, ko-
mende maand worden nieuwe sluis-
deuren aangevoerd en in gehangen, 
er komt een nieuw bedieningshuis 
op de kop van de sluis, voorzien 
van een kelderruimte met toilet en 
aan beide kanten van de sluis wor-
den camera’s geïnstalleerd. Verder 
komt er over het complex een nieu-
we draai- en schuifbrug. In de ka-
dekanten van de sluis worden lad-

ders aangebracht zodat iemand zelf 
uit de kolk kan klimmen als die in 
de sluis te water raakt. Alles wordt 
rondom voorzien van een hekwerk 
met schuifhekjes om te voldoen aan 
de veiligheidsnormen. Tevens zal 
de bestrating rondom worden ver-
nieuwd”, legt Verdoorn aan de hand 
van bouwtekeningen uit.

Vierde renovatie
In de grote sluis is nu nog een tij-
delijke stempelconstructie gebouwd 
om het naar binnen drukken van de 
kanten te voorkomen. De bodem 
van de sluis is bijzonder en van his-
torische betekenis. Die wordt in ori-
ginele staat gelaten. Hij bestaat uit 
een fundering van palen met daar-
op een houten vloer met daartus-
sen een laag kalkzandsteen. Door 
reparaties aan de vloer zijn er la-
ter eikenhouten delen tussen ge-
voegd. Helaas was daar tijdens het 
bezoek weinig van te zien vanwege 
een laagje modder dat erop lag. Er 
kon echter wel over de bodem wor-
den gelopen.
Het sluizencomplex, dat oorspron-
kelijk dateert van 1823 – en op 
last van de toenmalige Koning Wil-
lem I werd gebouwd - wordt in op-
dracht van de Provincie Noord-Hol-
land compleet gerenoveerd. Dat is 
voor het eerst sinds 1958 toen er 
ook herstelwerkzaamheden aan 
het sluizencomplex werden uitge-
voerd. Dit is de vierde keer in de le-
vensloop. Bij de sluis werd toenter-
tijd tol geheven. Voor dat doel was 
er een tolhuis gebouwd. Vandaar 
de naam van het complex. De Tol-
huissluis was nodig aan een op-
knapbeurt toe. Het metselwerk liet 
los en de houten sluisdeuren lekten 
aan alle kanten. Kortom, het com-
plex voldeed niet meer aan de mo-
derne eisen van deze tijd. Met de 
huidige renovatie is een (all-in) be-
drag van 3,6 miljoen euro gemoeid. 
De grote schutsluis is geschikt om 
schepen met een lengte van maxi-
maal 55 meter en 8.10 meter breed-
te te kunnen schutten. De kleine 
sluis is geschikt voor schepen tot 25 
meter met een breedte van 4 meter. 
De maximale diepgang is 2.10 me-
ter. Naast de sluizen werd in 1826 
een sluiswachterswoning gebouwd 
die in 1889 werd verbouwd tot twee 
woningen met daartussen een be-
taalkantoor. In 1953 werden de pan-
den ‘gemoderniseerd’.

In de schoolvakanties organiseert Stichting Wielewaal kinderthemaweken 
voor kinderen met een beperking in diverse steden. De begeleiding is in 

handen van enthousiaste vrijwilligers. De kinderen kunnen zich per dag 
aanmelden, vrijwilligers zijn de hele week aanwezig. Binnen een thema doe 

je iedere dag allerlei activiteiten. Iets voor jou? Lees verder op:

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! VROLIJK JIJ 
STRAKS MIJN 
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Nieuw in Mijdrecht: 
aikido

Regio - Kom vanaf dinsdag 12 
maart kennismaken met de Ja-
panse krijgskunst aikido. De les-
sen worden gegeven door Den-
nis Vorster (2e dan aikido), weke-
lijks op dinsdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur in de Dojo van WL 
Combatics aan de Rendements-
weg 2-j in Mijdrecht. 
Wil je weten of deze bijzonde-
re Japanse krijgskunst iets voor 
jou is? Dan ziet Dennis je graag 
bij de gratis proef- en demonstra-
tieles op dinsdagavond 12 maart. 
De dojo is open vanaf 19.45 uur
Er wordt in beginsel getraind in 
een wit judopak, maar als je net 
begint is het prima om in jogging-
broek en t-shirt te komen trainen.
Neem voor meer informatie con-
tact op met Dennis Vorster op via 
email : dvorster@online.nl, te-
lefoonnummer 06-26020986, of 
stuur een bericht via Facebook of 
LinkedIn.
Je bent ook na 12 maart altijd 
welkom op dinsdagavond om 
een eerste gratis proefles mee te 
komen doen. Daarna kan je in-
schrijven voor een 6 weken du-
rende introductiecursus, waarna 
je goed kan beoordelen of je door 
wilt gaan met Aikido.

Wat is aikido?
Aikido is een moderne Japanse 
krijgskunst. Kenmerkend in Ai-

kidotechnieken zijn de vloeiende 
ronde bewegingen. Je leert con-
trole- en werptechnieken tegen 
gewapende en ongewapende 
aanvallen, daarnaast leer je om-
gaan met één of meerdere aan-
vallers.

Het oefenen van de technieken is 
geen doel in zich zelf, maar een 
middel om de principes van har-
monie en zelfontwikkeling te on-
derzoeken. Het effect van een re-
gelmatige beoefening is dat de 
beoefenaar zich fit en vitaal voelt, 
zowel fysiek als mentaal. 

De les
Een les begint met een korte me-
ditatie, gevolgd door ademha-
ling- en strekoefeningen. Ver-
volgens komen de rol- en valoe-
feningen en als het goed is, be-
gin je ontspannen aan het twee-
de deel: de verdedigingstechnie-
ken. Van de leerlingen wordt ver-
wacht dat ze met plezier en voor-
al met respect voor elkaar trainen 
en zich houden aan de gedrags-
regels; de dojo etiquette. Ieder-
een oefent naar eigen maximum 
fysiek vermogen en is niet bezig 
met een krachtmeting met mede-
beoefenaars. Mede daarom is ai-
kido zeer geschikt voor mannen 
en vrouwen van uiteenlopende 
leeftijden.

Eerste paasdag 10 Engelse 
mijlen van Uithoorn
Uithoorn - Door de slechte weers-
omstandigheden die verwacht wer-
den op zondag 27 januari zijn de 10 
Engelse mijlen van Uithoorn op die 
dag afgelast. De sneeuw was vrijwel 
gesmolten op zondagmorgen maar 
de harde en koude regen was voor 
de lopers geen pretje geweest.

AKU heeft gekeken naar een gun-
stige alternatieve datum en is uit-
gekomen op zondag 31 maart, eer-
ste paasdag. De voordelen van de-
ze dag zijn voornamelijk van orga-
nisatorische aard, op deze dag wor-
den er geen loopevenementen in de 
regio gehouden en nog belangrij-
ker, op deze dag is er geen voetbal-
programma en kan men daarom vrij 
beschikken over de kleedkamers en 
kantine van Legmeervogels en zul-
len er op deze dag ook geen par-
keerproblemen zijn.

AKU hoopt natuurlijk dat iedereen 
op deze eerste paasdag zijn eieren 
vroeg heeft gevonden en gegeten 
zodat iedereen op tijd aan de start 
kan verschijnen.

Programma onveranderd
De komende weken zal er vaker in-
formatie over de loop in de kranten 
verschijnen, maar u kunt er zeker 
van zijn dat het programma onver-
anderd zal zijn. 
Dat betekent in grote lijnen:
10.30u.: GeZZinsloop voor de kinde-
ren tot 12 jaar
11.00u.: start van de 5 kilometer
11.10u.: start van de 10 Engelse mij
11.45u.: start van de 10 kilometer

Atletiekvereniging AKU zal weer 
zorgdragen voor een goede orga-
nisatie en een goed verloop van dit 
evenement.

Atalante D2 steeds dichter 
bij kampioenschap
Vinkeveen - Aan het begin van 
de wedstrijd van afgelopen week-
end werd het nog eens gepeild. 
Nog maar 6 wedstrijden te gaan 
en al weken staan de vollleybalda-
mes van Atalante strak op kop. De 
return was deze avond tegen Obe-
ron D2, nummer 8. De uitwedstrijd 
in Weesp werd toen weliswaar met 
0-4 gewonnen maar vooral de eer-
ste twee sets liet de Vinkeveense 
ploeg wel ietwat met zich dollen (2x 
21-25 winst). 
Voor het eerst eigenlijk wisten de 
Haaxman dames van meet af aan 
goed afstand te houden. Zo voelde 
het niet, het was niet het allermooi-
ste spel maar de punten kwamen er 
wel door strakke servicereeksen van 
met name Debbie van der Hoorn en 

Inge Bakker. De Vinkeveense dames 
hadden soms moeite om direct en 
hard te scoren, de Weesper verdedi-
ging wist vaak een arm hier of daar 
tussen te zetten. Er waren niet heel 
veel mooie lange rally’s. En meer 
dan eens bleek dat het thuisteam 
zich de foutjes aan eigen kant kon 
veroorloven, dat zal een volgend 
seizoen wellicht anders worden.

Met 25-14, 25-16, 25-14 en 25-9 
werden de 4 sets gewonnen en vol-
le 5 punten gepakt. Doordat runner-
up Prima Donna 4 kaaspuntjes heeft 
laten liggen zijn de Vinkeveense da-
mes nog slechts 7 punten verwij-
derd van het kampioenschap. Dat 
moet lukken met nog 5 wedstrijden 
te gaan!!

Bram de Vries bij WK 
allround schaatsen
Wilnis - De Wilnisser Bram de Vries 
heeft in Inzell het afgelopen week-
end een 5e plaats behaald. In de 
prachtige overdekte ijshal in Inzell 
behaalde hij dit resultaat in een veld 
van 15 rijders met 4 seizoen beste 
tijden. Op de eerste dag werd hij op 
de 500m 2e in 46.22, op de 1.500m 
6e in 2.26.33 en op de tweede dag 
4e op de 1.000m in 1.32.35 en op de 

3.000m 8ste in 5.19.88. Aangezien 
hij toch meer sprinter is dan all-
rounder was de behaalde 5e plaats 
ook voor hem een aangename ver-
rassing.
Dit geeft goede hoop op een podi-
umplaats half maart in Salt Lake Ci-
ty als daar de WK sprint voor Mas-
ters wordt gehouden en de strijd 
over 2x 500 en 2x 1.000m gaat.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen – Op de dinsdag 19 fe-
bruari gespeelde klaverjaswedstrijd 
was Bep Schakenbos niet te evena-
ren en werd veruit eerste met 6247 
punten en 6 marsen. Frans Bierste-
kers probeerde haar nog bij te hou-
den en werd tweede met 5767 pun-

ten, Als derde eindigde Martien de 
Kuijer met 4770 punten, vierde werd 
Annie Veenhof met 4536 punten 
en Rob van Achterbergh werd vijf-
de met 4412 punten. De Poedelprijs 
ging naar Herman Mulckhuijse met 
3828 punten.

Sportdag voor mensen 
met een beperking
Mijdrecht - Sportservice Midden 
Nederland organiseert op zater-
dag 13 april van 9.45 tot 12.15 uur 
een gratis Sportdag in Mijdrecht 
voor kinderen en volwassenen met 
een beperking. Badmintonvereni-
ging Veenshuttle, Hockeyvereniging 
Mijdrecht, Voetbalvereniging Argon, 
Schaatsclub Nooit Gedacht, Bow-
lingvereniging Mijdrecht, Kanover-
eniging Vinkeveen en Showdown-
vereniging Veenland verlenen daar-
bij hun medewerking.

Deelnemers kunnen zich in Sport-
hal de Phoenix aan de Hoofd-
weg 85E laten informeren over de 
sport- en beweegmogelijkheden in 
De Ronde Venen. Daarnaast kun-
nen ze sporten uitproberen en aan 
demonstraties meedoen. Assi-
stent-bondscoach en oud-voetbal-
ler Danny Blind komt een kijkje ne-
men. Aanmelden is niet verplicht, 
maar wel wenselijk. Dit kan via de 
banner ‘Sportdag Ronde Venen’  
op www.usportanders.nl. 

Sportdag
Deelnemers kunnen meedoen met 
(rolstoel)badminton, hockey, (rol-
stoel)basketbal, voetbal, skeeleren, 
bowlen op de WII, kanoën en show-
down. Laatstgenoemde sport is een 
combinatie tussen airhockey en ta-
feltennis voor blinden en slechtzien-
den. Bij de kraam van Sportservice 
Midden Nederland kunnen bezoe-
kers gratis sportadvies op maat krij-
gen. “Soms weten mensen met een 
beperking zelf niet wat ze allemaal 
wel niet kunnen op sportgebied. De 
ervaring leert dat er altijd een sport- 
of beweegactiviteit is die bij iemand 
past”, aldus consulent aangepast 
sporten Judith Meeuwissen.

Meer informatie
Met vragen over de sportdag of 
aangepast sporten in het algemeen 
kan contact worden opgenomen 
met Judith Meeuwissen via tele-
foon: 06-12949436 of e-mail: judith.
meeuwissen@sportservicemidden-
nederland.nl .

Cor Ultee van ASM Mijdrecht 
speelt sterke partij
De Ronde Venen - In speelweek 
26 speelde de vakantie een rol. Niet 
alle wedstrijden werden gespeeld 
of de uitslagen zijn niet binnenge-
komen. Voor een verrassing zorg-
de De Merel/Heerenlux 3 door DIO 
te verslaan. Deze week speelde zich 
Cor Ultee wel prominent in de kij-
ker door zowel de kortste partij in 15 
beurten als de procentueel hoogste 
serie van 21 caramboles = 39,62% 
te maken. Bert Loogman (zie fo-
to) was ook goed voor 15 beurten. 
De Merel/Heerenlux 3 verraste DIO 
door met 5-4 te winnen. Wim Berke-
laar had in 24 beurten Paul Schuur-
man te pakken. Cor van Wijk was 
duidelijk beter dan Herman Tur-
kenburg. Bert Dijkshoorn en Eric 
Brandsteder scoorden voor DIO. De 
Schans was met 2-7 kansloos tegen 
Bob’s Bar. Richard van Kock, Jeroen 
Schijf en Bobby van Kolck zorgden 
voor de punten van Bob’s Bar. Dirk 
van Yperen redde de eer voor De 
Schans. De Vrijheid/Biljartmakers 
waren met 6-3 de baas tegen De 
Springbok 1. Bert Loogman speelde 
een prima partij zonder ‘poedels’ te-
gen Kees de Bruin. In 15 beurten en 
een gemiddelde van 6,00 had Bert 
de klus geklaard. 

Tweede divisie
Cens 1 had met 0-9 een slech-
te avond tegen De Merel/Heeren-
lux 2. Dorus van der Meer, Toon van 
Dijk, Frank Witzand en Evert Oudhof 
waren veel te sterk voor Cens 1. De 
Merel/Heerenlux 1 denderde met 
7-2 over Cens 2 heen. Kees Griffi-
oen, Walter van Kouwen en Bart 
Hoffmans pakten de punten voor de 
kampioenskandidaat van de tweede 
divisie. ASM Mijdrecht 1 won nipt 
met 5-4 van Stieva Aalsmeer. Cor 

Ultee was de grote man voor ASM 
1. In 15 beurten liet hij zijn tegen-
stander kansloos. Een schitteren-
de partij speelde 2-sterrenkampi-
oen Derk Bunders tegen Jacques de 
Leeuw. Na 16 beurten had Derk een 
sterk spelende Jacques de Leeuw 
aan zijn zegekar gebonden. Krom-
me Mijdrecht verloor met 2-7 van 
ASM Mijdrecht 2. Rohan Janmaat, 
Wijnand Strijk en Nico Zaal namen 
de punten mee naar Nieuwer ter Aa. 
Lanette Engel redde de eer voor De 
Kromme Mijdrecht. De Paddestoel 3 
had met 0-9 geen schijn van kans 
tegen De Springbok 2. Johan Lo-
man, Jan van Veen. Hans Brozius en 
Gerrit Hogendoorn wonnen na lan-
ge partijen.

Verlies voor Argon in 
Rotterdam
Mijdrecht - Met een temperatuur 
op Noordpoolniveau en een troos-
teloze ambiance (een kunstgrasbij-
veld op enkele honderden meters in 
het aardedonker lopen van het Fey-
enoord clubhuis) ontwikkelde zich 
tussen Feyenoord en Argon afgelo-
pen weekend helaas een wedstrijd, 
die precies voldeed aan die omstan-
digheden. Het bleek een groot pro-
bleem om in balbezit een teamge-
noot te vinden waardoor het aantal 
voetbalmomenten op deze avond op 
de vingers van één hand was te tel-
len.
Na 10 minuten was er een aanval 
van de thuisploeg over de rechter-
kant met een voorzet van Faria. In 
het strafschopgebied mocht aan-
voerder Nouwen de bal langs vier 
verdedigers meenemen, kappen en 
vanaf 14 meter de bal in de hoek 
plaatsen langs de kansloze Romero 
Antonioli voor de 1-0. De apathie bij 
de verdedigers bij dit moment was 
kenmerkend voor de manier, waar-
op Argon de wedstrijd beleefde. 
Het eerste en eigenlijk enige ge-
vaarlijke moment van Argon zijde 
was na 20 minuten te noteren, toen 
Dion Gerritsen zich langs enke-
le verdedigers wist te werken, maar 
alleen voor de 41-jarige doelman 
Van Zwieteren ontbrak de precisie 
en de inzet verdween juist langs de 
verkeerde kant van de paal. Van de 
kant van de thuisploeg waren in de 
eerste omloop nog een kopbal van 
Schep net naast en een inzet van 
dezelfde spits, die door Romero An-
toniloi onschadelijk werd gemaakt, 
het vermelden waard.
Na de dubbele wandeling richting 

clubhuis en terug en het opwarmen 
bij een kopje koffie leek de wed-
strijd kort na rust pas echt te begin-
nen. Eerst was Feyenoord gevaarlijk 
met een bal voor het doel van Argon 
langs en na vijf minuten was het Ar-
gon, dat profiteerde van balverlies 
in de defensie van Feyenoord. Samir 
Jebbar ging alleen op de doelman 
af, maar werd van achteren onderuit 
getrokken door Van Bruggen. Aan-
gezien dit binnen de beruchte lijnen 
gebeurde, leverde het hem niet al-
leen de rode kaart op, maar mocht 
Argon vanaf de stip de gelijkmaker 
aan laten tekenen. Dion Gerritsen 
nam deze taak foutloos op zich, 1-1. 
Helaas bleek Argon niet om te kun-
nen gaan met de manmeersituatie, 
voetballend wilde het deze avond 
gewoon niet lukken. En toen Schep 
na een klein uur spelen uit een vrije 
trap vanaf 25 meter er in slaagde, de 
bal langs de muur in de hoek van 
de keeper te mikken en toch het 
leer tegen de netten zag eindigen, 
stond het tiental zelfs weer op voor-
sprong, 2-1. Met nog een half uur 
te gaan tijd genoeg om nog recht te 
zetten, maar aanvallend kwam er zo 
goed als geen gevaar uit het balbe-
zit van Argon. Slechts na een aan-
vallende actie van linksback Joceli-
no de Sa tien minuten voor tijd was 
er een gevaarvolle inzet van Samir 
Jebbar, maar het schot smoorde op 
het lichaam van doelman Van Zwie-
teren. Een verliespartij, die Argon in 
het rechterrijtje doet belanden, de 
ploeg zal zich moeten oprichten om 
het resterende deel van de compe-
titie nog mee te kunnen strijden om 
een prijs.

Leerzame dressuur clinics
De Ronde Venen - Zondag 24 fe-
bruari heeft Grand Prix dressuur-
amazone, instructrice en eigenares-
se van VDM dressage, Laurien van 
der Meer, een drietal dressuur cli-
nics voor Paardensportvereniging 
Troje verzorgd. Voor deze gelegen-
heid werd er van de standaard bui-
tenlocatie bij Stal Zadelpret, uitge-
weken naar de overdekte rijbaan bij 
Stal Zonnehoeve in Vinkeveen. Dit 
was een goede keus, vooral omdat 
het ’s nachts en ’s middags flink had 
gesneeuwd en ook de temperaturen 
binnen in de rijbaan een stuk aange-
namer waren. In totaal werden er 3 
clinics verreden van elk één uur. Per 
uur waren er 2 deelnemers. Het ni-
veau varieerde van B t/m Z en daar-
om was het ook voor de toeschou-
wers leuk en leerzaam om naar te 
kijken. Om 15.00 uur werd er gestart 
met de eerste 2 deelnemers. Tijdens 
elke clinic was er eerst de gelegen-
heid om het paard goed los te rij-
den. Het was interessant om te zien 
dat Laurien al na vijf minuten zag op 
welke wijze een paard wordt gere-
den en op welke wijze het paard zelf 
loopt. Aan de hand daarvan gaf zij 
al direct aanwijzingen om het paard 
meer ontspannen en naar de hand 
te laten lopen.

Omdat is uitgeweken naar een voor 
Troje nieuwe locatie, vonden som-
mige paarden dit zelf ook erg span-
nend, wat voor een enkeling weer-

slag had op de clinic zelf. Na een 
goede warming-up werden er veel 
oefeningen gedaan, eenieder op 
haar eigen niveau. Er werd geoe-
fend op het wijken, het rijden van 
goede overgangen maar ook op het 
op juiste wijze rijden van een ap-
puyement voor de meer gevorder-
de amazones. Voor de meeste deel-
nemende combinaties was het een 
zeer inspannend uur, waarbij er tus-
sendoor ook flink werd gestapt om 
zowel het paard als de amazone op 
adem te laten komen. Maar aan het 
eind van de clinic werd er een dui-
delijke verbetering gezien met be-
hulp van de oefeningen en aanwij-
zingen van Laurien ten opzichte van 
het begin van de les. Dit werd ook 
duidelijk opgemerkt door de men-
sen langs de kant van de rijbaan, 
want tijdens het rijden werd het ook 
langs de kant steeds drukker. Som-
mige deelnemers werden zelfs aan-
gespoord door het publiek om met 
dressuurwedstrijden te gaan begin-
nen. Voor het publiek en de deel-
nemers was het fijn dat er gebruik 
mocht worden gemaakt van de war-
me kantine bij Stal Zonnehoeve, al-
waar PSV Troje zorgde voor warme 
thee, chocolademelk en koek voor 
alle aanwezigen. Al met al een leu-
ke en leerzame clinic voor zowel de 
amazones als het publiek. Na alle 
enthousiaste reacties gaat PSV Tro-
je proberen om op korte termijn een 
soortgelijke clinic te organiseren.



IJskoud verlies Argon B5 
in bekerwedstrijd
Mijdrecht - Vooraf werden verge-
lijkingen met de Elfstedentocht van 
1963 gemaakt: er moesten gaten 
voor de cornervlaggen met een bei-
tel worden uitgehakt. Met een ge-
voelstemperatuur van min 10 gra-
den en volgens sommigen min 15 
graden werd afgelopen zaterdag de 
eerste bekerwedstrijd uit de knock- 
outfase gestart. 
OSM zette in het begin van de wed-
strijd met de koude noordoosten-
wind in de rug direct al druk op het 
doel van Argon. Deze druk werd 
goed weerstaan door Kars op het 
doel en het centrale duo Joppe en 
Mitchell. Argon kreeg meer grip op 
de wedstrijd en werd zelf een aan-
tal malen gevaarlijk, maar Men-
no en Jens kregen de ballen er niet 
in. Vanwege het harde veld was het 
duelleren lastig en dat beteken-
de dat Lennart na hard contact met 
de grond geblesseerd moest uitval-
len. Toen ook Jens met een blessure 
naar de kant ging en Argon zonder 
reserves en met maar 10 man verder 
moest werd het wel erg lastig. Maar 

er werd goed standgehouden. He-
laas moest Youri een bal - die toch 
wel naast was gegaan - afweren 
met zijn hand in het strafschopge-
bied moest de scheidsrechter de bal 
wel op de stip leggen. Dit betekende 
net voor rust een 0-1 achterstand. In 
de rust werden de wonden gelikt en 
kon Argon toch met 11 man verder. 
In de tweede helft ging het spel op 
en neer, waarbij de verdediging on-
der leiding van aanvoerder Stefan 
goed op buitenspel speelde. Toch 
had OSM het betere van het spel en 
waren net iets feller en attenter. Lars 
en Collin hadden het lastig op het 
middenveld. En een paar snelle aan-
vallen van OSM resulteerden in een 
0-3 achterstand. Een afstandsschot 
van Rik en een poging van Ken al-
leen voor de keeper hadden jammer 
genoeg geen succes. En zo eindig-
de de wedstrijd Argon B5-OSM B4 
in 0-3. Ietwat geflatteerd, waarbij 
gesteld moet worden, dat OSM het 
beste van het spel had en de terech-
te winnaar genoemd mocht worden. 
 Foto: sportinbeeld.com

Verlies voor Atalante 
volleybaldames 1
Vinkeveen – Vrijdagavond moch-
ten de Atalante dames weer in De 
Boei aantreden voor de wedstrijd te-
gen V.V. Amsterdam Ds 4. Eerder dit 
seizoen werd deze wedstrijd in Am-
sterdam gespeeld en daar verloren 
de Vinkeveense dames nipt met 3-2. 
Nu dus de kans om dit goed te ma-
ken en nu wel de overwinning te 
pakken. Nathalie van Scheppingen 
was gelukkig weer aanwezig en kon 
weer volledig ingezet worden. Zij 
mocht deze wedstrijd op het mid-
den spelen, wat altijd weer een leu-
ke uitdaging is. De rest van de op-
stelling was, Nancy Lijten op de di-
agonaal, Danielle v/d Horst op het 
midden, Jana Chatrnuchova en Mir-
jam van der Strate op de buitenkant 
en Saskia van Sligtenhorst op de 
spelverdeling. Loes Kuijper uit Da-
mes 2 kwam het team versterken en 
begon naast coach Carin van Kou-
wen aan de kant. Vanaf het begin 
werd er door beide teams hard ge-
knokt om punten te pakken. Door 
goede passes van Nancy en Mirjam 
kon er een goede setup en aanval 
opgebouwd worden. De stand ging 
lang gelijk op maar uiteindelijk was 
het Amsterdam dat aan het langste 
eind trok, zij gingen er in de eerste 
set met de winst vandoor, 22-25. De 
tweede set gingen de Vinkeveen-
se dames voortvarend van start. Er 
werd een voorsprong opgebouwd 
en door servicedruk en slim spel 
kon deze voorsprong lang werden 
vastgehouden. 

Nathalie stond lekker te ballen op 
het midden en scoorde veel punten. 
Het einde van de set naderde en het 
spel werd wat rommelig. Door af-
wisseling in de aanval en prikbal-
len werd er nog geprobeerd om de 
set te winnen maar het leek wel of 
de Amsterdamse meiden echt al-
les van de grond haalden. Atalan-
te haalde alles nog uit de kast maar 
verloor ook de tweede set met 23-
25. De derde set had V.V. Amster-
dam de spirit helemaal te pakken en 
nam meteen een voorsprong. Ata-
lante kon niet echt meer in het spel 
komen en leek genoegen te nemen 
met weer een verloren set.
Ook de derde set werd gewonnen 
door Amsterdam met 17-25. Toch 
wilden de Vinkeveense dames niet 
zo maar vijf punten meegeven aan 
Amsterdam. De koppen werden bij 
elkaar gestoken en iedereen werd 
opgepept voor de laatste set. Mir-
jam nam de spelverdeling over van 
Saskia en dit bracht wat rust aan de 
kant van Atalante. Loes scoorde een 
paar mooie ballen en ook Jana wist 
met haar service wat punten te pak-
ken. Iedereen haalde nog even het 
onderste uit de kan en door deze in-
stelling te behouden wist Atalante 
de laatste set te winnen met 25-15.

Aanstaande zaterdag spelen de 
meiden om 16.45 uur tegen Amstel-
veen Ds2 dat, net als Atalante, rond 
de vierde, vijfde en zesde plek in de 
competitie zweeft.

Hertha D2 door naar 
volgende bekerronde
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
om 08.00 uur verzamelde D2 van 
Hertha zich op Sportpark de Molm-
hoek in Vinkeveen voor de beker-
strijd tegen D3 van NVC. Wat was 
het koud op deze vroege morgen. 
Een zeer gemene oostenwind waai-
de over de bevroren velden bij Hert-
ha. Alle wedstrijden op gras waren 
dan ook vanwege de vorst afgelast 
maar gelukkig was het kunstgras 
nog goed te bespelen. D2 stond in 
ieder geval op scherp want er moest 
gewonnen worden om verder te be-
keren. Onder leiding van D1 trai-
ners Leo, Henk en Kevin betra-
den de spelers met handschoenen 
aan het veld en om 08.45 uur floot 
scheidsrechter Kelvin Doornekamp 
voor de aftrap. Hertha nam gelijk 
het initiatief en kreeg al snel kansen 
om de score te openen maar ook 
NVC kwam er af en toe gevaarlijk 
uit. Maar deze wedstrijd was Hert-
ha duidelijk een maat te groot voor 

NVC. De score werd voor de rust al 
opgevoerd naar 4-0. 
Na rust was het belangrijk om het 
goede spel uit de eerste helft di-
rect weer op te pakken en dat ge-
beurde ook. Het door kou verkleum-
de publiek langs de kant zag de ene 
mooie combinatie na de andere en 
er werd met veel strijd en inzet ge-
speeld. Er was eigenlijk geen hou-
den meer aan. Er werd aan de lo-
pende band gescoord en er was 
geen houden meer voor NVC en uit-
eindelijk stopte de teller bij 10-0. De 
prima fluitende scheidsrechter vond 
het na 2 x 30 minuten genoeg en 
met een dikke overwinning op zak 
konden de heerlijke warme douches 
worden opgezocht. 
Supporters en trainers waren 
zeer tevreden en hadden een pri-
ma Hertha D2 gezien dat verdiend 
doorgaat naar de volgende ronde 
van de KNVB beker.
 Foto: sportinbeeld.com Lugtigheid en Veenendaal 

naar kwartfinale
Vinkeveen - In het driebanden-
toernooi van biljartclub D.I.O. en 
Café de Merel uit Vinkeveen heb-
ben Jos Lugtigheid en Bertus van 
Veenendaal uit Breukelen flink uit-
gehaald door hun partijen over-
tuigend te winnen van Wim Bak-
ker en Joop Luthart die zijn favorie-
tenrol geen moment waar kon ma-
ken Ook door naar de kwartfina-
les gingen op de valreep Dirk-Jan 
van Barneveld,Harry Koperberg, 
Frank Witzand, Gijs Rijneveld, Jim 
van Zwieten, Robert Daalhuizen, 
Eric Brandsteder en Koos Zwerver. 
Op zaterdag kwamen daar nog bij 
Paul Schuurman, Bert Dijkshoorn, 
Wil Bouweriks en Tino van Bemme-
len. Martien Heijman, Bram Koning, 
Hans Dikker, Nick v.d. Veerdonk, 

Hero Janzing, Marten Nap, Cor van 
Wijk, Peter de Graaf, Jos Boeijen, 
Jorrit Brouwer, Alex Kalkman, Theo 
Valentijn, Martien Heyman, Gerard 
Waayman, Gijs v.d. Neut zijn de ver-
liezers in deze eerst ronde, geplaatst 
waren al Jan Eysker, Anton Berben, 
Jeroen van Rijn, Peter Driehuis, Thijs 
Hendrikx, Bert Fokker, Mees Brou-
wer en Rob Gels. 

Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zon-
dag 10 maart zal het Open Ron-
de Venen libre kampioenschap ge-
houden worden waaraan zowel da-
mes als heren mee kunnen spelen. 
U kunt zich opgeven bij het volgen-
de adres: Café De Merel, Arkenpark 
Mur 43, telefonisch: 0297-263562 of 
per mail: thcw@xs4all.nl .

Prijsklaverjassen in
de Merel

Vinkeveen - Komende vrijdag 
1 maart is er prijsklaverjassen 
om fraaie prijzen voor iedereen 
in Café de Merel aan Arkenpark 
Mur 43. U dient aanwezig te zijn 
om 20.00 uur en uiterlijk om 20.15 
zal gestart worden met kaarten, 
dit op veelvuldig verzoek.

Er zullen viermaal zestien gif-
fies gespeeld worden, de punten 
worden bij elkaar opgeteld en de 
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde 

prijsklaverjasavond is als volgt: 
1. A. Blokdijk  7794 punten 
2. Ida Ras  7104 punten
3. Jan van Kouwen  7077 punten
De poedelprijs was deze avond 
voor Nico May die duidelijk zijn 
avond niet had en nog in zijn va-
kantieroes zat met 4692 punten.

Data prijsklaverjassen in de Me-
rel tot aan de vakantie: 
1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april, 
10 en 24 mei, 7 en 21 juni en 5 ju-
li. De aanvang van alle avonden  
is 20.15 uur. 
Wilt u meer informatie, bel dan: 
0297-263562. 

Nieuwland pakt de volle 
winst op Argon
Mijdrecht - De eerste confrontatie 
met de nummer twee van ranglijst, 
Nieuwland uit Amersfoort, heeft Ar-
gon een nipte nederlaag opgele-
verd. Na een klein half uur kwam 
Nieuwland op voorsprong en gaf 
die, ook in de tweede helft, niet 
meer weg.

Nieuwland bovenliggend
De eerste helft was Nieuwland dui-
delijk de bovenliggende partij, het 
was fysiek en technisch beter dan 
Argon en gaf achterin maar weinig 
kansen weg. De eerste mogelijkheid 
was voor Janic Makizodila die vrij-
staand een mooie kopbal afleverde 
maar hij mikte te hoog. Na een klein 
half uur was het wel raak toen de 
bal de rechtervleugel bereikte en de 
vrijstaande aanvoerder Johan Gel-
derblom diagonaal raak schoot, on-
houdbaar voor Argondoelman Ra-
him Gök. Nieuwland verzuimde ver-
volgens om de wedstrijd in het slot 
te gooien, Delano Flemming schoot 
naast en een vrije trap werd in han-
den van de Argondoelman geknald. 
Argon kon hier in aanvallend op-
zicht maar bitter weinig tegenover 
stellen, alleen Stefan Tichelaar deed 
een poging maar die werd door 
doelman Jeen Bunnik gepareerd.

Meer evenwicht
In het vervolg lag de wedstrijd meer 

in evenwicht, Adil Kamil mocht in 
de warme kleedkamer achterblij-
ven, hij werd vervangen door Kelvin 
Jerez Nova. De eerste mogelijkheid 
was voor Argon een mooi opgezet-
te aanval werd echter niet goed af-
gerond, Kevin Blom mikte over het 
doel van Nieuwland.
Daarna enkele mogelijkheden voor 
Nieuwland, een schot van Vergino 
Damo verdween net naast de krui-
sing en bij een uitbraak over links 
van dezelfde speler, hij ging alleen 
op doelman Gök af, haalde de Ar-
gondoelman de bal van z’n schoen, 
de hoekschop die deze actie op-
leverde voor de gasten verdween 
langs het doel achter. Nieuwland 
werd nog éénmaal gevaarlijk, een 
vrije trap rand zestien van de voet 
van Damo werd door Argon tot 
hoekschop verwerkt. Argon bleef 
nog hoop houden om alsnog een 
punt in Mijdrecht te houden. Kevin 
Blom mikte voorlangs het doel en 
bij een leuk opgezette aanval had 
Vincent van Hellemondt geen ge-
luk bij de afronding, z’n schot werd 
via een voet tot hoekschop verwerkt. 
Een wedstrijd waarin beide ploegen 
achterin weinig weggaven maar 
Nieuwland uiteindelijk toch ver-
diend de punten mee naar Amers-
foort nam. Zaterdag gaat Argon op 
reis naar Zevenhoven. 
Foto: sportinbeeld.com 

Dammen:
Beslissende punten van 
Piet van der Poel
De Kwakel - Rene de Jong had op 
een wiskundige manier uitgerekend 
dat het 1e team van Kunst & Genoe-
gen twee bordpunten nodig had om 
het hoofdklasserschap te behou-
den. Maar om helemaal zeker te zijn 
gingen de Kwakelse dammers voor 
minimaal een gelijkspel of winst te-
gen de dammers uit Haarlem. Na 
een uurtje dammen in ’t Fort zag het 
er niet rooskleurig uit voor K&G, ge-
heel onverwacht kwam juist de ster-
ke Wim Keessen met een schijf ach-
ter. Ook Rene de Jong had zich in 
een hachelijk avontuur gestort. Met 
zeer secuur spel wist Piet van der 
Poel zijn tegenstander in een hek-
stelling te nemen, zijn opponent 
dacht met een dure dam zijn vege 
lijf nog te redden. Maar Piet wikkel-
de bekwaam af naar een gewon-
nen eindspel en kon op de schou-
ders van het publiek. Oud-lid Rob 
Broekman was immers weer eens 
komen kijken, zijn vingers begon-
nen weer te jeuken van dit spek-
takel. Op het kopbord sloeg Adrie 
Voorn vervolgens toe, door zijn over-
winning bezorgde hij zijn team mi-

nimaal een gelijkspel, en zichzelf de 
Th. Voorn-prijs voor de topscoorder 
in de bondswedstrijden. Het behoud 
van het hoofdklasserschap was nu 
definitief een feit, Wim en Rene de-
den er van alles aan om een puntje 
te halen maar dat mocht niet baten, 
uitslag 4-4.
Het 2e team moest dezelfde avond 
aan de bak in Zaandam, zij kwa-
men ook tot een 4-4 eindstand en 
sloten daardoor in de middenmoot 
van de 1e klasse af. Nestor en team-
leider Leo Hoogervorst gaf het goe-
de voorbeeld aan zijn teamgeno-
ten door het hoogste aantal pun-
ten te scoren, voor hem ook een Th. 
Voorn-prijs straks bij de prijsuitrei-
king op de jaarvergadering.

Eerst moet het onderlinge kampi-
oenschap nog beslist worden, daar-
in naderde Adrie koploper Wim 
Keessen tot op een punt door hun 
onderlinge treffen in zijn voordeel te 
beslissen. Hopelijk komt de gebles-
seerde Wim Konst weer snel dam-
men om zich ook nog in het strijd-
gewoel te storten.

Krokusbridge bij 
Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 21 februari 
was er de tweede ronde vrijbridgen, 
volgende week wordt er weer een 
competitieronde gespeeld en gaat 
het dus weer om de knikkers. Ver-
rmoedelijk had de wedstrijdbegelei-
ding een vrije speelronde ingesteld 
omdat men verwachtte dat veel le-
den met hun kinderen of kleinkin-
deren naar de wintersport zou-
den gaan. Dat viel tegen want bij-
na iedereen was present. Of de ou-
ders/grootouders werden niet uit-
genodigd of men wilde voor een 
beetje sneeuw het bridgen niet la-
ten schieten. Dat er vrij gebridged 
werd was ook wel te merken, niet 
zozeer aan de uitslag, maar wel aan 
de manier waarop gespeeld werd. 
Er heerste een ontspannen sfeer, er 
werd leuk gebridged en veel gela-
chen. Ook had de wedstrijdbegelei-
ding weer de hele boel door elkaar 
gegooid, zodat je eens tegen andere 
paren moest bridgen, hetgeen toch 
door de meeste paren als leuk werd 
ervaren. Er werd aan 16 tafels ge-
bridged. Acht in de A-lijn en acht in 
de B-lijn, met wel in de B-lijn een 
stilzitter. 

A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Ria en Joop Smit 
met 58,93%, waarschijnlijk heeft dit 
paar veel tegenstanders uit de B-
lijn als tegenstander geloot. Tweede 

werd het paar CorryH Snel en Netty 
Walpot met 58,33%. Dit paar speelt 
altijd zeer geconcentreerd, of er 
vrij of voor de competitie gespeeld 
wordt maakt niet uit, maar is niet al-
tijd even gelukkig met de biedingen, 
deze keer dus wel. Derde werd het 
paar Ria Prager en Ciny v.d. Elsen 
met 58,04%. Het viel op dat voor-
al Ciny voor aanvang van het brid-
gen iedereen zeer vriendelijk goede 
dag wenste. Ook viel het op dat in 
deze lijn de scores heel dicht bij el-
kaar liggen, zeker de kaarten goed 
geschud.

B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Marthe Pijnappels 
en Rina Smit met 62,08%. Dit paar 
kon het zelf niet geloven en wil-
de eerst de schriftelijke uitslag zien 
voor zij in luid gejubel uitbarstten, 
zeer verdiend. Tweede werd het 
paar Bep Soppe en Ria Wezenberg 
met 59,17%, duidelijk een paar dat 
zich in de A-lijn niet zo thuisvoelt, 
maar met vrijbridgen zich als een 
vis in het water voelt. Derde is het 
paar Nel Heilmann en Hetty Hout-
man met 57,64%.

Volgende week is er weer compe-
titiebridge en gaat het weer om de 
punten. Er zal dus door een aantal 
paren uit een ander vaatje getapt 
moeten worden.
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