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DEZE WEEK:

 Tien puntenplan van de 
VVD

 Reactie lezer(s)

 Het rechthuis ook 
eethuis

 De Verleiders in het 
theater

 Nieuwe Optiek in Wilnis

 Irenebrug

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

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
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Nog 2 weken tot de
gemeeNteraads

verkieziNgeN
Nog geen idee op wie te stemmen? 

zie volgende week de
Nieuwe meerbode
verkieziNgskraNt

Café Het Rechthuis gaat 
uitbreiden
Mijdrecht - Het bekende Café Het 
Rechthuis in de Mijdrechtse Dorps-
straat gaat binnenkort intern op de 
schop! Het cafégedeelte wordt uit-
gebreid met een eetgelegenheid dat 
comfortabel plaats biedt aan 26 (ex-
tra) gasten. De gezellige bar en het 
cafégedeelte blijven echter zoals die 
nu ook is. “De achterliggende keu-
ken en de tussenwand gaan eruit, 
waarvoor een halfopen keuken in 
de plaats komt. Ook het biljart ver-
dwijnt, want dat past niet meer in 
het beeld dat ik voor ogen heb. De 
biljartclub zal zijn onderkomen dus 
ergens anders moeten zoeken,” laat 
Rechthuis eigenaar Gerrit Verwe-
ij weten. “Wij hebben een superge-

zellige avondborrel waar veel men-
sen op af komen. In de vooravond 
is er echter vaak een dip. Dat willen 
we opvangen door onze gasten hier 
ook wat te eten aan te bieden. Ge-
durende de zomermaanden wordt 
er door veel mensen op het terras 
buiten gevraagd of ze ook wat kun-
nen eten. Daar blijkt dus vraag naar 
te zijn en willen we op inspelen. 
Daarom hebben we besloten Het 
Rechthuis intern te laten verbouwen 
waardoor het een compleet andere 
uitstraling krijgt. Met als onderlig-
gende gedachte, dat het ruimtelijk 
gezien verrassend en vernieuwend 
gaat worden maar wel vertrouwd 
blijft! Het wordt een speelser inte-

rieur met een paar niveauverschil-
len. Gasten die regelmatig komen, 
stappen straks hun vertrouwde en 
sfeervolle omgeving binnen, maar 
ervaren wel een andere uitstraling. 
Het moet hier een trefpunt worden 
waar men elkaar in een ongedwon-
gen sfeer kan ontmoeten en zich 
thuis kan voelen: een soort ‘huis-
kamer’ van De Ronde Venen. Iets 
drinken en een hapje eten voor wie 
dat wil en de avond verder gezellig 
doorbrengen.“ Aldus Gerrit Verweij 
die zich het nieuwe interieur en het 
ruimere aanbod voor zijn gasten al 
helemaal kan voorstellen.

(Vervolg elders in deze krant)

Generatiedebat voor jongeren en ouderen
De Ronde Venen - In het kader 
van de komende Gemeenteraads-
verkiezingen wordt er op woensdag 
5 maart a.s. door de lokale politiek 
in samenwerking met de ANBO, 
het JAC en het VeenLanden College 
een Generatiedebat georganiseerd. 
Tijdens deze avond geven de lijst-
trekkers een korte uiteenzetting van 
datgene wat zij de afgelopen raad-

speriode hebben bereikt en voor-
al ook datgene wat zij de komen-
de raadsperiode voor de specifi e-
ke doelgroepen willen gaan berei-
ken. Vervolgens worden de politieke 
vertegenwoordigers uitgenodigd te 
reageren op stellingen die aan jon-
geren en ouderen verwante thema’s 
raken. Tot slot gaan de lijsttrekkers 
speeddaten en kan iedereen zelf 

rechtstreeks in gesprek met de lo-
kale politici.

Het generatiedebat wordt gehou-
den in het Parochiehuis, Bozen-
hoven 152 in Mijdrecht. De zaal is 
open om 19.50 uur, het programma 
begint om 20.15 uur. Nadere infor-
matie is te verkrijgen bij Hans Groe-
newegen, 06-43367200.

Vinkeveen – Vorige week dinsdag-
middag 18 februari hebben Hen-
riëtte Waal van project Hunnie en 
Maarten Kentgens, directeur van 
Museum De Ronde Venen, een ver-
klaring getekend voor samenwer-
king. 
In het museum aan de Herenweg 
in Vinkeveen werden de handteke-
ningen gezet, waarmee het muse-
um een eeuwenoude veeneik voor 
de komende jaren beschikbaar stelt 
aan het Veldlokaal van Hunnie in 
de Wilnisse Bovenlanden, te berei-
ken via zorgboerderij Amstelkade. 
Vooruitlopend op de defi nitieve in-
richting van de Wilnisse Bovenlan-
den hebben Henriëtte Waal en Sop-

hie Krier een veldlokaal gerealiseerd 
bij de zorgboerderij Amstelkade. 
Het Veldlokaal is tevens het start-
punt van initiatieven door, voor en 
met Hunnie zoals het afgelopen jaar 
al veel hebben plaatsgevonden. Het 
lokaal bestaat onder meer uit speci-
aal voor het gebied ontworpen Bo-
venlandenbanken en een fl inke ta-
fel die de ontstaansgeschiedenis 
van het landschap in 4 tijdbalken 
laat zien. Hoogtepunt van deze plek 
is de eeuwenoude veeneik, welke 
met de ondertekening voor de ko-
mende jaren beschikbaar wordt ge-
steld door Museum De Ronde Ve-
nen. “Dit is precies het soort pro-
ject waar wij graag aan meewerken 

en ondersteunen”, vertelt Maarten 
Kentgens. ”Het brengt de bewoners 
dichter bij hun eigen gebied en laat 
de bezoekers het verhaal van ons 
landschap beleven. Daarmee zorgt 
het voor herkenning en creëert het 
ook waardering voor de omgeving.” 
De veeneik is voor het project Hun-
nie opgegraven uit de Demmerik. 
Onderzoek door het dendrologische 
laboratorium Stichting Ring heeft 
uitgewezen dat de eik ruim 2000 
jaar oud is en dateert van 421 voor 
Christus. Een afgezaagde schijf van 
de eik, op basis waarvan de leef-
tijd van de eik is vastgesteld, is door 
Hunnie beschikbaar gesteld aan het 
museum.

Museum De Ronde Venen en Hunnie 
tekenen voor samenwerking

Vinkeveen - Het mooie weer no-
digt uit om buiten te spelen en dat 
hebben de kinderen van het hof-
je van de Dodaarslaan in Vinkeveen 
de afgelopen dagen uitbundig ge-
daan. Maar niet alleen voetballen of 
fi etsen. Eerst hebben zij alle papier-
tjes en andere rommel opgeruimd 
en daarna zijn ze aan de gang ge-
gaan in de plantvakken. Onlangs 

hebben groenwerkers van de ge-
meente het bosschage gesnoeid 
maar daardoor is het zicht op de ka-
le grond groter geworden. De kin-
deren hebben sneeuwklokjes, kro-
kussen en narcissen uit hun eigen 
tuinen gehaald en in het perk ge-
poot. Zo ziet het er weer fl eurig uit 
en is het een gezellige achtergrond 
om weer buiten te spelen!

Voorjaarsvakantie!

Stap voor 
stap weer 
tot bloei

Lees in de provincie

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698



Regio - Kijkt u wel eens naar vogels 
in de tuin? Vraagt u zich wel eens 
af welke vogel u zo prachtig hoort 
zingen? Wilt u meer weten van die 
bijzondere vogels in de polder, het 
bos of de duinen? Ook dit jaar or-
ganiseert IVN een cursus die u ver-
trouwt maakt met de meest voorko-
mende vogels in onze omgeving.
De cursus ‘Vogels in de kijker’ is ge-
schikt voor iedereen met interesse 
voor vogels. Na afloop zult u in staat 
zijn veel algemene vogels te herken-
nen op grond van uiterlijk, geluid en 
gedrag. Over vogels is veel meer te 
vertellen. De volgende onderwerpen 

komen aan bod: determinatie van 
algemene vogels uit onze omgeving; 
gedrag; geluid; trek en rui. Uiteraard 
besteden wij ook aandacht aan de 
beginselen van het vogels kijken.
De cursus bestaat uit vier avonden 
(11 en 25 maart; 8 en 22 april) en 
drie excursies waar u het geleerde 
in praktijk kunt brengen (29 maart; 
12 en 26 april). 
De dinsdagavonden beginnen om 
20:00 uur en eindigen rond 22:00 
uur. Plaats: NME centrum ‘De 
Woudreus’, Piet Joostenlaan 28a, 
3648 XR, Wilnis
De excursies op zaterdag begin-
nen om 09:00 uur en eindigen rond 
11:00 uur. Voor de gehele cursus, in-
clusief koffie, thee en cursusmateri-
aal vragen wij een bijdrage van
35,- per persoon. Het is onmoge-
lijk om alle facetten van het vogel-
leven in deze cursus te behandelen, 
maar het kan uw ogen en oren ope-
nen voor een fascinerende wereld, 
waarin nog heel veel te ontdekken 
valt. Hoe meer u weet, hoe meer u 
zich zult verbazen over onze gevleu-
gelde vrienden. Ga ook eens mee 
met onze excursies en geniet van 
het rijke vogelleven in onze omge-
ving. Nadere informatie en aanmel-
ding bij: Bernie Kuiken, e-mail: bp-
kuiken@live.nl
Tel. 0294 281345. http://www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
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Is uw huisdier zoek?
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

Gevonden:
- Waverveen, Poeldijk: Bruin-zwart cyperse kat.
- De Kwakel, De Banken: Rode kat met klein wit befje.
- Uithoorn, N201 kruising Zijdelweg: Grote grijze cyperse kater. 

Half langharig. Niet gecastreerd.
- Wilnis, Burg. Voogdlaan: Bruin-zwart cyperse kat.
- Wilnis, Gageldijk: Grijs-wit cyperse kat.
- Wilnis, Burg.van Trichtlaan: 6 maanden oude cyperse kat met wit-

te sokjes en bef. Heeft rood bandje om.
- Vinkeveen, Kleine Meer: Zwarte kat.
- Uithoorn, Groene Kikker: Cyperse gecastreerde wat ouder kater. 

Is mager en uitgedroogd. Heeft wat wit om mond.
- Mijdrecht, Kwiksaart: Vaal rood ongecastreerd jong katertje met 

witte bef. 

Mijmeringen
OUDER WORDEN 
Word je elk jaar op je geboortedag een 
jaartje ouder? Of is elke dag een verjaar-
dag? Hoe je het ook ziet, een zekerheid 
hebben we met zijn allen en dat is dat we 
ouder worden. 

Tientallen
Nu mocht ik al laatst de 40 kaarsjes uitblazen op mijn verjaardag-
staart, maar op maandag 24 februari bereikte mijn vader de respec-
tabele leeftijd van 80 jaar oud. Die tientallen vind ik toch wel heel 
bijzonder. Als je jong bent, wil je vooral volwassen zijn. Je kunt niet 
wachten op de 18 en daarna kijk je uit naar 21 en misschien zelfs 25 
jaar. Maar daarna wordt het anders. Dan komt ineens die grote 30 in 
zicht. De overgang van een twintiger naar een dertiger weet ik nog 
heel goed. Net alsof je dan pas echt volwassen bent met een baan 
voor brood op de plank, een fijn huis en al een gezin of de vraag of 
je wel kinderen wilt. Nu ik veertig ben zie ik dat vooral als een mooie 
leeftijd waarop je meer kennis over jezelf en het leven hebt . 

Vieren
Ik weet nog heel goed hoe we mijn vaders 65ste verjaardag vierde, 
toen nog in het parochiehuis naast de Schans. Dan weten de Uit-
hoornaars zeker hoelang geleden dat is. En met zijn 75ste verjaar-
dag gingen wij als verjaardagverrassing naar het concert van And-
re Rieu in de Amsterdam Arena. Ouder worden heeft een aantal ken-
merken, maar een klein iets wat mij altijd opvalt is dat het allang niet 
meer gaat om kadootjes. Wat moet je iemand geven die geen mate-
riele wensen heeft en gewoon tevreden is? Toch willen mensen graag 
wat geven als blijk van vriendschap en attentheid. Ik sta op de mid-
denlijn, ik kan nog genieten van kadootjes die ik krijg zoals een lek-
kere douchegel. Maar ook voor mij hoeft het niet perse, veel leuker 
is het om tijd te besteden aan die ander, samen iets leuks doen. Iets 
doen dus of maken, in ons geval werd het een bonnenboekje met al-
lerlei klusjes en activiteiten om uit te kiezen.

Familie
Op het feestje ter ere van deze verjaardag zag ik al mijn ooms en tan-
tes weer en kan ik me verbazen hoe sterk ze op elkaar lijken. De fa-
milietrekken zijn er zo uit te halen. Die ene keer in het jaar zie ik ze 
allemaal bij elkaar en zien ze mij en de kleinkinderen van mijn vader. 
Vooral aan de kinderen zie je hoe de tijd voorbij vliegt. En als ik naar 
mijn vader kijk, zie ik dat ik het gen voor het leven vieren van hem 
heb gekregen. Ook al komt de ouderdom soms met gebreken, ik vind 
het zo fijn om te horen als mijn vader nog steeds kan zeggen “als het 
even kan, dan gaan we voor de 100”. 

Pa
Als het even kan, dan hoop ik dat je in redelijke gezondheid nog veel 
ouder mag worden. Je bent een kanjer, een doorzetter en jij had nooit 
gedacht dat je zo oud zou worden. Maar dat deed je wel, je hebt zo-
veel meegemaakt, mooie dingen en verdrietige dingen. Ik hoop dat 
je vooral nog mooie dingen op de teller mag zetten. Samen met ons, 
met je familie en allen die je lief zijn. Paps, Gefeliciteerd!

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

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl
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Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financieren 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tan-
zania en Nepal. Bij sommige scholen komt er meer bij zoals een 
ziekenboeg, gezonde voeding, schoolgeld of microkrediet. Met 
onze projecthulp dragen we bij aan armoedebestrijding en aan 
het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Waarom ging in het verleden 
alles zo moeizaam in Wajir?
Waarom kwamen er geen 
scholen? Waarom kwamen 
er geen wegen? Waarom 
geen goede voorzieningen 
voor water en sanitatie, voor 
gezondheid ? Waarom geen 
goede zorg voor gehandicap-
ten? Waarom..... 
Het geld voor deze voorzie-
ningen moest van de natio-
nale regering in Nairobi ko-
men. En decennialang had-
den de regeringsleiders in 
Nairobi heel weinig op met 
de mensen in het noord-
oosten. Mensen uit een an-
dere etnische groep. (Het is 
niet meer politiek correct om 
te spreken over ‘stammen’.) 
Mensen met een andere 
religie en een andere cultuur. 
Isoleren en negeren was de-
cennialang het devies. En bo-
vendien waren die mensen 
zo arm dat zij weinig belastingen op konden brengen. Daar had je 
niets aan, van geen economisch belang.
De landelijke overheid hield het deel van de koek voor Wajir kunstma-
tig laag door het geboortecijfer te laag vast te stellen; dan hoefde er 
minder geld naar toe.
Bovendien bestond er zoveel bureaucratie en corruptie dat het las-
tig was om de voorzieningen waar Wajir wel recht op had metterdaad 
beschikbaar te krijgen. Er was altijd wel een hindernis in een minis-
terie of verschil van mening tussen ministeries waardoor stagnatie bij 
het afkomen van fondsen ontstond. Voor mensen in Wajir was dat een 
systeem waar zij geen vat op kregen. Ver weg en ongrijpbaar.
Maar nu...: In 2013 werd een nieuwe grondwet van kracht met voor 
Wajir als belangrijkste maatregel de ‘Devolutie’. Decentralisatie. 
Het district Wajir was nog niet lang geleden opgedeeld in vier sub-
districten. In de nieuwe wet werden die vier weer samengevoegd tot 
‘Wajir County’.
Zo’n county heeft een eigen regering met een eigen gouverneur, ei-
gen ministers en een eigen parlement, de ‘County Council’. Meer auto-
nomie en zelfbeschikking en, wat minstens zo belangrijk is, een eigen 
budget. Veertig procent van de begroting voor Wajir gaat nu recht-
streeks naar de county en die kan daar eigen beleid op maken. Met 
name op het gebied van infrastructuur , gezondheidszorg en kleuter-
onderwijs. Het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs vallen nog 
wel onder ‘centraal’.
Of Wajir daar klaar voor was? Daarover graag de volgende keer.

Ad Groeneveld
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Colijn’s afternoon live
Uithoorn - Langs deze weg doen 
Axel en Heleen Colijn van het gelijk-
namige Dans en Partycentrum een 
oproep aan alle Rock ’n Roll fans in 
Uithoorn en omstreken!
Op zondagmiddag 2 maart tussen 
15.00 en 18.00 uur treden The Bop-
pin Bastards uit Nieuwkoop op tij-
dens Colijn’s Afternoon Live!
De dansschool heeft een lange, lan-
ge historie als het gaat om Rock ’n 
Roll! Honderden mensen volgden de 
leuke Rock ’n Roll lessen bij Cees 

Colijn. Er waren wedstrijdparen, de-
moteams en vooral niet te vergeten 
het Flying C Rocking Team! Met de-
ze laatste Rock ’n Roll formatie wer-
den internationale successen be-
haald. Het kan niet anders dan dat 
vele mensen in de regio nog steeds 
warme gevoelens krijgen wanneer 
ze deze geweldige muziek horen.
De middag is gratis toegankelijk 
voor iedereen en in het bijzonder 
de ‘oud’ Rock ’n Rollers! Meer info: 
www.dansenpartycentrumcolijn.nl

‘Leer vogels kennen met IVN’

English Birthday Party at 
the Prinses Beatrixschool
Wilnis - De Prinses Beatrixschool 
uit Wilnis gaat Engels geven in al-
le groepen. Dit was voor de mees-
ters en juffen, die op de laatste 
dag voor de voorjaarsvakantie alle-
maal hun verjaardag vieren, inspira-
tie voor het feestthema. Alle kinde-
ren kregen een uitnodiging voor een 
Birthday Party met het verzoek om 
gekleed in de Engelse kleuren naar 
school te komen. In de klas werd 
een Engels lied ingestudeerd. Vorige 
week vrijdag 21 februari kleurde de 
school ’s ochtends blauw, wit, rood. 

In een hoekje stonden al wat lekke-
re hapjes klaar. Na het verwennen 
van de meesters en juffen met ge-
zang en cadeaus werden de kinde-
ren eerst aan het werk gezet. Bord-
jes, bekers, rietjes en placemats 
werden versierd met Engelse vlag-
gen. Ook werden cakejes versierd. 
Daarna was het tijd voor een echte 
Engelse High Lemonade met heer-
lijke hapjes. De ochtend werd afge-
sloten in de hal van de school, waar 
alle groepen optraden met een En-
gels lied.

Wat “WERK” betekent 
voor mensen
De Ronde venen - Afgelopen don-
derdag 20 februari bezocht Eri-
ka Spil ( voorzitter Algemeen Be-
stuur van PAUWBedrijven en lijst-
trekker PvdA/GL van De Ronde Ve-
nen) onverwachts een van de afde-
lingen van PAUWBedrijven. Dat had 
een reden en werd enorm op prijs 
gesteld aangezien uitgerekend die 
dag medewerker Wim met pensi-
oen ging. Zijn laatste werkdag met 
ook een beetje weemoed…..nadat 
hij een aantal jaren werkloos thuis 
gezeten had was hij enorm blij dat 
hij als alleenstaande 63- jarige nog 
aan de slag kon. Weer midden in het 
leven staan; mensen ontmoeten; er-

bij horen; wat meer geld verdienen 
en ook structuur in zijn leven zijn de 
waardevolle zaken die hij naast het 
werk “erbij” kreeg!! Het zal nog een 
hele klus worden om de volgende 
levensfase goed in te richten, maar 
Wim heeft ook nog de zorg voor 
zijn moeder, dus er blijft genoeg te 
doen. Erika Spil: “het hebben van 
werk, ook voor mensen met een be-
perking, is ontzettend belangrijk. 
Het biedt structuur, sociale contac-
ten en zorgt dat mensen meedraai-
en in onze samenleving” Wim houdt 
er niet zo van om vol in de belang-
stelling te staan, dus zijn collega’s 
gaan graag voor hem op de foto!!



Kunstenaars leven zich 
uit in hun ateliers in de 
voormalige zeepfabriek 
Rohm & Haas, ouders 
zitten met hun kinderen 
aan lange tafels te 
lunchen bij restaurant 
Zandfoort aan De Eem, 
en de streekchef komt 
vanavond met lokale 
producten koken bij 
restaurant de Vereeniging. 
Het Oliemolenkwartier 
in Amersfoort komt door 
organische ontwikkeling 
stap voor stap weer tot 
bloei.

Vandaag ondertekenen de 
provincie en de gemeente 
Amersfoort een samen-
werkingsovereenkomst. Ze 
willen samen ruimte en 
ondersteuning bieden aan 
toekomstige initiatieven 
in het Oliemolenkwartier. 
De tijd van grootschalige, 
kant-en-klare bouwprojec-
ten is voorbij. Organische 
ontwikkeling is gericht op 
kleinschalige projecten, 
stap voor stap en vraag-
gestuurd. Hiermee kan 
weer beweging ontstaan 
in de wijk. 

Bij het ontwikkelen van een 
gebied op deze manier is 
het eindresultaat nog niet 
helemaal bekend, maar 
wordt samen met alle par-
tijen gekeken wat mogelijk 
en wenselijk is. De 
initiatiefnemers zijn vaak 
inwoners en ondernemers 
uit het gebied. De gemeen-
te is een belangrijke partij, 
omdat zij via flexibele be-
stemmingsplannen ruimte 
kan bieden aan initiatie-
ven, en zo een project 
mogelijk kan maken.
Organische ontwikkeling 

vraagt veel van de betrok-
ken partijen. Ze moeten 
op een nieuwe manier een 
gebied vormgeven; stapje 
voor stapje in voortdu-

rende afstemming op weg 
naar een nog  onduidelijke 
stip op de horizon. Dit 

proces levert wel vaak 
duurzame, gevarieerde en 
creatieve resultaten op, 
waarbij de wensen van 
inwoners veel ruimte 

krijgen en het gebied voor 
inwoners een echte meer-
waarde oplevert. 

Ook structurele samen-
werking met de provincie 
biedt die meerwaarde, 
dankzij onze helikopter-
view, een groot netwerk 
en toegang tot kennis. We 
brengen bijvoorbeeld de 
juiste partijen bij elkaar 
aan tafel, bemiddelen en 
bieden experts aan. De 
provincie is ook een 
samenwerking voor organi-
sche gebiedsontwikkeling 
aangegaan met Woerden, 
Veenendaal en Houten.

Meer informatie: 
www.provincie-utrecht.nl/
organisch-ontwikkelen
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IN DE PROVINCIE is een maandelijkse uitgave van de provincie Utrecht. Aan de 
hand van actuele concrete resultaten laten we zien hoe wij bijdragen aan een 
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de Utrechtse regio. Dat doen we 
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners, gemeenten, bedrijven en 
inwoners.

Oliemolenkwartier in Amersfoort kan gaan bruisen

‘Initiatiefnemers zijn 
vaak inwoners 

en ondernemers’

RESULTATEN Wat doet de provincie voor u? Hier leest u enkele resultaten van de afgelopen maand.

Reisadvies op maat via Goedopweg.nl Provincie Utrecht start met 
digitaliseren van kennisgevingenOp Goedopweg.nl vindt 

u sinds kort uitgebreide 
informatie over werkzaam-
heden en mogelijke 
verkeershinder in de 
provincie. Reist u vaak 
in de regio? Meldt u zich 
dan aan voor de reiswijzer. 
Daarmee krijgt u via e-mail 
persoonlijke informatie 
over werkzaamheden op 
uw route. 
Goedopweg.nl is een initia-
tief  van Midden-Nederland 

De provincie Utrecht is 
gestart met de digitale 
publicatie van haar officiële 
bekendmakingen. Vanaf  
april 2014 gaat ook de af-
deling Vergunningverlening 
en Handhaving haar ken-
nisgevingen digitaliseren. 
Digitale publicaties komen 
op de website www.officiele-
bekendmakingen.nl. 
Voor burgers die niet bereikt 

Bereikbaar, een samen-
werking van de provincie 
Utrecht, gemeenten, Rijks- worden met elektronische 

kennisgeving, blijft een 
printbare  versie beschik-
baar die men op aanvraag 
kan ontvangen. De provincie 
Utrecht  stelt haar inwo-
ners, bedrijven en instel-
lingen het komend half  jaar 
nog via de provinciale web-
site en in huis-aan- huis-
bladen op de hoogte van 
nieuwe kennisgevingen.

LEES ONS MAGAZINE!

Wilt u meer weten over de 
provincie Utrecht? Mee-
praten over wat er in uw 
omgeving gebeurt? Neem 
dan een gratis abonnement 
op het interactieve digitale 
Provincie Utrecht Magazine. 
Geschikt voor tablet en pc.

Ga naar: 
provincieutrechtmagazine.nl 

Werk aan de weg

N201 Mijdrecht: aanleg parallelweg, tussen de Ing. En-
schedeweg en de Veenweg t/m okt. 
N225 Rhenen: wegreconstructie tussen Ouwehand en 
Zijdvang mrt.-apr. 
N421 Bunnik, Houten: aanleg verbindingsweg Houten-A12 
t/m voorj. 2015
N402 Loenen: aanleg randweg Loenen tot sept. 
N409  Houten: vervangen verkeerslichten kruising 

INFORMATIE
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, doet 
aan gladheidsbestrijding in de winter en controleert het 
zwemwater in de zomer. Ook zijn er regelmatig evene-
menten bij u in de buurt waar de provincie mede-organi-
sator van is en zijn de meeste vergaderingen van Provin-
ciale Staten openbaar. Hier vindt u een handig overzicht 
van wat er de komende maand gepland staat.

Utrechtseweg en de Essenkade t/m 21 mrt. 
Voor een interactieve kaart van alle actuele wegwerk- 
zaamheden aan de provinciale wegen, ga naar 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons Twitteraccount: 
@werkaandewegutr. Voor spoedeisende zaken als storing 
aan verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg, 
belt u met het Meldpunt calamiteiten: 030-258 36 00.

Gladheid

In de aankomende tijd kan er sprake zijn van opvriezing 
van natte wegen of  van sneeuwval. In dat geval stuurt de 
provincie tijdig strooiwagens op pad voor de provinciale 
wegen (300 km) en fietspaden (160 km). Wel zo veilig.

Evenementen

Tot 24 maart, provinciehuis Utrecht: Expositie Lichtpuntjes 
met ruimtefoto’s van astronaut André Kuipers.
13 maart, Zimihc Theater Utrecht: Workshop Games en 
Businessmodellen – inzicht in de mogelijkheden om geld te 

verdienen met games.
Voor een uitgebreide omschrijving en de complete evene-
mentenagenda, kijk op: 
www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

Welke vergaderingen van Provinciale Staten staan de 
komende maand gepland?

10 maart, 14.00 uur -  Provinciale Staten
24 maart, 14.00 uur -  Commissie Milieu, Mobiliteit en 

Economie
24 maart, 19.30 uur -  Commissie Wonen, Maatschappij 

en Cultuur
31 maart, 14.00 uur -  Commissie Ruimte, Groen en Water
31 maart, 19.30 uur -  Commissie Bestuur, Europa en Mid-

delen

De agenda vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie

waterstaat en Utrechtse 
bedrijven. Meer informatie: 
www.goedopweg.nl 
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Vragen van Statenleden over de 
Irenebrug en het Amstelplein

Uithoorn - De voortgaande discus-
sie over de Prinses Irenebrug en de 
herontwikkeling van het Amstel-
plein beperkt zich niet uitsluitend 
tot de inwoners van Uithoorn en die 
in De Ronde Venen, met name Am-
stelhoek. Ook tijdens een recente 
vergadering in de Provinciale Staten 
van Noord-Holland, waarvan de no-
tulen in het bezit van deze krant zijn, 
kwam het aan de orde. Daar werd 
door enkele Statenleden een aantal 
vragen gesteld aan Gedeputeerde 
Staten over het toekomstig gebruik 
en beheer van de Prinses Irenebrug 
in de N201, het aansluitende weg-
vak N196 en de dorpskern van Uit-
hoorn. Enkele daarvan zijn samen 
met de beantwoording door GS de 
moeite waard om er eens aandacht 
aan te schenken. Zoals wat de ge-
middelde intensiteit van het gemo-
toriseerde verkeer per etmaal en in 
de spitsuren is op de N196 bij de 
Prinses Irenebrug. Dat was in okto-
ber vorig jaar 20.850 motorvoertui-

gen per 24 uur en 1.700 per uur in 
de avondspits. De prognose in 2015 
voor de N201 ter hoogte van de Am-
stel bedraagt 19.770 motorvoertui-
gen per etmaal zonder knip in de 
Prinses Irenebrug (waarbij bestem-
mingsverkeer door Uithoorn gaat) 
en 27.800 met een knip in de brug 
want alles rijdt dan via het aqua-
duct. De prognose voor dat jaar ter 
hoogte van de brug is 10.900 mo-
torvoertuigen per etmaal (door Uit-
hoorn) als de brug gewoon open 
zou blijven, dus geen knip en nihil 
als de knip er wel komt. (Dat laat-
ste is nu juist wat de gemeente Uit-
hoorn voor ogen heeft. Red.)

Geslotenverklaring busbaan
Op grond van de Realisatieovereen-
komst N201 zal de N196 (in het cen-
trum) worden overgedragen aan de 
gemeente Uithoorn als de omgeleg-
de N201 geheel gereed en in ge-
bruik is genomen. Gedeputeerde 
Staten zijn na overdracht dan niet 

langer bevoegd verkeersbesluiten 
voor de N196 te nemen. De brug 
blijft tevens eigendom van de Pro-
vincie die voor het tijdvak tot 2030 
het beheer en onderhoud zal blijven 
uitvoeren. De onderhoudskosten 
voor de komende twintig jaar wor-
den daarbij geraamd op ongeveer 
4,5 miljoen euro. Een deel daarvan is 
al in 2010 besteed aan een deel van 
groot onderhoud en vervanging van 
de remmingswerken. Aardig is ook 
te weten wat een eventuele (hou-
ten?) voet- fi etsbrug zou gaan kos-
ten naast de Prinses Irenebrug, iets 
wat gaat lijken op de oude histori-
sche brug tussen de Mennonieten-
buurt en de Schans zoals Benno van 
Dam van Ons Uithoorn dat graag 
zou zien. Zoiets kost dan wel onge-
veer 2,6 miljoen euro! Dan een vraag 
over het landbouwverkeer. Mocht er 
een keuze moeten worden gemaakt 
uit de verschillende varianten dan 
komt ook de busbaan in beeld. Voor 
de busbaan geldt echter een ge-

slotenverklaring waarbij uitsluitend 
lijnbussen zijn toegestaan om daar-
overheen te rijden. Als daarvan ook 
gebruik zou worden gemaakt door 
het landbouwverkeer moet daarvoor 
een verkeersbesluit worden geno-
men. Op de vraag of Gedeputeer-
de Staten daaraan haar medewer-
king zou willen verlenen is het ant-
woord dat dit niet wordt overwogen. 
Volgens GS is de busbrug te smal 
voor landbouwverkeer.

Centrum?
De plannen van de gemeente Uit-
hoorn om het Amstelplein te her-
ontwikkelen en beide dorpshelf-
ten aan elkaar te bouwen door het 
winkelcentrum uit te breiden, zal te-
gen de tijd als alles defi nitief is uit-
gewerkt en het bestemmingsplan 
aangepast moet worden, ook de 
toets van de Provincie moeten door-
staan. Het nieuwe bestemmings-
plan zal dan dienen te voldoen aan 
de Provinciale Ruimtelijke Verorde-
ning Structuurvisie (PRVS).
Nieuwe grootschalige detailhan-
delsvestigingen moeten worden af-
gestemd in de regionale advies-
commissie detailhandel (RAC). Af-
hankelijk van de fase van het be-
stemmingsplan en het advies van 
de RAC zal GS overwegen al dan 
niet een zienswijze in te dienen en 
vervolgens al dan niet een reactieve 
aanwijzing geven.
Dat is echter nu nog niet aan de or-
de omdat de gemeente Uithoorn 
nog geen nieuw of gewijzigd be-
stemmingsplan heeft opgesteld. 
Bovendien is de wenselijkheid van 
de uitbreiding van het winkelcen-
trum tot nu toe niet besproken in de 
regionale adviescommissie.

De gemeente Uithoorn is in no-
vember 2013 door de Provincie al 
wel een subsidie toegekend van 
150.000 euro voor de (toekomstige) 
herinrichting van de openbare ruim-
te in het centrum. Tot zover de be-
langrijkste vragen en antwoorden 
van Statenleden aan GS.

Een jaar gratis geschiedenis
De Ronde Venen - Vorige week 
ontvingen in De Hoef twee geluk-
kige prijswinnaars van de histori-
sche prijsvraag, de heer Van Bem-
melen en mevrouw Röling, hun 
prijs uit handen van vicevoorzit-
ter Co Oudshoorn. Tijdens de kerst-
markt in De Hoef konden bezoe-
kers vragen beantwoorden over fo-
to’s van vroeger. De historische ver-
eniging De Proosdijlanden had de 
wedstrijd uitgeschreven met als prijs 
een jaar gratis lidmaatschap, het-
geen recht geeft op een jaar lang 
gratis het verenigingsblad De Proos-
dijkoerier. Met een tiental vragen als 
‘wie of wat staat er op deze foto’ of 

‘wat kunt u zelf vertellen over deze
foto’ waren de bezoekers geani-
meerd in de weer. Uit de tientallen 
ingeleverde vragenformulieren be-
paalde de jury dat er twee bezoekers 
waren met tien goede antwoorden. 
Vorige week ontvingen de heer H. 
van Bemmelen uit De Hoef en me-
vrouw Röling uit Amstelhoek voor de 
katholieke kerk in De Hoef uit han-
den van vicevoorzitter Co Oudshoorn 
de bijbehorende prijs: een jaar lang 
gratis het kwartaalblad De Proosdij-
koerier. Omdat beide prijswinnaars 
al lid zijn van de vereniging gaven zij 
hun prijs door aan Inloophuis ’t An-
ker in Mijdrecht. Een mooi gebaar.

Foto-impressie van twee weken techniek 
op de Hoflandschool

Mijdrecht – De afgelopen twee 
weken hebben de leerlingen van 
de Hofl andschool in Mijdrecht ge-
werkt aan het thema ‘ Bouwen en 
Wonen. 

Hier ziet u een foto-impressie van 
de werkstukken. Er is kennis opge-
daan o.a. door gastlessen van ou-
ders en vrijwilligers die de Hofl and-
school een warm hart toe dragen. 

Er was zelfs een technobiel gere-
geld, waarin de kinderen van de 
bovenbouw interessante work-
shops konden volgen. 
De kinderen van de onder- en 

middenbouw hebben geleerd om 
te metselen en mochten hun ei-
gen huisje maken van suiker-
klontjes of kleine steentjes. De bo-
venbouw kinderen hebben een 

dorp gemaakt van waardeloos
materiaal, met zelfs lichtjes er in. 

De kleuters kunnen u nu alles ver-
tellen over de verschillende ge-

reedschappen die er zijn. Kortom: 
er is veel geleerd, gebouwd, ge-
metseld en geknutseld en zoals u 
kunt zien; de resultaten mochten 
er zijn!
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IVN Vogelexcursie naar 
het Landje van Geijsel
Regio - Ieder voorjaar zet veehou-
der Jan Geijsel een deel van zijn 
land onder water. Hij regelt het wa-
terpeil zo, dat er een afwisseling 
ontstaat van droge en natte gebie-
den. Dat is een ideale situatie voor 
veel steltlopers en andere vogels 
die net terugkeren uit hun overwin-
teringsgebieden in Afrika en Zuid- 
Europa. Zij kunnen dan rusten in de 
natte gebieden en foerageren voor-
al langs de randjes. En dat is hard 
nodig omdat ze na hun uitputten-
de reis weer in topconditie moeten 
komen om te werken aan het na-
geslacht of om de reis te vervolgen 
naar IJsland en andere verre oor-
den. Het is verbazend hoe snel de 
vogels dit gebiedje van negen hec-
tare ieder jaar weer weten te vin-
den en dat geldt zeker ook voor de 
talloze vogelaars. In korte tijd is dit 
‘Landje van Geijsel’ uitgegroeid tot 
een landelijk bekende toplocatie. 
Het gebied is gelegen in een uit-
geveend stuk van de Holendrech-
ter- en Bullewijkerpolder bij Ouder-
kerk aan de Holendechterweg en de 
Amstelzijweg en helemaal ingesteld 
op vogelaars. Er is zelfs een specia-
le kijkschuur met een hooggelegen 
uitzichtpunt achter glas. Het is een 
plek met grote contrasten: de to-
rens van Amsterdam Zuidoost met 
de Arena in de verte en het voor-
trazende verkeer op de A9 vormen 
een surrealistisch decor bij dit ver-
der zeer landelijke gebied.
Korte
Wilt u ook eens een bezoek brengen 
aan dit vogelparadijs en uitleg krij-

gen over alles wat er te zien is? Dat 
kan op zaterdag 1 maart a.s. Dan 
organiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn een korte excursie naar dit 
gebied. Wat kunt u zoal verwach-
ten? Dat wisselt per dag, maar naast 
Grutto, Wulp, Kemphaan, Scholek-
ster, Kievit en Smient en Krakeend 
is er ook een goede kans op Ture-
luur, Watersnip, Bonte strandloper, 
Bontbekplevier, Pijlstaart, Winter-
taling, Slobeend, Bergeend, Slecht-
valk en nog veel meer. Een speci-
ale attractie vormt de altijd aanwe-
zige Halsbandparkiet in een boom 
bij het uitkijkpunt. De IVN-excursie 
is voor iedereen gratis toegankelijk 
en aanmelden is niet nodig. Neem 
zelf wat te drinken mee en zorg voor 
warme kleding, want er wordt veel 
stilgestaan.
Een kijker is eigenlijk onmisbaar en 
een telescoop is nog beter en dat 
zult u ook merken, want u kunt al-
tijd wel even bij iemand in een te-
lescoop meekijken. 
Datum: zaterdag 1 maart 2014.
Verzamelen: parkeerplaats bij de 
Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. En-
schedeweg in Wilnis.
Vertrek: om 8.30 uur per auto, mee-
rijden is mogelijk.
Terug: rond 12.00 uur
Als bij erg slecht weer de excursie 
wordt afgelast staat dat die dag om 
ca. 7.30 uur op onze website: www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uit-
hoorn. Daar vindt u nog veel meer 
informatie over alle IVN-activitei-
ten. Informatie: Bert Verweij (0297-
565104 / 06-44282479)

Café Het Rechthuis gaat 
uitbreiden
vervolg van de voorpagina

Daghap
Gerrit Verweij legt verder uit: “Het 
wordt geen restaurant, maar het 
blijft een gezellig café waar je en 
passant kunt genieten van beken-
de en populaire Hollandse maaltij-
den. Simpel maar wel goed. Er komt 
een menukaart met enkele voorge-
rechten, een aantal heerlijke hoofd-
gerechten en lekkere desserts. Al-
les in de trant van een ‘hapje’, dus 
niet copieus. We hebben hiervoor 
een ervaren kok in dienst genomen 
die elke dag ook voor een speciale 
‘daghap’ gaat zorgen. Dat kan varië-
ren van boerenkool met worst, huts-
pot met draadjesvlees of een lekke-
re pasta. In de aspergetijd kunnen 
we bijvoorbeeld ook een asperge-
gerecht aanbieden, dus eveneens 
seizoensgebonden gerechten ser-
veren.” 

“Wordt Het Rechthuis 
een concurrent van de 
restaurants in de buurt?”
“Nee hoor, absoluut niet. Wij hante-

ren een heel ander concept en het 
bijt elkaar echt niet. Sterker nog, 
ik denk dat het eerder zal verster-
ken, want het wordt een aanvulling 
op het horeca-aanbod dat er al is,” 
geeft Gerrit aan.
Het Rechthuis heeft na de verbou-
wing plaats voor 26 gasten in het 
‘eetcafé’ met nog eens twaalf gas-
ten die een hapje aan de bar pre-
fereren. In de zomermaanden wordt 
ook op het buitenterras geserveerd 
voor maximaal dertig gasten. Al met 
al kan het dus het hele jaar door 
gezellig druk zijn en dat is ook het 
doel waarnaar wordt gestreefd. Na 
de verbouwing krijgt Het Rechthuis 
behalve een nieuwe uitstraling ook 
een nieuwe en passende naam: ‘Het 
Rechthuis, eten en drinken’. 
Op zondag 9 maart gaat de deur 
voor de verbouwing twee weken 
dicht en moeten de stamgasten 
naar een ander café uitwijken. Op 
dinsdag 25 maart verwelkomt Ger-
rit zijn gasten graag weer in een ge-
heel vernieuwde omgeving. Tegen 
die tijd hopen wij ook u te laten zien 
hoe het geworden is.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Verbeter uw buurt
Toen ik op 19 februari deze krant 
aan het doorbladeren was viel 
mijn oog op de ingezonden brief 
van de heer Kees Klein uit Wilnis. 
Zijn brief kwam getiteld “Verbe-
ter de buurt?” waardoor ik besloot 
deze brief eens te lezen. Ik kan u 
vertellen, mijn verbazing was daar! 
De heer Klein schrijft over zijn 
frustratie betreffende het voorma-
lig Voorbij terrein aan de Heren-
weg in Wilnis, een frustratie die 
ik goed kan begrijpen overigens! 
Hij vermeld dat hij “en buurtbewo-
ners” alle politieke fracties en de 
gemeentesecretaris hebben aan-

geschreven betreffende dit onder-
werp en dat ze geen enkele reac-
tie hebben gekregen.
Inmiddels was het voor mij duide-
lijk waarom de naam Kees Klein 
mij bekend voorkwam, hij is na-
melijk zelf lid van de partij Ron-
de Venen Belang en hij is zelfs op 
de kieslijst te vinden! Nu raakte ik 
een beetje in de war, alle fracties 
zijn aangeschreven maar geen en-
kele reactie... Heeft meneer Klein 
dit dan niet binnen zijn eigen partij 
gecommuniceerd?! Waarom afge-
ven op andere partijen terwijl me-
neer Klein zelf ook in de positie is 

Spreekrecht of 
zwijgplicht?

Een ervaring rijker….
 
Dinsdag 18 februari jl. spreekrecht 
aangevraagd m.b.t. het agenda-
punt ‘Landschapsnota 2030’, en de 
commissie Ruimtelijke Zaken van 
de gemeente De Ronde Venen bij-
gewoond. Je bereid je netjes voor, 
je zet je spreektekst keurig op een 
A4tje, en je bent om 19.15 uur aan-
wezig om je spreektekst van tevo-
ren aan raadsleden te kunnen uit-
delen.
Er zijn slechts 3 agendapunten 
voor de raad van 6 maart 2014 die 
besproken worden, en aangezien 
je als 2e agendapunt op de agen-
da staat ga je geduldig op de pu-
blieke tribune zitten, en neem je 
kennis van het 1e agendapunt: de 
bouw van supermarkt Hoogvliet en 
winkelruimten op Molenhof. Blijk-
baar complexe materie. Om 19.30 
uur start de vergadering, en na 
ruim 3 uur vergaderen wordt er 
besloten om over dit agendapunt 
verder te vergaderen in de raads-
vergadering van 6 maart 2014, en 
wordt de vergadering om ca. 22.45 
uur geschorst.
 
Na ca. 10 minuten wordt de ver-
gadering weer heropend, en tot 
mijn stomme verbazing komt San-
dor Harmsen van de VVD op dat 

moment (pas) met het voorstel om 
het agendapunt ‘Landschapsno-
ta 2030’ twee minuten voor 11 te 
verplaatsen naar de eerstvolgende 
commissievergadering. Oftewel dit 
agendapunt over de verkiezingen 
heen te tillen naar de vergadering 
van mei 2014.
 
Stef Koorn van Lijst 8 Kernen is het 
daar niet mee eens en maakt hier-
over een behoorlijk punt, en ook 
Anco Goldhoorn van Ronde Ve-
nen Belang uit zijn ongenoegen, 
maar helaas …. de rest van de 
raad stemt stilzwijgend toe om het 
agendapunt van de agenda te la-
ten verdwijnen.
 
En daar sta je dan….
Vanaf 19.15 uur ben je aanwezig, 
en vervolgens krijg je om 22.58 te 
horen dat je onverrichter zake naar 
huis toe mag.
 
En daar gaat dan je 5 uur lan-
ge voorbereiding. En vervolgens 
wordt in de tijd van een vingerknip 
al het werk en wachten zonder dis-
cussie van de agenda gehaald, en 
heb je al die tijd voor niets op de 
publieke tribune gezeten.
 
Wellicht dat het mede te maken 
had met het feit dat de VVD-wet-

houder Palm van fi nanciën van-
wege een sleutelbeenbreuk niet 
aanwezig was. De behandelend 
wethouder van de ‘Landschaps-
nota 2030’ is weliswaar CDA-
wethouder Moolenburgh, maar 
mijn vragen die ik wilde uitdra-
gen tijdens het spreekrecht wa-
ren ook van fi nanciële aard. Eind 
2006 is er door gemeente een 
perceel van 660.000 vierkante 
meter geleverd aan Staatsbos-
beheer t.b.v. natuurontwikkeling. 
Dit betreft weilanden naast het 
VLC en voetbalvereniging Hert-
ha te Vinkeveen.
De opbrengsten van deze gron-
den zijn gestort in het Groen-
fonds Marickenland ten behoe-
ve van de groenaanleg in Ma-
rickenland. Gemeente De Ronde 
Venen heeft in 2011 met o.a. de 
provincie het zgn. Akkoord van 
Utrecht gesloten, waarin is afge-
sproken dat ter plaatse uiterlijk 
in 2018 natuur aangelegd zou 
zijn. Het is voor mij een groot 
raadsel waarom er anno 2014 
ter plaatse nog steeds geen na-
tuurinrichting heeft plaatsge-
vonden.
Voor zover bekend en (reeds) 
in 2011 door B&W aangegeven 
is er slechts � 64.662,- besteed 
aan de inrichting in Maricken-
land, en ruim 600.000,- uitgege-
ven aan plannenmakerij. Terwijl 
(!) het doel van het Groenfonds 
Marickenland de (feitelijke) 
groenaanleg in Marickenland is. 
Ik ben zeer benieuwd wat er an-

no 2014 ondertussen is uitgege-
ven aan procedures, onderzoek-
jes en adviesjes, want de inrich-
ting lijkt –ondanks een pot geld 
van ruim 7 miljoen die wordt be-
heerd door het Nationaal Groen-
fonds- maar niet van de grond 
te komen.
 
Zeer teleurstellend van de ge-
meenteraad, met uitzonde-
ring van de lokale partijen Lijst 
8 Kernen en Ronde Venen Be-
lang, om dit door te schuiven en 
zelfs over de verkiezingen heen 
te tillen, zodat er op dit moment 
geen verantwoording afgelegd 
hoeft te worden. Van spreek-
recht was dus geen sprake. Het 
voelde eerder als een opgelegd 
zwijgplicht!
 
Wellicht kunt als lezer van de-
ze krant begrijpen dat ik woest 
(!) geërgerd (!), sacherijnig (!) en 
zwaar teleurgesteld (!) ben ge-
weest.
 
Politieke partijen beloven alle 
goeds zo net voor de verkiezin-
gen en verkiezingsprogramma’s 
staan vol met kreten over de 
burger centraal, betrokkenheid 
voor inwoners, maar er zijn maar 
2 partijen die voor mij zijn opge-
komen: Lijst 8 Kernen en Ron-
de Venen Belang. Lokale partij-
en…..

Monique van der Hoorn
Vinkeveen

om dit onderwerp op de politieke 
agenda te zetten?
Daarna begint meneer Klein een 
ware klaagbede over het initia-
tiefvoorstel van Lijst 8 Kernen, 
namelijk het voorstel verbeter 
de buurt. Meneer Klein, een ge-
pensioneerd ICT-er, ziet ondanks 
zijn achtergrond als ICT-er en lid 
van RVB niet in dat dit voorstel 
veel meer inhoud dan “slechts” 
een systeem om vernielde bus-
hokjes door te geven aan de ge-
meente. Verbeter de buurt is veel 
meer dan dat, maar deze brief is 
niet bedoeld om u hierover te in-
formeren. Meneer Klein heeft, al-
dus de RVB website, “een brede 
interesse in de medemens en sa-

menleving” zijn gebrekkige ken-
nis over dit voorstel doet mijn 
lachspieren dan ook activeren!

De laatste zin zie ik ook niet an-
ders dan simpel modder gooien 
naar een andere partij! Een een 
verkiezingsstunt meneer Klein? 
De partij kwam reeds in 2011 
met het eerste voorstel voor ver-
beter de buurt en dat was vlak 
NA de vorige verkiezingen, dus 
ik denk dat u zich misschien 
eens goed achter de oren mag 
krabben en afvragen of een po-
sitie als raadslid wel echt uw am-
bitie moet zijn!

Vincent van Beek

Open dag Scouting Eliboe
Vinkeveen - Op zaterdag 29 maart 
zal er bij Scouting Eliboe in Vinke-
veen een open dag zijn met het the-
ma Viva las Vegas. Het veld achter 
ons clubhuis zal omgetoverd wor-
den in een heus WildWest dorp met 
allemaal verschillende activiteiten 
voor jong en oud. Van de goudmijn 
tot een casino en van een storm-
baan tot hoefi jzer gooien. Je kan er 
boeven vangen en als je wilt, trou-

wen in het kappelletje. Ook is er een 
saloon waar je iets te drinken kunt 
halen. Dit zal allemaal plaatsvin-
den op 29 maart van 13.00 t/m 17.00 
aan de Bonkestekersweg 3 te Vin-
keveen (tegenover het VLC). Scou-
ting is voor iedereen vanaf 4 jaar. We 
hopen jullie allemaal te zien en ook 
jullie ouders zijn van harte welkom. 
Meer informatie op www.eliboe.nl of 
mail naar info@eliboe.nl .

Lijst 8 Kernen gaat op 
tournee!
De Ronde Venen - De komende 
weken gaat Lijst 8 Kernen  op tour-
nee. In het kader van de verkiezin-
gen worden de verschillende ker-
nen bezocht. Al vanaf het prille be-
gin in 2010 en nu we  Lijst 8 Ker-
nen zijn, staan de wensen van de in-
woners bij ons centraal mede door 
middel van de verlanglijst en uiter-
aard via de website. Hiermee geeft 
Lijst 8 Kernen de inwoners de kans 
zich uit te spreken over wensen die 
zij de komende 4 jaar hebben in de 
gemeente.
Dit krijgt een praktische invulling 
door een vernieuwde verlang-Lijst 8 
Kernen. Ook tijdens de vorige ver-
kiezingen in 2010 werd met groot 
succes de verlang-Lijst 8 al ingezet. 
Onze principes zijn gebaseerd op 
ingevulde wensen. Een aantal wen-
sen zijn concreet opgenomen in het 
verkiezingsprogramma.  

Lijst 8 Kernen gaat hiermee op zoek 
naar de centrale thema’s die le-
ven bij de inwoners van de ver-
schillende kernen. Hiermee vullen 
ze de wensen aan die ze ook heb-
ben verwoord in het verkiezingspro-

gramma. Lijst 8 Kernen wil inwoners 
graag meer betrekken bij de loka-
le politiek en gaat daarom op zoek 
naar de mening van de kiezer.
“Ons verkiezingsprogramma is 
vormgegeven in een model met 
principes en wensen. De principes 
zijn voor ons leidend bij beslissin-
gen, en de wensen zijn zaken waar 
we concreet iets mee willen berei-
ken. We hebben er in 2010 al voor 
gekozen de wensen dynamisch te 
laten zijn, zodat we nu en ook na ko-
mende verkiezingen kunnen blijven 
werken met de wens van onze inwo-
ners”, legt lijsttrekker Leonie Minnee 
uit. “Daarom willen we onze kiezers 
uitnodigen hun bijdrage te leveren 
aan ons verkiezingsprogramma! Dat 
kunnen inwoners doen door een 
wens met ons te delen op de ver-
lang-Lijst 8 Kernen!”
 
De verlang-Lijst 8 Kernen zal te vin-
den zijn tijdens de campagnetour 
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen. Mocht u een wens via 
de digitale weg kenbaar willen ma-
ken, dan kan dat op www.lijst8ker-
nen.nl 

Zangconcert bij Studio 
Rotschild
De Ronde Venen - Op vrijdag-
avond 7 maart is het 2e leerlingen-
concert van de maandelijkse con-
certcyclus bij Studio Rotschild in 
Mijdrecht. Greetje de Haan, zang-
docente bij Rotschild en zelf opera-
zangeres, heeft een keuze gemaakt 
uit diverse genres. Klassiek, musical 
en pop. 

Deze avond ligt het accent op jazz 
en popmuziek. Negen leerlingen 
van De Haan treden op. Het zijn De-
nise Overwijk, Nanou van Iersel, Re-
becca de Haan, Iris Petersen, Amber 
van der Neut, Janice Hendriks, Demi 
Klein, Jeroen Kolkmeijer en Paulien 
Idema. Deze laatste speelt ook, sa-
men met Greetje de Haan, een stuk 
‘quatre main’ op de piano.

De Haan: “De zangers en zange-
ressen die deze keer op het podium 
staan, zijn al fl ink aan het oefenen. 
Het is belangrijk voor hun ontwikke-
ling dat ze podiumervaring opdoen. 
Een aantal probeert, na de opleiding 
in mijn studio, een studie aan het 

conservatorium of de Hogeschool 
van de Kunsten te beginnen. Of au-
ditie te doen bij professionele pro-
ducties en musicals. Naast het op-
treden van mijn leerlingen is er ge-
legenheid om op het open podium 
spontaan wat te doen. Bijvoorbeeld 
‘n liedje zingen, een gedicht voor-
dragen of muziek improviseren. Dat 
was een maand geleden een gewel-
dig succes. Voor mij is het belang-
rijk dat er een ontspannen sfeer is, 
dat alle artiesten een stap in hun 
ontwikkeling zetten en zich happy 
voelen. Ik ben van plan om ook zelf 
weer wat te zingen.”
Het concert begint om 19.30 uur 
en het kost 6,- per persoon, inclu-
sief hapjes en drankjes. Kaarten 
kunnen besteld worden via gretele.
rotschild@gmail.com. Het volgende 
concert in de cyclus is op vrijdag 4 
april en dan verwacht De Haan dat 
de virtuoze Hongaarse gitarist Atil-
la Csikós mee zal doen. Peter Schol-
cz begeleidt hem op contrabas. Ze 
spelen een aantal opzwepende jazz- 
en dansnummers.

BTW teruggave 
zonnepanelen met Bosse 

Elektrotechniek B.V.
Regio - De afgelopen jaren heeft 
Bosse Elektrotechniek B.V. bij ve-
le woningen en bedrijfspanden 
zonnepanelen geplaatst. Door de-
ze ruime ervaring zijn ze in staat 
om u het juiste advies op maat te 
geven en goede materialen aan 
te bieden voor een scherpe prijs. 
Daarbij komen ze persoonlijk bij u 
langs om u te adviseren en om de 
installatie op te nemen waarna u 
een vrijblijvende offerte op maat 
ontvangt. De eventuele montage 
vind plaats door hun ervaren en 
vakkundige monteurs. Hoe mooi 
is het om uw eigen schone ener-
gie op te wekken en fors te bespa-
ren op uw energierekening? Bos-
se Elektrotechniek B.V. heeft als 
installateur gemerkt dat de vraag 
naar duurzame energie d.m.v. 
zonnepanelen in de regio enorm 
is gegroeid.
Zonnepanelen geven een hoog 
rendement op uw investering zo-
dat deze tegenwoordig al met 8 
tot 10 jaar kan worden terugver-
dient! Voor bedrijven is deze te-
rugverdientijd door diverse rege-
lingen zelfs nog aanzienlijk korter. 
Met de lange levensduur van de 
zonnepanelen kunt u daarna nog 
lang profi teren van gratis stroom! 
Op dit moment kunt u de BTW 
over de aanschaf ook nog eens 
terug ontvangen wat het defi ni-
tief vervallen van de eerdere sub-
sidieregeling ruimschoots com-
penseert.

BTW teruggave
Door een uitspraak van het Euro-
pese Hof is het sinds 20 juni 2013 
mogelijk om ook als particulier 
de BTW terug te ontvangen over 
zowel de aanschaf (21%) als de 
montage (6%) van zonnepanelen.

U komt voor deze regeling in aan-
merking wanneer u een gedeelte 
van de opgewekte energie terug 
levert aan het energiebedrijf, wat 
bij de meeste installaties het geval 
is. Omdat u de opgewekte ener-
gie verkoopt aan het energiebe-
drijf ziet de belastingdienst u als 
ondernemer. Door het aanvragen 
van een BTW nummer bij de be-
lastingdienst kunt u daardoor de 
BTW over uw aanschaf terug vor-
deren. Op dit bedrag wordt een-
malig een kleine correctie uitge-
voerd. De hoogte van deze correc-
tie is afhankelijk van de omvang 
van uw systeem. Vervolgens kunt 
u vrijstelling aanvragen waardoor 
u de daarop volgende jaren geen 
BTW aangifte meer hoeft te doen. 
U kunt deze administratieve han-
delingen uiteraard zelf uitvoeren, 
maar Bosse Elektrotechniek B.V. 
kan dit in samenwerking met een 
accountant ook voor u regelen 
voor een bedrag van €150,- excl. 
BTW. De BTW over dit bedrag ont-
vangt u overigens ook retour.

Informatiedag
Op 8 maart a.s. organiseert Bosse 
Elektrotechniek B.V. een informa-
tiedag voor particulieren en be-
drijven die graag wat meer wil-
len weten over zonnepanelen en 
eventuele BTW teruggave. De-
ze dag bent u van harte welkom 
tussen 11.00 en 15.00 uur op het 
kantoor van Bosse Elektrotech-
niek B.V. aan de Witteweg 58 te 
Aalsmeer. Hierbij zullen ook diver-
se demonstratiematerialen aan-
wezig zijn. U kunt ook altijd con-
tact met ons opnemen via onze 
website www.bosse-elektro.nl, of 
u kunt ons telefonisch bereiken 
op 0297-331121. 



65 jaar staat het Rode Kruis
Uithoorn/De Kwakel voor u klaar

Anke Nijland, secretaris van het 
Rode Kruis Uithoorn/De Kwakel, 
vond het uitstapje naar het Rijks-
museum het meest bijzonder. Ze 
vertelt dat ze weinig van het Rijks-
museum heeft gezien, omdat ze sa-
men met de man die ze in de rol-
stoel voortduwde eigenlijk veel te 
luidruchtig waren. “Het was zelfs 
zo erg dat in de bibliotheek een 
suppoost naar ons toe kwam die 
zei: “Willen jullie wel even je mond 
houden, want je bent in de biblio-
theek van het Rijksmuseum!” Dat 
zijn leuke dingen, dat maakt het 
bijzonder.” 
Daarnaast vond Anke de boottocht 
op de Nieuwkoopse Plassen zeer 
bijzonder en waar volgens haar 
'een voortreffelijke lunch' aan voor-
afging. Naast de activiteiten voor 

de gasten is er dit jaar ook een spe-
ciale activiteit voor de vrijwilligers 
georganiseerd, vertelt Anke. “Als 
je iets voor je gasten doet, moet je 
ook iets voor je eigen vrijwilligers 
doen. Daarom zijn we dit jaar met 
de vrijwilligers naar Tiel gegaan, 
om daar te genieten van het fruit-
corso, gevolgd door een heer-
lijk buffet.”   

Voorzitter
Frans Bakker, voorzitter van het Ro-
de Kruis Uithoorn/De Kwakel, kijkt 
op een andere manier terug op het 
afgelopen jaar. Als ik hem vraag 
naar het mooiste moment, noemt 
hij niet één van de activiteiten maar 
de positie die het Rode Kruis Uit-
hoorn/De Kwakel inneemt in de sa-
menleving. “Heel veel mensen wis-

ten niet dat we ook zó actief kon-
den zijn. Ik vind het belangrijk om 
ons neer te zetten en ik denk dat 
dat vorig jaar wel gelukt is.” Trots is 
hij op het feit dat ze als organisa-
tie zichtbaarder zijn geworden. “We 
hebben behoorlijk gescoord met 
de activiteiten voor het 65-jarig be-
staan maar ook met de vaste activi-
teiten.” Daarnaast heeft Frans voor 
elkaar gekregen dat ze binnenkort 
in gesprek gaan met de gemeente 
om de zichtbaarheid van alle goe-
de doelen organisaties in Uithoorn/
De Kwakel in kaart te brengen. 
Een belangrijke stap in de goede 
richting aldus Frans.   Gonnie van 
Haarlem, vicevoorzitter van het Ro-
de Kruis Uithoorn/De Kwakel, ziet 
zichzelf een beetje als een reserve-
bestuurslid. Ze heeft een gepassio-

neerd verhaal, maar nog niet de tijd 
gehad om er iets mee te doen. Haar 
taken richten zich vooral op 2014, 
het jaar waarin ‘zelfredzaamheid’ 
centraal staat.  

2014, het jaar van 
zelfredzaamheid  
Het begrip ´zelfredzaamheid` is 
onderdeel geworden van het lan-
delijke beleid van het Rode Kruis. 
De organisatie wil zich meer gaan 
richten op het zelfredzaam ma-
ken van (vooral) ouderen. Het Ro-
de Kruis Uithoorn/De Kwakel heeft 
op basis van dit landelijke beleid 
een plan opgesteld voor 2014. Met 
dit plan wil zij bereiken dat de zelf-
redzaamheid van de inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel wordt ver-
hoogd.   Gonnie vertelt enthousi-

ast over het initiatief ´de buurtbij-
eenkomst´, het project dat de or-
ganisatie van het Rode Kruis Uit-
hoorn/De Kwakel heeft uitgeko-
zen om voor 2014 op te pakken. 
Het Rode Kruis Uithoorn/De Kwa-
kel wil buurtbijeenkomsten gaan 
organiseren waarbij zelfredzaam-
heid centraal staat. Zowel jonge-
ren die net op zichzelf gaan wo-
nen als ouderen zijn bij deze bij-
eenkomsten welkom. Gevaren in 
en om het huis en het minimalise-
ren hiervan, staan bij deze bijeen-
komsten centraal.  Naast dit pro-
ject vindt het Rode Kruis Uithoorn/
De Kwakel het belangrijk dat ook 
de jaarlijks terugkerende activitei-
ten plaats blijven vinden. Een aan-
tal van deze activiteiten wordt aan-
gepast, zodat dit beter past binnen 

het landelijk beleid, andere activi-
teiten blijven hetzelfde. Voorbeel-
den van activiteiten die het Rode 
Kruis Uithoorn/De Kwakel organi-
seert zijn onder andere het huis-
bezoek bij ouderen, spelochten-
den, de telefooncirkel, rolstoelwan-
delen en rolstoelfietsen. Het is toch 
ook een prachtig gezicht wanneer 
u de rolstoelfietsers voorbij ziet ko-
men? Volgens Corrie staan de gas-
ten hiervoor in de rij. “Er was pas 
nog iemand die vroeg: Wanneer 
gaan we nou weer fietsen?” Ver-
geet ook niet de jaarlijkse boot-
tocht, de kerst- en paasviering en 
de stamppotochtend. 
Allemaal ontzettend leuke en be-
langrijke activiteiten die het Rode 
Kruis Uithoorn/De Kwakel ook dit 
jaar graag terug wil laten komen.  

Heeft u soms ook behoefte aan gezelschap?
Wilt u graag meer weten over het project  
zelfredzaamheid of wilt u een bijdrage als 
vrijwilliger leveren aan het Rode Kruis, 
dan bent u aan het juiste adres bij het 
Rode Kruis in Uithoorn/De Kwakel.

Voor meer informatie kan er 
contact opgenomen worden met 
Anke Nijland. Hiervoor kunt u mailen naar 
het volgende e-mailadres: ag.nyland@planet.
nl of bellen naar 0297 564834, zij kan u 
met de juiste persoon in contact brengen. 
De organisatie en de vrijwilligers van het 
Rode Kruis Uithoorn/De Kwakel vinden het 
leuk om u te ontmoeten! 

Vervolg van de voorpagina.
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Wilnis - Ondernemers, maar ook 
veel bewoners, zullen blij zijn met 
de komst van opticien Auke van der 
Meulen die zich met een nieuwe 
winkel onder de naam Paris Optiek 
heeft gevestigd in de Dorpsstraat 66 
op de hoek van de Wilnisse Zuwe. 
Eindelijk weer eens een winkelruim-
te die in gebruik wordt genomen 
in plaats van opheffing. Dat helpt 
mee de leegstand te verminderen. 
Paris Optiek is een volwaardige op-
ticien en brillenzaak. Maar ook voor 
contactlenzen kunt u er terecht. Al-
le moderne apparatuur voor oogme-
ting en oogdruk zijn beschikbaar.

Mooie collectie
Paris Optiek heeft een mooi aanbod 
aan merkbrillen, zoals van Tom Forc, 
Jono Hennessy Australia, Polo, Ral-
ph Lauren, Voque, Carter Bond en-
zovoort. Voor dames, heren en kin-
deren is er keuze uit een mooie col-
lectie. Een en ander wordt omlijst 
door een hoge mate van advisering, 
service en klantvriendelijkheid.
De winkel is in eigen beheer aan-
gepast, met frisse lichte tinten pas-
send ingericht en oogt daardoor 
ruimtelijk. Er heerst een informele 
en vriendelijke sfeer. Niet in de laat-
ste plaats omdat Auke van der Meu-
len heel open en persoonlijk het ge-
sprek met zijn bezoekers aangaat 
en u goed kan adviseren. In het en-
thousiasme om een leuke openings-
actie te lanceren is er echter iets 
verkeerd gegaan met de advertentie 
die een week eerder in deze krant 
heeft gestaan.

Daar stond een openingsaanbie-
ding in met 50 procent korting 
op een bril, maar dat moest zijn 
een kortingsaanbod van 50 euro! 
Foutje, bedankt! Auke maakt zijn 
excuus hiervoor en hoopt met 
het toch wel genereuze (andere) 
aanbod zijn klanten tevreden te 
kunnen stellen.

“Iedereen die brildragend is of er 
een nodig heeft, kan bij mij vrijblij-
vend binnenstappen. Daaronder 
ook ouderen uit de buurt die een 
mankement aan hun bril denken te 
hebben, daar naar willen laten kij-
ken en meteen een praatje willen 
maken, zijn van harte welkom. Ser-

vice van de zaak zullen we maar 
zeggen. En de apotheker uit Vin-
keveen die eerst een afhaalpunt bij 
Dio drogist De Nagtegaal zou op-
starten, is nu bij mij gekomen om te 
vragen of ik dat op mij wil nemen. 
De drogisterij wil zijn zaak namelijk 
afbouwen,” aldus Auke die als een 
vlotte en gezellige prater overkomt 
en tevens de dienstverlening voor 
de apotheek best op zich wil nemen.

Allround vakman
Auke (54) leerde op zijn zestien-
de jaar al het vak bij een opticien in 
Den Haag.
Hij werkte zich in de loop van de ja-
ren op in de brillen- en lenzenbran-
che bij een groothandel die hij ver-
tegenwoordigde. Op die manier 
leerde hij veel opticiens en optiek-
zaken kennen, waaronder ook die 
in De Ronde Venen. Daarnaast be-
haalde hij zijn vakdiploma’s als opti-
cien en ging uiteindelijk bij een be-
vriende optiekzaak in Loenen a/d 
Vecht werken. Daar posteerde hij 
zich als een allround vakman op zijn 
gebied. Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan en Auke wilde uit-
eindelijk iets voor zichzelf beginnen. 
Hij zocht in de regio naar een ge-
schikte locatie en kwam via vraag 

en antwoord terecht in Wilnis, waar 
in de Dorpsstraat de huidige winkel 
leeg stond. Met de makelaar was 
hij er gauw uit en aldus installeer-
de hij zich enkele weken geleden 
met zijn Paris Optiek in de nieuwe 
winkelruimte. Brildragers, mensen 
die er een moeten gaan laten aan-
meten en degenen met contactlen-
zen, zijn bij hem van harte welkom. 
Behalve een ruim assortiment, goed 
advies en service zijn de concurre-
rende prijzen en aantrekkelijke ta-
rieven een prettige bijkomstigheid 
voor de portemonnee. Verder heeft 
Paris Optiek zich als nieuwe opti-
cien aangemeld bij het oogzieken-
huis Zonnestraal.

Openingstijden: ma van 13.30-17.30 
uur, wo, do en vrij van 9.30-12.30 en 
13.30-17.30 uur, za van 9.30-12.30 
en 13.00-16.00 uur.
Op dinsdag gesloten. Mocht u tij-
dens de openingsuren geen gele-
genheid hebben de optiek te bezoe-
ken, dan is er ook de mogelijkheid 
om (telefonisch) een afspraak te 
maken voor een bezoek op andere 
tijdstippen, bijvoorbeeld tijdens de 
avonduren, telefoon 0297-250060. 
E-mail: parisoptiek@gmail.com. Er 
is nog geen website.
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De verleiders terug
in het theater

Regio - Na het overdonderende 
succes van De casanova’s van de 
vastgoedfraude, komen dezelfde 
makers met De val van een super-
man, een spannende komedie over 
de boekhoudfraude bij het Ahold 
Concern. Over falend leiderschap, 
falend toezicht en zelfs zonneko-
ning-gedrag aan de top van het Ne-
derlandse bedrijfsleven. Inclusief de 
beslommeringen binnen de fami-
lie Heijn zelf (zoals de ontvoering 
van Gerrit Jan en het Oibibio-de-
bacle van Ronald Jan). De formule 
van DE VERLEIDERS is bekend: het 
publiek blijft niet buiten schot. Met 
veel genoegen nagelen wij bestuur-
ders met hun bonus-mentaliteit aan 
de schandpaal, maar de acteurs da-
gen jóu ook uit, want wil jij ook niet 
meer voor minder?
De val van een super-man gaat te-
rug naar de financiële jubelstem-
ming rond het jaar 2000, de kiem 
van onze huidige crisis. Ahold wordt 
voor de allereerste keer geleid door 
een niet-Heijn. Cees van der Hoeven 
tovert het concern om tot één van 
de grootste retail multinationals ter 
wereld. Maar het succes blijkt een 

illusie en de grootste boekhoud-
fraude ooit komt uit. Binnen één 
dag keldert het aandeel Ahold met 
zestig procent en verdampt er acht 
miljard euro. Van der Hoeven heeft 
het meest solide bedrijf van Neder-
land aan de rand van de afgrond 
gebracht en alle kopstukken van 
de familie komen samen voor be-
raad op Pudlestone Court, het Brit-
se landgoed van de oude Heijn. De 
val van een super-man is een zinde-
rende voorstelling met een fantas-
tische apotheose. Een regelrechte 
AH-erlebnis! Dit bijzondere toneel-
stuk wordt gespeeld door Han Rö-
mer, Gerorge van Houts, Jules Croi-
set, Victor Löw, Rosa Reuten, Joke 
Tjalsma, Julia Akkermans en Wal-
ter Crommelin. De regie is in han-
den van Tom de Ket. Om deze thea-
tervoorstelling bij te wonen op dins-
dag 11 maart aanstaande om 20:00 
uur, kunt u kaarten reserveren voor 
29,00 (en voor de sprintprijs van 
24,50 zolang de voorraad strekt).
Bezoek de website voor actue-
le prijsinformatie en arrangemen-
ten en dat is www.crowntheater-
aalsmeer.nl of bel met 0900-1353. 

De kracht van verbinden en versterken!
Tympaan en De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle 
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt op 
deze pagina een overzicht van de activiteiten in: Mijd-
recht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en Am-
stelhoek.

ACTIVITEITENOVERZICHT FEBRUARI
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kij-
ken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: (0297) 
230 280.
Eetcafé het Pruttelpotje
Op maandag 3 en 17 en 31 maart. Aanmelden: 06-12 88 
89 62/ hetpruttelpotje@gmail.com. 
Open Tafel
27 maart in Zuiderhof. Aanmelden bij Tympaan-De Baat: 
0297-760 260 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur 
(9 dagen van tevoren!)
Rollatorspreekuur
Op donderdag 13 maart van 10:00 tot 11:00 uur in De 
Kom  Mijdrecht.
Brunch in de Kweektuin
Eerstvolgende op 6 april a.s.
Aanmelden bij Tympaan-De Baat: 0297-760 260 op 
werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.
Cinemaplus
Do 20 maart in de Angstelborgh, Abcoude. Elke 3e don-
derdag van de maand. Prijs: € 9,00. aanvang 14:00 uur, 
zaal open 13:30 uur.
Eetgroep
Op vrijdag in de oneven weken in Buurtkamer Wilnis, 
Pieter Joostenlaan 24, Wilnis, Deze maand op 14 en 28 
maart. Aanmelden bij Tympaan-De Baat: 0297-760 260 
op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Gezellig eten in Buurtkamer Wilnis

Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdagavond 12 maart van 19.30 tot 21.00 uur in 
Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. U 
bent welkom vanaf 19.00 uur. 

U bent welkom vanaf 19.00 uur. Gastspreker Koen 
Spek, teammanager kleinschalig wonen bij Careyn Ma-
ria Oord licht toe wat er komt kijken bij opname in een 
verpleeghuis.

Alzheimer Café Abcoude 
Het Alzheimer Café van 26 maart a.s. heeft als thema 
‘Dagbehandeling’. Dagbehandeling maakt het mogelijk 
dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven 
wonen met deskundige begeleiding en ondersteuning.
Gastspreker deze middag is: Bianca Ronner, activitei-
tenbegeleidster bij Dagbehandeling Psychogeriatrie van 
Careyn. Dorpszicht 22, Abcoude van 14.00 tot 15.30 
uur. Toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, tel. (0297) 
230 280.

Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandagmiddag 31 maart van 13.30 tot 15.30 uur in 
de Buurtkamer G. van Aemstelstraat 5 te Mijdrecht. We 
gaan een paasei maken voor een gezellige paassfeer in 
huis.

Repair Café Mijdrecht: op donderdag 13 en 27 maart 
is het Repair Café open om samen te repareren! Het Re-
pair Café is open van 14:00–16:00 uur in de Buurtkamer 
Mijdrecht.

Buurtkamers De Ronde Venen
•	 Ontmoetingsplek	met	open	inloop	voor	senioren	
 (55 plussers)
•	 Gastvrije	ontvangst	met	(gratis)	koffie/thee,	info	&	
 activiteiten
•	 Buurtkamer	eettafels,	menu	€	5,00	/	€	7,00	opgave	
 op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
Dinsdag/donderdag tel. 06-17970016 
mail: a.vangelder@stdb.nl 

VRIjwIllIgERswERK
U kunt via de vacaturebank op www.steunpuntvrijwilli-
gerswerk.info vrijwilligersvacatures vinden. Wilt u over-
leg over uw mogelijkheden? Neem dan contact op met 
Dyanne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
via d.vantessel@stdb.nl Zoekt uw organisatie ook 
vrijwilligers? Neem dan vooral contact op met het 
steunpunt Vrijwilligerswerk.

gER’s PARTy
Op zondag 9 maart is Ger’s party, een initiatief van 
Ger Lopes Cardozo. Vanaf 13.30 tot 17.00 uur bent u 
van harte welkom om met elkaar samen te zijn in de 
Kweektuin (Tuinderslaan 10 in Mijdrecht). Deelname € 
7,00	 (incl.	 koffie	 of	 thee	met	 een	 koekje).	 Aanmelding	
via Tympaan-De Baat, tel. 0297-760 260 op werkdagen 
van 10.00-12.00 uur. U dient zelf voor vervoer te zorgen!

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

PlUsBUs PROgRAMMAOVERZICHT FEBRUARI 2014

datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
maandag 3 maart Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur €   3,00
dinsdag 4 maart Vislunch Lotje Volendam 09.00 uur €   22,00
woensdag 5 maart Kwekerij de Kleerkast Ter Aar 09.00 uur €   8,00
donderdag 6 maart Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur €   3,00
vrijdag 7 maart Markt  Breukelen 09.00 uur €  12,00
dinsdag 11 maart Winkelen Hoofddorp 09.00 uur €  12,00
dinsdag	11	maart	 Diner	Eet	&	Drink	Lokaal	 Mijdrecht	 17.00	uur	 €		15,00
woensdag 12 maart PlusBus Diner s’Anders Vinkeveen 17.00 uur €   3,00
donderdag 13 maart Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur €   3,00
vrijdag 14 maart Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 uur €  11,50
maandag 17 maart Vislunch Lotje Volendam 09.00 uur €  22,00
woensdag 19 maart PlusBus Diner bij Uithoorn 16.45 uur €   5,00
   De Fransche Slag  
donderdag 20 maart Boodschappenochtend Mijdrecht 09.00 uur €   3,00
Donderdag 20 maart Film De Angstelborgh,  12.30 uur €   7,00
    Abcoude
vrijdag 21 maart Landwinkel Pennings Warmond 09.00 uur €  14,00
maandag 24 maart Bibliotheek Mijdrecht 09.00uur €   3,00
dinsdag	25	maart	 Diner	Eet	&	Drink	Lokaal	 Mijdrecht	 17.00	uur	 €		15,00
woensdag 26 maart Pannenkoekenhuis De Witte Swaen Broek in Waterland 09.00 uur €  20,00
donderdag 27 maart Boodschappen + Markt Mijdrecht 13.00 uur €   3,00
vrijdag 28 maart Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.00 uur €  11,50
vrijdag 28 maart NL Doet/Shell diner Rijswijk 14.00 uur €  16,00

VOOR AllE RITTEN VAN DE PlUsBUs AANMElDEN OP wERKDAgEN 
VIA TEl. 0297-760260 TUssEN 10.00-12.00 UUR.

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:
redactiemijdrecht@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: 16.100

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

Stijlvolle brillen voor elk budget

Nieuw in Wilnis: Paris Optiek

De Zonnebloem riddert 
mevrouw Kraan-Moraal
Regio - Op 18 februari hield De 
Zonnebloem afdeling Uithoorn/Am-
stelhoek haar jaarlijkse ledenverga-
dering voor de vrijwilligers. Er waren 
twee belangrijke agendapunten t.w. 
de bestuursverkiezing en de huldi-
ging van een jubilaris.
Twee leden van het dagelijks be-
stuur hadden te kennen gegeven 
niet meer in aanmerking te willen 
komen voor een nieuwe zittingster-
mijn. Het betreft de voorzitter, die 
i.v.m. zijn drukke werk dit niet meer 
kon combineren met het voorzitter-
schap van De Zonnebloem.

Penningmeester gezocht
De penningmeester stapte op om 
zijn moverende redenen. Voor het 
voorzitterschap was een kandidaat 
op de vergadering aanwezig t.w. 
mevr. Ellen Boeringa. Zij werd met 
algemene stemmen gekozen tot de 
nieuwe voorzitter. Er had zich geen 
kandidaat gemeld voor de fun- 
ctie van penningmeester. Daar is 

het bestuur dus nog naar op zoek. 
Mocht er een lezer onder u zijn die 
denkt dat zou wel iets voor mij kun-
nen zijn, schroom niet en neem con-
tact op met de secretaris van de af-
deling. Contactgegevens L. van der 
Meer, het telefoonnummer is 0297- 
521 984.
Bij agendapunt 10 stond vermeld: 
Huldiging jubilaris mevrouw Kraan-
Moraal. Als vrijwilligster van de af-
deling bezoekt zij gasten, gaat mee 
met gasten naar bijeenkomsten en 
waar haar hulp wordt gevraagd is 
zij aanwezig. Door De Zonnebloem 
Breda, het hoofdkantoor van on-
ze organisatie wordt bij dergelijke 
jubilea een oorkonde en een speld 
beschikbaar gesteld. De scheiden-
de voorzitter van de afdeling over-
handigde de oorkonde en speldde 
de speld op. In zijn toespraak prees 
hij de jubilaris en bood namens de 
afdeling nog een mooi boeket bloe-
men aan. De avond werd besloten 
met een toast op de jubilaris.

Vlinderfeest op Vlinderbos!
Wilnis - Op Vlinderbos was het af-
gelopen donderdag weer tijd voor 
het traditionele Vlinderfeest. Een 
feest dat helemaal gemaakt wordt 
door de kinderen zelf, elk jaar weer. 
De dag werd geopend in de hal, 
waar de hele school bij elkaar zat 
om te kijken naar de modeshow 
op het podium. Elke groep mocht 
zichzelf showen op de muziek van 
een lekker feestnummer. Op de-
ze manier hebben we elk kind ge-
zien, in de meest fantastische out-
fits, als ware “Hollands next top mo-
dels”. Ook altijd leuk dat sommi-
gen gewoon verkleed zijn als zich-
zelf, dat mag ook. Ook de juffen en 
meester mochten over het podium. 
Het is namelijk best handig dat elk 
kind zijn of haar eigen juf weet te 

herkennen deze dag, wat zagen ze 
eruit...! Daarna gingen de kinderen 
van de midden-en bovenbouw de 
spelletjes, die ze zelf verzorgd heb-
ben, klaarzetten. In de weken vooraf 
is daar druk over nagedacht, afge-
sproken, vergaderd en geknutseld 
in de groepen. De jongste kinde-
ren van de school mochten daarna 
met een spelletjeskaart in de hand, 
alle spelletjes door de hele school 
gaan doen. Ondertussen draaiden 
de oudsten wisseldiensten bij hun 
spel, zodat ze ook zelf de spelle-
tjes konden doen. Elk jaar weer zit-
ten daar weer nieuwe bedenksels 
bij. Zo hadden we, naast de altijd 
populaire spookhuizen, snoephap-
pen, ezeltje prik, als nieuw idee het 
spel “gatenkaas”, waarvoor met hout 

een heel speelbord in elkaar is ge-
timmerd. Ook was er dansje aanle-
ren bij het smartboard, zo leuk om 
te zien. En spijker slaan kreeg dit 
jaar ook een nieuwe impuls door 
met de geslagen spijkers en wol een 
creatief draadwerk te maken. Som-
mige spellen snappen de juffen pas 
als ze het werkelijk zien gebeuren. 
Dit is zomaar even een greep uit 
een rijk gevuld repertoire. En ook al 
heb je tussendoor wat lekkers ge-
had met limonade, die overheer-
lijke knakworstbroodjes met kom-
kommer en wortel gaan er best wel 
in tijdens lunchtijd. Onze O.R. zorgt 
er dan voor dat alles precies op de 
gewenste tijd klaarstaat. ‘s Middags 
konden de kinderen lekker chillen. 
Ze konden kiezen uit 4 films in de 
Vlinderbios van Duckcity, Jungle, 
Zweinstein en Spooky’s of gewoon 
gezelschapsspelletjes spelen bij de 
Geluksvogels. En in de hal konden 
de eeuwige knustelaars en frutse-
laars hun ei kwijt met een leuke op-
dracht. Aan de teamtafel en op de 
vloer in de hal werd gewerkt aan 
prachtige, kleurrijke creaties. Die 
zijn natuurlijk meteen opgehangen 
om de ruimte lekker op te vrolijken. 
Maar “time flies when you’re having 
fun”, dus voor we het wisten kwam 
er een eind aan een heel gezellige 
dag... En als kers op de taart is het 
nu tijd voor een heerlijke week va-
kantie waarvan we gaan genieten!!
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ABC huldigt 
periodekampioenen
Regio - Afgelopen donderdag was 
de tweede donderdag dat er vrij 
werd gebridged. De wedstrijdlei-
der had de paren van de lijn A en B 
weer netjes door elkaar ingedeeld. 
De reden hiervan was dat er positie-
ve geluiden waren ontvangen over 
de indeling de week er voor. Alvo-
rens met het bridgen werd begon-
nen moest er nog een prijsuitrei-
king plaats vinden van de 2e peri-
ode. Bij afwezigheid van onze voor-
zitter werd de overhandiging van de 
prijzen dit keer gedaan door de pen-
ningmeester. De manier waarop hij 
dit deed doet vermoeden dat hij dit 
bij een andere vereniging al eerder 
had gedaan of, dat kan natuurlijk 
ook, dat hij zelf al veelvuldig in de 
prijzen was gevallen en dan is het 
natuurlijk ook een routineklus. In de 
A lijn was het paar Greet de Jong en 
Roel Knaap die de prijs in ontvangst 
mochten nemen. In de B lijn was het 
paar Nelly de Ruiter en Arnold van 

Dijk die de eer voor zich op eiste. 
Na de huldiging werd weer snel 
overgeschakeld naar het spelen van 
het edele bridgespel.
In de A lijn werd het gelegenheids-
koppel Addie de Zwart&Joop Zoet-
hout eerste met een mooie score 
van 60,87%. Zo waar een mooi re-
sultaat als je nog niet eerder sa-
men hebt gebridged. Tweede 
werd het paar Corry Snel&Netty 
Walpot met 59,30% en derde al 
weer een gelegenheidsduo Han-
ny Hamacher&Miep v.d. Hoek met 
57,58% In de B lijn werden eerste 
Aja Bijsterbosch&John de Haan. 
Deze Vinkenveners, die bij ons lid 
zijn, laten herhaaldelijk van zich ho-
ren. Zij scoorden deze week 67,92% 
Tweede en derde werden de paren 
Corry Olijhoek&Ria Wezenberg en 
Ciny v.d. Elsen&Hetty Houtman met 
respectievelijk 61,67% en 58,33%.
Komende donderdag wordt er weer 
in competitieverband gespeeld.

Hertha MB1 wint 
wederom van CSW MB2
De Ronde Venen - Zaterdag 22 
Februari stond voor de meiden van 
Hertha de “derby” tegen CSW op 
het programma. Na een lange pe-
riode van niet ingedeelde wedstrij-
den stonden de meiden te trappelen 
om deze wedstrijd tegen hun vrien-
dinnnen uit Wilnis te spelen. De eer-
ste 10 minuten was ‘t nog even wen-
nen voor Hertha . CSW kreeg in de-
ze fase een paar kansen, maar al na 
een kwartier keerde de wedstrijd en 
scoorde Anouk de 0-1 voor Hert-
ha. Daarna speelde Hertha een tac-
tisch sterke wedstrijd en was het 
opnieuw Anouk die vlak voor rust 
slim de verdediging van CSW door-
brak en van scoren werd afgehou-
den door een tackle in het straf-
schopgebied. Een duidelijke penal-
ty dus, maar de scheidsrechter wil-
de het niet zien. Voor Anouk boven-

dien een vervelende afloop want zij 
moest daarna direkt naar het zie-
kenhuis waar een gebroken sleu-
telbeen werd geconstateerd. Anouk 
beterschap gewenst ! Na het verlies 
van Anouk wilde de Vinkeveense 
meiden de tweede helft gewoon de 
sportieve plicht doen om de over-
winning naar huis mee te nemen. 
Dit lukte voortreffelijk want er wa-
ren veel meer kansen voor Hertha 
met een goed slot. In de laatste mi-
nuut schoot Emily op het doel van 
CSW , maar voor dat de bal het doel 
in ging floot de scheidsrechter af. 
Hertha had de 0-2 verdiend, maar 
vanwege de dubieuze beslissingen 
van deze scheidsrechter met een 
paar dubieuze beslissingen werd 
het uiteindelijk maar 0-1. Hoe dan 
ook een verdiende overwinning voor 
Hertha MB1. Foto: sportinbeeld.com

Prijsklaverjassen De Merel
De Ronde Venen - Op vrijdag 28 
februari 2014 is er prijsklaverjas-
sen om fraaie prijzen voor iedereen 
in Café de Merel, Arkenpark MUR 
43 te Vinkeveen, tel. 0297-263562. 
Aanwezig zijn om, let op ja, 19.45 
uur en uiterlijk om 20.00 uur starten 
met kaarten, dit op veelvuldig ver-
zoek. We spelen vier maal zestien 
giffies, de punten worden bij elkaar 
opgeteld, en de winnaar of winna-
res is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag was:
1 Ed Valk  7468 punten 
2 Dirk v. Nieuwkerk  7046 punten
3 Leen v. Bemmelen  6974 punten
4 Frans v.d. Berg  6795 punten
5 Dorus v.d. Meer  6736 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Riet Gulbay met 5360 punten.
De volgende datums voor het prijs-
klaverjassen zijn in 2014: 28 februa-
ri, 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 
en 23 mei, 6 en 20 juni en 4 juli.

Bepalende weken breken 
aan voor Argon zat 2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft Argon de drie punten gepakt 
na een 3-0 overwinning op FC Del-
ta Sports. Met een wedstrijd min-
der gespeeld bezet de ploeg van 
Adrie Leijgraaf en Marco Broekhui-
zen momenteel met 35 punten uit 
16 wedstrijden de tweede plaats in 
de reserve 1e klasse B op 4 pun-
ten achterstand van koploper Swift. 
Na twee mindere wedstrijden na de 
winterstop heeft Argon de stijgende 
lijn weer te pakken en is een mooie 
reeks neergezet van 6 keer winst en 
2 gelijke spelen. Zo is de ploeg dus 
één van de titelkandidaten in deze 
competitie. De confrontatie tegen 
FC Delta Sports werd daarom met 
vertrouwen tegemoet gezien. Op 
een moeilijk te bespelen veld maak-
te Argon in de eerste helft het ver-
schil en kreeg het veruit de groot-
ste kansen. Rik Schalkwijk kon in de 
tiende minuut van de wedstrijd met 
een mooi afstand schot in de kor-
te hoek de keeper van Delta Sports 
verschalken. Het leek het begin van 
een mooie middag te gaan worden, 
helemaal toen Rik alweer 5 minuten 

later met een mooi geplaatst schot 
de 2-0 op het scorebord kon zetten. 
In het laatste kwartier van de eer-
ste helft werd Delta Sports nog wel 
gevaarlijk, maar Argon behaalde de 
rust met een 2-0 voorsprong. In de 
tweede helft werd het fysieke strijd 
op het middenveld, waar Roderick 
Roling, Rudi Zaal en Justin Eindho-
ven veel loopwerk moesten verrich-
ten en veel duels moesten uitvech-
ten. De grootste kansen waren voor 
Delta Sports, maar Rahim Gok kon 
met een aantal goede intercepties 
de aansluitingstreffer voorkomen. 
Na een afgekeurd doelpunt van Os-
car Leune kon Milan van Dijk in de 
slotfase met een boogbal over de 
keeper de eindstand van 3-0 bepa-
len. Naast Argon wisten ook de di-
recte concurrenten de volle winst 
te pakken. De titelstrijd zal dus in 
de komende 5 wedstrijden beslist 
gaan worden en Argon ziet dit na 
twee behaalde overwinningen op rij 
met vertrouwen tegemoet. 8 maart 
wordt er afgereisd naar Wilnis voor 
de derde derby van het seizoen te-
gen CSW. Foto:sportinbeeld.com

Argon neemt revanche op 
Delta Sports
Mijdrecht - Argon heeft revanche 
genomen op Delta Sports, na de 
eerder dit seizoen verloren uitwed-
strijd was Argon dit maal sterker, 
na een 1-1 russtand werd uitein-
delijk met nog een half uur te gaan 
de wedstrijd beslist. Eindstand 2-1. 
Geplaagd door veel blessures was 
coach Patrick Loenen genoodzaakt 
enkele jeugdspelers in te zetten, ze 
maakte een verdienstelijk debuut.
Pas na ruim twintig minuten was er 
van Argonzijde een mogelijkheid, 
een hoekschop van Stefan Tichelaar 
werd door Maykel Krimp ingescho-
ten, maar via een been werd het op-
nieuw een hoekschop, deze lever-
de niets op. Delta Sports stelde daar 
aanvankelijk weinig tegenover, een 
schot van Guido Burkstra ging over 
maar vijf minuten voor rust kregen 
de gastheren in de nabijheid van 
strafschopgebied een vrije trap. 
Specialist Stefan Dijs schoot simpel 
in 0-1. Vlak voor rust zagen we een 
goede mogelijkheid voor Argon, op 
aangeven van Groenen mikte May-
kel Krimp te hoog. Toch kwam Ar-
gon in de toegevoegde tijd op ge-
lijke hoogte. Stefan Tichelaar nam 
enigszins gelukkig de bal mee en 
verraste doelman Robijn van Wijk 
1-1.

Kansrijk
Gelijk bij het begin van de twee-
de helft ging een poging van Delta 

Sports voorlangs en even later ver-
speelde Stefan Tichelaar in kansrij-
ke positie de bal. Halverwege moest 
Wilco Krimp met een blessure het 
veld verlaten en kwam Jobe Bakary 
in het veld. Daarna een goede mo-
gelijkheid voor Floris Mulder maar 
zijn kopbal was een prooi voor doel-
man Van Wijk. Met nog een klein 
half uur te gaan kwam er een die-
pe bal op Stefan Tichelaar, net bui-
ten het strafschopgebied ontfutsel-
de hij doelman van Wijk de bal en 
de weg naar het doel lag open 2-1. 
Argon bleef doorgaan, een poging 
van Maykel Krimp werd tot twee 
maal toe weggewerkt en toen Jo-
be Bakary vlak voor doel werd neer-
gehaald zag scheidsrechter Jansen, 
tot ontzetting van alles wat Argon 
was, hier geen overtreding in. Met 
Justin Schouten en Mitchell van der 
Veer ging Argon een zeer spannen-
de slotfase in. Een schot van Bakary 
redde de doelman en een poging 
van Justin Schouten ging naast. 
Laatste poging was voor Tichelaar 
maar doelman Van Wijk redde met 
de voet. Delta Sports probeerde nog 
een doelpunt te forceren maar Ar-
gon’s sluitpost Romero Antonio-
li werd niet echt op de proef ge-
steld. Zaterdag a.s komt Argon thuis 
uit tegen zondag eerste klasser Jos 
Watergraafsmeer in de 1/8 finale van 
de districtsbeker, aanvang 14.30 uur. 
Foto:sportinbeeld.com

CSW in slotfase onderuit
Wilnis - Het zag er heel lang naar 
uit dat CSW zaterdag in de uitwed-
strijd bij LRC een dik verdiend punt 
zou pakken maar in de allerlaatste 
minuut viel alsnog de 2-1 waardoor 
de ploeg uit Wilnis alsnog met lege 
handen huiswaarts keerde.
Het blijft een apart verhaal, maar 
ook zaterdag bij LRC kwam de 
thuisploeg alweer na 4 minuten 
spelen op een 1-0 voorsprong. Bij 
slecht ingrijpen aan de kant van 
CSW kwam de bal bij een aanval-
ler van LRC die vervolgens hoog 
raak schoot. Het positieve was wel 
dat CSW niet van slag raakte en in 
het verloop van de eerste helft zelfs 
de bovenliggende partij was. Het 
verstoorde al vroeg de opbouw van 
LRC en daar wist deze ploeg in eer-
ste instantie toch weinig raad mee. 
Aan de kant van CSW werd er tot de 
zestien aardig gecombineerd maar 
vaak ontbrak het aan precisie bij de 
laatste bal. CSW kreeg ook een aan-
tal vrije trappen net buiten de zes-
tien meter maar sprong hier erg 
slordig mee om. Na 25 minuten spe-
len kreeg CSW loon naar werken. 
Sander Kunkeler ontving de bal aan 
de linkerkant van het veld, lag zijn 
tegenstander in de luren door naar 
binnen te draaien en haalde daarna 
verwoestend uit buiten het bereik 
van de doelman van LRC. CSW pro-
beerde hierna door te drukken want 
LRC was even helemaal van slag 
maar echt doelrijpe kansen wist de 
ploeg zich niet te creëren. Aan het 
einde van de eerste helft kwam LRC 
weer wat opzetten maar ook hier 
geen echte grote mogelijkheden op 
een doelpunt.

Balbezit
In de tweede helft was het LRC met 
het meeste balbezit en was het een 
aantal malen dreigend via hun ge-
vaarlijke buitenspelers.
Ook probeerden zij het met scho-
ten uit de tweede lijn maar die wer-
den allemaal prima onschadelijk ge-
maakt door doelman Raymond Dir-
ven. CSW kwam er een aantal ma-
len prima uit via goed combinatie-
voetbal maar zoals al eerder gezegd 
was men niet dodelijk bij de laat-
ste bal.
Bijna kopte Marciano Kastoredjo de 
1-2 binnen, maar in aanraking met 
de keeper verdween de bal naast 
het doel. Ook bij een prima voor-
zet van Kunkeler was er helaas nie-
mand voor het doel om in te knikken 
en even later verdween een kopbal 
van Mike Cornelissen over het doel. 
De slotfase naderde en LRC be-
gon meer aan te dringen. Het claim-
de een penalty na een vermeen-
de handsbal maar de prima leiden-
de scheidsrechter Jager zag terecht 
dat het geen opzet was. Beide ploe-
gen leken af te stevenen op een ge-
lijkspel maar in de 90ste minuut 
greep de thuisploeg toch de volle 
winst. Een voorzet vanaf links werd 
hard binnengekopt bij de tweede 
paal. Hierna ontstond er nog een in-
cident tussen een speler van LRC en 
doelman Dirven waarna beide spe-
lers konden vertrekken met een ro-
de kaart in deze overigens sportie-
ve wedstrijd.
Toen de scheidsrechter affloot wa-
ren er complimenten voor het spel 
van CSW maar dit leverde helaas 
weer geen punten op.

GVM ’79 start met de 
beweegdiploma

Mijdrecht - In de leeftijdspe- 
riode van 3-6 jaar vindt bij kin-
deren de grootste ontwikkeling 
van de motoriek plaats. De Ko-
ninklijke Nederlandse Gym Unie 
(KNGU) heeft een speciaal be-
weegpakket samengesteld voor 
deze leeftijdsgroep ter bevorde-
ring van de motoriek bij jonge 
kinderen. In deze leeftijdscate-
gorie van 3-6 jaar komen verbin-
dingen en vertakkingen van de 
hersencellen tot stand. De snel-
heid in geleiding van prikkels van 
spieren naar hersenen en omge-
keerd, neemt toe. 
Een goed motorisch fundament is 
van sterke invloed op de fysieke 
en mentale gesteldheid van een 
kind. Het is daarom belangrijk 
hierop in te spelen. 
Daarnaast is bewegen voor het 

jonge kind van groot belang om 
overgewicht tegen te gaan. Zo-
dra het kind goed kan lopen zijn 
speelse manieren van bewegen 
noodzakelijk.
GVM’79 wil zich hiervoor inzetten 
en gaat het pakket van de KNGU 
aanbieden aan kinderen van 2 tot 
6 in onze regio. 
We gaan starten met de beweeg-
diploma’s vanaf 3 maart op de 
maandagmiddag van 16.00 tot 
16.45 in De Brug. Afhankelijk van 
de leeftijd en aanleg van uw kind 
zal uw kind in 10 tot 20 lessen het 
diploma kunnen behalen. 
Heeft u interesse in deze be-
weegtrainingen van GVM, dan 
kunt u een bericht sturen naar in-
fo@gvm79.nl, u ontvangt van ons 
dan verdere informatie over dit 
project. 

CSW D5M grijpt net 
naast verdiend punt
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
er voor CSW D5M de wedstrijd te-
gen Buitenboys op het programma. 
Vorige week stond dezelfde wed-
strijd op het programma en werd er 
helaas na goed voetbal met 1-0 ver-
loren. De meiden hadden dus nog 
wat goed te maken! In de bespre-
king bleek al dat ze er vandaag veel 
zin in hadden. Ondanks de afwe-
zigheid van Jade, Michelle en An-
ne, ging de ploeg vol vertrouwen 
het veld op, maar al snel werd dui-
delijk dat ‘t vandaag niet zo makke-
lijk werd als verwacht. Buitenboys 
kwam namelijk ook voor de winst 
en dat lieten ze zeker in de 1e helft 
zien. CSW had moeite de tegen-
stander snel op te pakken en was 
iedere keer eens stapje te laat waar-
door er na 15 minuten spelen 0-1 op 
het bord stond. Gelukkig lieten de 
meiden zich niet van de wijs bren-
gen. CSW begon kansen te creë-
ren kwam niet tot scoren. Door slor-
digheden, te laat omschakelen en te 
weinig beweging raakten de mei-
den de bal snel kwijt. Buitenboys 
benutte de kansen wel en zo werd 
de ruststand 0-2. Na een korte be-
spreking in de dug-out werd het 
de speelsters duidelijk wat er de 2e 

helft moest gebeuren. Met de wind 
in de rug gingen ze er tegenaan. 
Blijkbaar had de bespreking gehol-
pen, want Buitenboys werd onder 
druk gezet. Door goed samenspel 
scoorde Beaudin al snel de 1-2 en 
bracht CSW terug in de wedstrijd. 
De goal gaf vertrouwen om door 
gaan en Buitenboys kwam er eigen-
lijk niet meer aan te pas. Na prach-
tig samenspel, waarbij de jongens 
weggetikt werden, maakte Dana 
de 2-2. Dit staaltje voetbal beloofde 
nog meer, dus op naar de 3-2.
Met nog 5 minuten op de klok pro-
beerde Buitenboys in een alles of 
niets poging de winst alsnog te 
pakken. Na een uittrap en een door-
schietende bal kregen zij een cor-
ner die niet goed kon worden weg-
gewerkt en na 3 pogingen lag de bal 
toch echt achter Robbin…… Helaas 
2-3. Met nog enkele minuten op de 
klok was het voor de meiden te laat 
om nog gelijk te maken want dat 
zou gezien het wedstrijdverloop ze-
ker verdiend geweest zijn. Volgende 
week voor de weer een nieuwe ron-
de met nieuwe kansen, waarbij we 
hopelijk opnieuw goed voetbal kun-
nen laten zien!
Foto: sportinbeeld.com





 
14   Nieuwe Meerbode  •  26 februari 2014

Hertha D1 weer aansluiting 
bij koploper in competitie

Vinkeveen - De Herthanen begon-
nen furieus aan de wedstrijd, de te-
genstander werd flink onder druk 
gezet, er werd prima gespeeld, bal-
len werden goed ingespeeld en er 
was veel beweging zonder bal, na 
7 minuten was het Jim B met een 
mooie vrije trap die de verdiende 
1-0 maakte, na een kwartier een pri-
ma voorzet van Andy en Hugo kop-
te tegendraads de 2-0 binnen, wat 
een mooi begin. BVV liet zich daar-

na wat meer op de helft van Hert-
ha zien en de Herthanen hadden 
het nu even moeilijk, er was geen 
rust meer aan de bal en de druk van 
BVV nam toe echter zonder grote 
kansen te creëren. Bij rust stonde 
de verdiende stand van 2-0 op het 
bord. Na de rust begonnen Hertha 
sterk, na een mooie aanval over de 
rechterkant was het Mauro die 3-0 
maakte. Even later was het Hugo die 
de wedstrijd definitief besliste in het 

Fokker en Witzand naar 
kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoer-
nooi van biljartclub D.I.O. en Cafe 
de Merel te Vinkeveen 2014 hebben 
Bert Fokker en Frank Witzand flink 
uitgehaald door hun partijen over-
tuigend te winnen van Dirk-Jan van 
Barneveld en Henk Doornekamp 
die zijn favorietenrol geen moment 
waar kon maken, ook door naar 
de kwartfinales, die gespeeld gaan 
worden op de data`s 15,16,22 en 23 
maart,plaatsten zich op de valreep 
Bram Koning en Hein Voorneveld 
met nog een weekend te gaan zijn 
alle 32 kwartfinalisten bekend,reeds 
geplaatst zijn de volgende spe-
lers  Nick v.d.Veerdonk,Jan Eijs-
ker , Anton Berben , Dirk-Jan 
v.Voorthuizen, Paul Schuurman,Eric 

Brandsteder,Cock Verver,Robert 
Daalhuizen, Edwin v.d.Schaft,Frank 
Bijlhouwer,Peter Driehuis,Wim 
Berkelaar,Hans Bras,Maarten 
Dulmus,Bert Dijkshoorn,Koos Zwer-
ver ,Richard Schreurs, Jeroen Schijf, 
Thijs Hendrikx, Jos Lugtigheid, Joop 
Luthart ,Ton Driehuis,Wil Bouwe-
riks, Mees Brouwer,Gijs Rijneveld 
en Hero Janzing, vanaf vrijdag 7 
maart,zaterdag 8 maart en zondag 9 
maart word het Open Ronde Venen 
biljart kampioenschap gespeeld in 
de merel u kunt zich opgeven voor 
dit toernooi via onderstaand tel.na 
20.00uur  of per mail dit alles  in Ca-
fè De Merel Arkenpark MUR 43 te 
Vinkeveen  tel. 0297-263562 of per 
mail ; thcw@xs4all.nl

voordeel van Hertha 4-0. De koek 
was nog niet op en wederom was 
het Hugo met een mooi afstand-
schot voor de 5-0. Vlak voor tijd 
scoorde BVV nog wel de 5-1 maar 
dat was alleen voor de statistieken. 
De uitstekend leidende scheidrech-
ter v Boksel floot voor einde wed-
strijd. 3 zeer verdiende punten voor 
de hardwerkende Herthanen die nu 
aansluiting hebben de bij koplopers 
in de competitie.

Spektakel bij CSW C4
Wilnis - Nadat CSW C4 vorige week 
een zeer sportieve uitwedstrijd te-
gen sc ‘t Gooi C3 wist te winnen 
met 2-3, stond afgelopen weekend 
de return tegen dezelfde tegenstan-
der op het programma. In de eerste 
helft begon de thuisploeg wat af-
wachtend waardoor er een tegen-
doelpunt viel.
CSW moest uit een ander vaatje 
tappen en dat gebeurde ook. Een 
mooie boogbal van Dirk-Jan werd 
door Joost over de rechter flank 
meegenomen en met een hard 
schot afgemaakt; 1-1. ’t Gooi had ‘t 
betere positiespel, maar toch waren 
er mogelijkheden voor het opportu-
nistisch spelend CSW.
Mo kreeg een aantal opgeleg-
de kansen, maar miste precisi. Sc 
’t Gooi daarentegen was effectie-
ver en nog voor rust keek CSW te-
gen een 1-2 achterstand aan.
In de tweede helft bouwde ’t Gooi 
de voorsprong met goed veldspel 
uit naar 1-3 en 1-4. Kort daarop sla-
lomde Mo als een olympische ski-
vedette ongrijpbaar door de verde-
diging van de tegenstander, maar 

helaas vond hij de keeper op zijn 
weg. De daaropvolgende kan-
sen konden door het hardwerkend 
CSW maar niet worden benut. Ook 
een door Dirk-Jan overtuigend ge-
nomen penalty trof geen doel maar 
spatte hard op de lat en kon in de 
rebound door Max niet worden bin-
nengeschoten.
Toch pikte Mo even later zijn doel-
puntje mee en werd het 2-4. Sc’t 
Gooi vergrootte daarop de achter-
stand weer tot 2-5 en miste ook nog 
een penalty. Joost bracht uiteinde-
lijk met een mooi doelpunt de eind-
score van 3-5 op het scorebord. On-
danks verlies was er toch tevreden-
heid na afloop bij de leiders en sup-
porters.
Ze hadden een aanvallend en hard 
werkend CSW C4 gezien in een 
spectaculaire wedstrijd met veel 
kansen en veel doelpunten van 2 
gelijkwaardige ploegen waarin ’t 
Gooi net iets effectiever was: Recla-
me voor het jeugdvoetbal op ama-
teurniveau! 

Foto: sportinbeeld.com

Een jaar vol topprestaties 
bij TTC de Merel
De Ronde Venen - Bij fietsvereni-
ging TTC de Merel zijn in 2013 top-
prestaties geleverd. Dat werd dui-
delijk tijdens de algemene leden-
vergadering die woensdag 27 fe-
bruari werd gehouden in Sporthal 
de Phoenix in Mijdrecht. Voorgeze-
ten door Enno Steenhuis Geertsema 
luisterde een groot deel van de bij-
na 130 leden van de club naar de 
verrichtingen in het afgelopen jaar 
en de plannen voor 2014.  Tijdens 
de vergadering werden twee leden 
gehuldigd vanwege hun 25 jarig lid-
maatschap te weten Peter Meijer en 
Jelle Vonk. Peter Meijer is een en-
thousiast fietser en daarnaast al 23 
jaar de drijvende kracht achter de 
organisatie van de PK Sport Bos-
dijkloop. Over topprestatie gespro-
ken... 

TTC de Merel organiseerde dit jaar 
de 36e PK Sport Bosdijkloop en die 
trok een record aantal deelnemers. 
Maar liefst 653 sportievelingen - 
kinderen, mannen en vrouwen uit 
Vinkeveen en de wijde omgeving - 
liepen in fris en zonnig weer één van 
de vier uitgezette afstanden. 
Na de presentatie van de vernieuw-
de clubkleding werd tijdens de le-
denvergadering de locatie van het 
jaarlijkse clubweekend onthuld: het 
wordt Harderwijk! Daarnaast werd 
medegedeeld dat de vereniging dit 
jaar weer start met Fiets-Fit, het 
kennismakingsprogramma van de 
wielersportbond voor de beginnen-
de fietser. Een drietal enthousiaste 

en ervaren leden van TTC de Me-
rel brengt nieuwkomers tijdens zes 
trainingen de basisvaardigheden 
en technieken van het racefietsen 
bij. Wie geïnteresseerd is houdt de 
website in de gaten: www.fiets-fit.nl

Top prestatie
Tenslotte kwamen de echte toppres-
taties aan bod. Geleverd door de le-
den van de club met de meest kilo-
meters in de benen! Afstandskampi-
oen in 2013 werd Gerard de Graaff. 
Hij fietste 13621 kilometer geduren-
de het fietsseizoen (maart-oktober) 
oftewel een gemiddelde van bijna 
400 kilometer per week... In dezelfde 
leeftijdscategorie werd Dick Hage-
naars de nummer 2 (12673 km) en 
Ger Hulsman nummer 3 (10277 km). 
De heren boven de 65 jaar lieten 
zich ook niet onbetuigd. Dick Win-
ters reed in het seizoen 11835 km, 
direct gevolgd door voorzitter Enno 
Steenhuis Geertsema (11099 km) 
en Kees Smit (10566 km). 
Bij de heren onder de 55 jaar nam 
Jan Willem Bouwman de leiding met 
10173 km, gevolgd door René van 
Bemmelen (10059 km) en Peter Me-
ijer (5531 km). 
Bij de dames heeft Margot Kompier 
in 2013 weer de meeste kilome-
ters per fiets afgelegd: 8208. Daar-
op volgden Joyce Hagenaars (7199 
km) en Marjan ’t Hart (5538 km). 
Rittenkampioen werd Anton van 
Senten. Hij nam in 2013 deel aan 49 
ritten die door TTC de Merel in ver-
enigingsverband werden verreden.

VVD DRV organiseert zaalvoetbal-
toernooi voor de jeugd!
 De Ronde Venen - De VVD De 
Ronde Venen organiseert zondag 9 
maart een zaalvoetbaltoernooi voor 
de jeugd. Het streven is om net als 
de vorige editie in 2010 uit elke kern 
een team te laten mee doen. Het 
zaalvoetbaltoernooi zal plaats vin-
den in De Willisstee in Wilnis en 
duurt van 13.00 tot 17.00. 
Jongens en meisjes in de leeftijds-
categorie E- en D-pupillen kunnen 
zich met een team inschrijven via 
www.vvddrv.nl. Deelname is gratis! 
Er kan ook individueel worden in-
geschreven, maar het is makkelij-
ker om in één keer een heel team 

op te geven. Let op: er kan slechts 
een beperkt aantal teams meedoen. 
Per team dient er een begeleider te 
worden opgegeven. 
Voor de prijsuitreiking wordt een 
bekende profvoetballer ingescha-
keld dus niets staat een sportieve en 
leuke middag meer in de weg! Dus 
geef als ouder uw zoon of dochter 
op met een team. Val je onder de 
leeftijdscategorie en ben je beetje 
handig met internet? Schrijf je dan 
zelf in met een team via www.vdd-
drv.nl Naast alle campagneactivitei-
ten is de VVD ook sportief bezig. Vol 
op lokale liberale actie dus!

Wie worden er kampioen?
De Ronde Venen - Langzamer-
hand wordt duidelijk wie de kampi-
oenskandidaten zijn. Inmiddels heb-
ben alle teams in beide divisies er 15 
of 16 van de 20 wedstrijden op zitten 
en wordt de stand duidelijker. Wat 
is er afgelopen week dan gebeurd?
Bar Adelhof 1 moest tegen naaste 
concurrent DIO. Bar Adelhof 1 be-
vestigde de constante vorm van dit 
seizoen en won met 7-2. Deze over-
winning leverde dan ook de voorlo-
pig 1e plaats op. De vraag is of er 
nog een team is wat hen van het 
kampioenschap af kan houden. We 
zullen zien. De koploper van vorige 
week, de Merel/Heerenlux 1, liet de 
punten deze week liggen, uit bij de 
Kuiper/van Wijk werd met 7-2 verlo-
ren. Door deze overwinning staat De 
Kuiper/van Wijk inmiddels dan ook 
op de 5e plaats. Kees de Zwart (de 
Kuiper/van Wijk) speelde een he-
le sterke partij en was in 16 beur-
ten uit. De Springbok 1 stond vori-
ge week nog gelijk met de Merel/
Heerenlux 2. Zij mochten onder-
ling bepalen wie er nog aanhaakt 
bij de koplopers. Aangezien de Me-
rel/Heerenlux 2 met 2-7 won, zijn 
zij dat voorlopig. Onderin de 1e di-
visie speelden de Merel/Heerenlux 

3 en de Paddestoel 1 tegen elkaar. 
De Merel/Heerenlux 3 won wel met 
5 tegen 4 maar kon zich daarmee 
helaas niet al uit de degradatiezone 
spelen. Onze Vrijheid/Biljartmakers 
en de Schans & Lutis Ventilatie was 
een duel om de 8e en 9e plaats. De 
5-4 winst van Onze Vrijheid/Biljart-
makers was helaas niet voldoende 
om een plaats te stijgen. Bert Loog-
man (Onze Vrijheid/Biljartmakers) 
maakte een serie van 38 (38%) en 
maakte hiermee de hoogste serie 
van de week. In de 2e divisie staat 
Stieva/Aalsmeer door een 9-0 over-
winning de Paddestoel 3 stevig aan 
de leiding. Cens 1 haakte, door thuis 
met 2-7 van Kromme Mijdrecht 
te verliezen, even af in de kampi-
oensstrijd. ASM Mijdrecht 3 steeg 
door met 7-2 van de Springbok 2 te 
winnen, naar de 3e plaats. ASM 1 
speelde thuis tegen Bar Adelhof 2. 

Ondanks het 2-7 verlies tegen Bar 
Adelhof 2, maar met een ingehaalde 
wedstrijd opgenomen in de stand, 
staan zij inmiddels op de 2e plaats.
De Merel/Heerenlux 4 en CenS 2 
speelden een partij in de midden-
moot. De Merel/Heerenlux 4 won 
deze wedstrijd met 6 tegen 3.

VVD De Ronde Venen presenteert 
tienpuntenplan aan de jongste kiezer

De Ronde Venen - Op ludieke wij-
ze heeft de VVD afgelopen zater-
dag voor de deur van het gemeen-
tehuis haar tienpuntenplan voor de 
gemeente in de komende raads-
periode gepresenteerd. Lijsttrekker 
Frans Lugtmeijer deed dit, door het 
aanbieden van tienpuntenplan aan 
de jongste kiezer in de gemeente: 
Sander Klicks. Sander, Havoleerling 
op het Veenlandencollege, wordt op 
18 maart 18 jaar en mag de dag na 
zijn verjaardag voor het eerst stem-
men.  De VVD wil hiermee bena-
drukken dat het ook voor de jeugd 
belangrijk is om bewust met politiek 
bezig te zijn en het vooral belangrijk 
is dat ook jonge mensen hun stem 
gaan uitbrengen. Wat Sander met 
het tienpuntenplan gaat doen, weet 
hij nog niet, maar hij weet wel al dat 
hij op de VVD gaat stemmen: “De 
lokale VVD heeft de afgelopen jaren 
best veel bereikt in onze gemeente 
en bij die partij voel ik mij het bes-
te thuis, aldus Sander Klicks. Met 
de presentatie van het tienpunten-
plan is de campagne voor de loka-
le afdeling van de VVD officieel be-
gonnen. In dit plan staan kernach-
tig de belangrijkste punten uit het 
verkiezingsprogramma, waaronder 
een oerdegelijk financieel beleid en  
meer veiligheid en een betere door-
stroming op de N201 en het feit dat 
sport er voor iedereen is en blijft. 
Sander mag op zijn verjaardag een 
cadeau van de VVD tegemoetzien.

Een mooie en schone gemeente:
Goud in je wijk op 
zaterdag 12 april
De Ronde Venen - Op zaterdag 
12 april a.s. vindt de derde editie 
van ‘Goud in je wijk’ plaats. Een fij-
ne buurt is goud waard. En een fij-
ne buurt maak je samen. Daar-
om biedt Goud in je wijk inwoners 
van De Ronde Venen de mogelijk-
heid om ideeën in de buurt te re-
aliseren. Elk idee is welkom! Van 
straatfeest tot muurschildering, van 
bloementuin tot zwerfvuil opruimen, 
van hondendrollenjacht tot muur-
schildering. Waar de buurt van op-
knapt weten inwoners immers het 
best. Goud in je wijk is een initiatief 
van bewonersplatforms, gemeen-
te De Ronde Venen, GroenWest en 
Stichting Tympaan-De Baat. De or-
ganisatie biedt hulpmiddelen, varië-
rend van vuilniszakken en prikkers 

tot draaiboeken en maximaal 250 ,- 
per initiatief (excl. catering). Flexibi-
liteit en creativiteit zijn altijd het uit-
gangspunt. Betrek bijvoorbeeld lo-
kale ondernemers en ontdek hoe-
veel kracht er in uw buurt is. Sa-
men kunnen mensen zoveel reali-
seren. Via onder andere een film-
pje, posters, brieven aan oud-deel-
nemers, folders en tweets worden 
inwoners geattendeerd op de mo-
gelijkheden. Op de middagmarkt 
van donderdag 6 maart in Abcou-
de krijgen inwoners de mogelijkheid 
om persoonlijk ideeën te bespreken. 
Iedereen die langskomt ontvangt 
goudsbloemzaad. Een gouden idee? 
Meld het bij uw bewonersplat-
form of kijk voor meer informatie op  
www.goudinjewijk.nl

Mediatoren zetten juf 
Jenny in het zonnetje
Vinkeveen - De twaalf mediatoren 
van de Sint Jozefschool in Vinke-
veen hebben donderdag 20 februa-
ri juffrouw Jenny ontzettend verrast 
met een aangeklede lunch. De me-
diatoren hebben dit op eigen initia-
tief met elkaar georganiseerd. Me-
diatoren zijn leerlingen die, na een 
speciaal trainingstraject, door ande-
re kinderen gevraagd kunnen wor-
den te helpen bij het oplossen van 
conflicten.
Op elk schoolplein gebeurt er wel 
eens wat. Samen komen kinde-
ren er vaak wel uit, maar als dat 
niet lukt kunnen leerlingen media-

toren te hulp roepen. Kinderen van 
de Sint Jozefschool hebben hier in-
middels goede ervaringen mee. Juf 
Jenny heeft het mediatortraject op 
de Sint Jozefschool geïntroduceerd 
en begeleidt de mediatoren tijdens 
hun activiteiten. Als dank hadden 
de mediatoren heerlijke appeltaar-
ten gebakken en brood met diverse 
soorten beleg en zelfs ‘hartjes cho-
coladehagel’ ingekocht. 
Juf Jenny was zichtbaar geroerd 
door wat er voor haar was georga-
niseerd. Het is duidelijk dat zij blij is 
met de mediatoren, maar dat de me-
diatoren ook heel blij zijn met haar!



Hoofdontsluiting Oude Dorp vordert gestaag

Uithoorn - Het heeft nog steeds veel 
voeten in de aarde om de ‘Hoofdont-
sluiting Oude Dorp’ richting de Am-
sterdamse weg en de N201 voor eind 
maart klaar te hebben en verdere 
schade aan woningen zoveel moge-
lijk te beperken. Maar het werk vor-
dert gestaag. Het wegtracé op de 
Prins Bernhardlaan is al duidelijk 
zichtbaar. Het wordt een 30 km weg, 
zoals de Thamerlaan dat op korte 
termijn ook wordt. Maar daar is men 
nog niet zover met het werk als op de 
Prins Bernhardlaan. Gezien de aard 
en het ontwerp van de wegconstruc-
tie zou men hier beter kunnen spre-
ken van ‘gebiedsontsluitingswegen’. 
Wat opvalt, is dat de weg op de Prins 
Bernhardlaan een stuk hoger ligt dan 
voor die tijd. Dat zal straks bij de Tha-
merlaan niet anders zijn als men die 
op gelijk niveau houdt met de boven-
kant van de stalen damwand die aan 
de oever van de sloot in de grond 
is getrild. Die damwand steekt van-
af de Prins Bernhardlaan gezien bij-
na een meter hoog boven het water-
oppervlak. Kijken de bewoners dan 
voortdurend tegen een roestige ijze-
ren wand aan, of wordt die metter-
tijd aan het gezicht onttrokken door 
in een zogenoemde ‘plasberm’ langs 
de damwand nog aan te planten riet 
of andere waterplanten? Volgens 
enkele bewoners lijkt de damwand 
ook hoger te zijn uitgevallen dan in 
het ontwerp is voorzien. Waar op de 
Prins Bernhardlaan tussen de weg en 
de sloot een strook grond is aange-
legd met een breedte van ongeveer 
4.50 meter, is daar bij de Thamer-
laan geen sprake van. Daar rijdt het 
verkeer pal langs afwerking van de 
damwand. Alleen aan de kant van de 
Prins Bernhardlaan is er dus slechts 
sprake van groenvoorziening waar-
bij de slootkant is afgewerkt met een 
houten beschoeiing. Die is overigens 
niet overal even netjes uitgevoerd.

Taludjes?
Gelet op het verschil in hoogte met 
de lager gelegen straten en de ro-
tonde die straks op de (verhoogde) 
Thamerlaan en de Prins Bernhard-
laan worden aangesloten, dringt de 
vraag zich op of je hier dan taludvor-
ming krijgt? Want de Koningin Juli-
analaan en de Emmalaan liggen een 
stuk lager. En hoe wordt het hoog-
teverschil in de aansluitende roton-
de bij de Prinses Irenelaan wegge-
werkt? Wordt dit een schuine taart-
punt met een ‘Le Mans’ bocht er-
in? Bij gladde weersomstandigheden 
lijkt dat een probleem voor het ver-
keer te worden.
Verder zijn er woningen waarvan 
de tuin en het hekwerk er omheen 
straks ook lager dan de weg en het 
trottoir komen te liggen. Als de be-
woners dit eventueel op hetzelfde ni-
veau willen brengen is dat dan voor 
eigen rekening? En mochten er nog 
rioleringswerkzaamheden volgen op 
de Prinses Julianalaan en Emma-
laan, wordt het straatniveau daar dan 
ook op de gewenste (aansluitende) 
hoogte voor tuinen en huizen ge-
bracht? Allemaal vragen die bij be-
woners de ronde doen. Wellicht dat 
donderdag 13 maart tijdens een ge-
plande inloopbijeenkomst in het ge-
meentehuis over het verloop van de 
werkzaamheden hier antwoord op 
kan worden gegeven.

Onderdoorgang
Bij het viaduct in aanleg onder de 
busbaan is het nu nog een grote 
bouwput, maar ook hier zijn de con-
touren van de betonnen bak al zicht-
baar waarin de weg komt voor het 
verkeer dat gebruik zal maken van 
de ‘hoofdontsluiting’. Volgens het 
ontwerp maken fi etsers en gemoto-
riseerd verkeer met gescheiden rij-
banen gebruik van deze onderdoor-
gang. Dat is wel zo veilig. De ‘stan-
daard’ hoogte van de onderdoor-
gang is 4.60 m, maar wordt als ge-
volg van de besluitvorming door de 
gemeenteraad vorig jaar beperkt tot 
3.50 m. Daarmee wil men voorkomen 
dat zwaar en groot vrachtverkeer het 
Thamerlint als een doorgaande weg 
gaat gebruiken waarvan de bewo-
ners veel overlast zouden hebben. 
Er komt aan het plafond van het via-
duct echter een zodanige constructie 
waardoor hulpdiensten indien nodig 
wel onder het viaduct door kunnen 
als die hoger zijn dan 3.50 m.
Van gescheiden rijbanen is op de 
Prins Bernhardlaan en Thamerlaan 
geen sprake. Er komen fi etssug-
gestiestroken op het asfalt. Auto’s 
moeten dus duidelijk rekening hou-
den met fi etsers op de rijweg. Dat is 
ook het uitgangspunt geweest bij het 
ontwerp. Dit voorziet, vanaf de hui-
zen/tuinkant gerekend, in een trot-
toir met een breedte van 1.60 m, een 
parkeerstrook van 2.00 m, een fi ets-
suggestiestrook van 1.50 m en een 
rijbaan voor auto’s van 2.75 m breed. 
Hulpdiensten als brandweer moe-
ten een bredere rijweg tot hun be-
schikking hebben. Dat kan in dit ge-
val door deels gebruik te maken van 
de fi etssuggestiestrook. De hierbij 
gaande foto’s geven een indruk van 
de werkzaamheden en de stand van 
zaken tot nu toe.
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