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Politie zoekt 
getuigen van 
vernieling auto
Vinkeveen - Op woensdag 18 
februari 2015 vond er op de 
Baambrugse Zuwe een ver-
keersincident plaats, waarbij 
één voertuig aanzienlijke scha-
de opliep. De politie is voor-
al op zoek naar twee getuigen, 
die tijdens het incident voor-
bij zijn gefi etst. Rond 16:00 uur 
hadden twee bestuurders, een 
21-jarige en 39-jarige inwoon-
sters van Vinkeveen, woorden 
met elkaar op de Baambrug-
se Zuwe richting de Heren-
weg. Vervolgens reed de 21-ja-
rige bestuurster, verder waar-
na de 39-jarige bestuurster van 
een zwarte BMW haar voor de 
T-splitsing van de Herenweg 
tot stilstand dwong. Hierbij zou 
de bestuurster van de zwarte 
BMW de auto van de andere 
partij vernield te hebben door 
een deuk in het portier te ver-
oorzaken. De politie vraagt met 
name of de twee fi etsers die 
uit de tegenoverstelde richting 
voorbij zijn gereden vanaf de 
Herenweg richting de Vinken-
kade, zich te melden. Meer-
dere mensen die op woens-
dagmiddag getuigen zijn ge-
weest van het incident, wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de politie in Vinkeveen via 
0900-8844.
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De Ronde Venen
Derk Boswijk Nr. 6

Gaan winkels in Mijdrecht nu wel of niet open op zondag

Luistert CDA nu toch ook 
naar de ondernemers?
De Ronde Venen - Donderdag-
avond jl. is er voor de zoveelste keer 
weer uren gedebatteerd over de 
harte wens van de Mijdrechtse on-
dernemers: elke zondag hun zaken 
open van minimaal 12.00 tot 17.00. 
De gemeente De Ronde Venen is in 
de wijde omgeving, nog de enigste 
gemeente die hun poot stijf houdt 
en nee blijft zeggen. In het laatst 
goedgekeurde coalitie akkoord van 
de raad staat namelijk dat de zon-
dagsopening een taboe is in De 
Ronde Venen. Dit was een eis van 
de Christen Unie/SGP om deel te 
nemen in de coalitie. De fracties van 
CDA, PvdA-GroenLinks -Lokaal So-
ciaal en Ronde Venen Belang gin-
gen hiermee akkoord.
Voor velen ondernemers een klap 
in het gezicht: “ stond er niet in de 
verkiezingsprogramma’s van Ronde 
Venen Belang en PvdA-GroenLinks-
Lokaal Sociaal dat zij voor zondag 

opstelling waren? Stond er niet in 
het verkiezing programma van het 
CDA dat zij niet echt voor waren, 
maar er niet voor zouden gaan lig-
gen? “, aldus de ondernemers. De 
raadzaal zat bomvol met onderne-
mers. “Het water staat velen bedrij-
ven tot de lippen: Alles om ons heen 
is open, alleen in De Ronde Venen 
niet. Dat scheelt heel veel omzet en 
dat kan ons de kop kosten”. De frac-
tie van de VVD had het onderwerp 
weer op tafel gelegd. Zij willen dat 
het coalitieakkoord wordt openge-
broken en dat de winkels gewoon 
iedere zondag open moeten kun-
nen. Er werd weer fl ink gediscus-
sieerd, veel gepraat, maar zoals 
vaak in de Rondeveense raad, weer 
weinig besloten. Wethouder An-
co Goldhoorn schoof alles af op de 
raad:’ wij houden ons aan het beleid 
zoals afgesproken in het coalitie ak-
koord. Wilt u dat anders is dat aan 

de raad en niet aan ons”, bleef hij de 
hele avond zeggen.
Hoe dichtgetimmerd het ook leek 
de afgelopen jaren, er blijkt nu 
toch een openingetje. Het CDA, de 
grootste coalitie partner is nu niet 
meer echt tegen. Ongeveer de helft 
van de CDA fractie zou nu voor zon-
dagopening stemmen. PvdA is ook 
wel voor. Alleen Ronde Venen Be-
lang zweeg in alle talen. Onder druk 
van de VVD verklaarde zij uiteinde-
lijk geen behoefte te voelen. “ We 
staan er genuanceerd tegen over”. 
Uiteindelijk werd besloten, op voor-
stel van het CDA, dat de wethou-
der binnen een maand een onder-
zoek laat plegen over wat de on-
dernemers willen en wat de consu-
ment wil. “ Dat is toch al bekend? 
dus weer rekken”, aldus de teleur-
gestelde ondernemers

(Vervolg elders in deze krant)

Fusie van twee 
RK-basisscholen op komst
Mijdrecht - Het bestuur van Stich-
ting Katholiek Primair Onder-
wijs Sint Antonius is voornemens 
per 1 augustus 2016 een nieuwe 
school te beginnen door de Twist-
vliedschool aan de Kwikstaart en 
de Proostdijschool aan de Proost-
dijstraat in Mijdrecht te fuseren. 
Dit voornemen is begin deze week 
aan personeelsleden en ouders 
van de leerlingen op de Twistlied-
school en de Proostdijschool be-
kend gemaakt. Aanleiding hiervoor 
is de wens voor één goede school 
met een gezond leerlingenaantal en 
onderscheidend onderwijs dat leer-
lingen opleidt voor de samenleving 
van de 21ste eeuw.

Voordat het bestuur een defi nitief 
besluit neemt om beide scholen te 
fuseren zal eerst onderzocht wor-
den onder welke condities de fu-
sie meerwaarde creëert voor leer-
lingen, ouders en personeel van de 
twee scholen. Een defi nitief besluit 
tot fusie volgt na instemming van de 
medezeggenschapsraden van beide 
scholen en de gemeenschappelij-
ke medezeggenschapsraad van de 
stichting. Het defi nitieve besluit zal 
begin 2016 genomen worden.
De Twistvliedschool en de Proostdij-
school zijn onderdeel van de stich-
ting Katholiek Primair Onderwijs 
Sint Antonius. Onder deze stich-
ting vallen zes basisscholen in De 

Ronde Venen, te weten de St. Jozef-
school in Vinkeveen, de Driehuis-
school, de Proostdijschool, de Twist-
vliedschool en de Hofl andschool in 
Mijdrecht en de Antonius van Padu-
aschool in De Hoef. Het geven van 
kwalitatief goed onderwijs om kin-
deren op weg te helpen in hun vor-
ming en onderwijskundige ontwik-
keling is de missie van de scholen. 
Het onderwijs, de buurt en de leer-
lingen zijn per school verschillend, 
maar de scholen hebben allemaal 
hun katholieke identiteit gemeen.

Meer over de voorgenomen fu-
sie leest u komende week in deze 
krant.

Vinkenoord op agenda 
Tweede Kamer
Ronde Venen Belang vindt gehoor 
in parlement

Op de foto de twee RVB raadsleden Renee Bultenaen en Joppe de Ree in de 
Tweede Kamer

De Ronde Venen - De afgelopen 
week hebben René Bultena en Jop-
pe de Ree van Ronde Venen Be-
lang indringende gesprekken ge-
voerd met Tweede Kamerleden over 
de mogelijkheid om Vinkenoord als 
verzorgingscentrum voor oudere 
Rondeveners te behouden.
Zoals bekend heeft de huidige eige-
naar Careyn, in tegenspraak tot een 
eigen marktonderzoek, geen ver-
trouwen in een toekomst voor Vin-
kenoord. Het plan van RVB om Vin-
kenoord, met fi nanciële steun van 
de lokale gemeenschap in de toe-
komst open te houden vindt ook 
nauwelijks gehoor bij Careyn. Zij 
lijkt uitsluitend op te treden als een 

echte vastgoedonderneming, waar-
bij Careyn het tijdelijke commercië-
le belang boven het belang van zorg 
voor ouderen lijkt te stellen.
Ronde Venen Belang heeft de af-
gelopen week leden van de Twee-
de Kamer benaderd en het plan op 
tafel gelegd om Vinkenoord en an-
dere lokale verzorgingshuizen voor 
ouderen open te houden met inves-
teringen door de lokale bevolking. 
Dat heeft tot nu toe geresulteerd in 
directe Kamervragen aan staatse-
cretaris Van Rijn, over de rol van Ca-
reyn en het faciliteren van lokale ini-
tiatieven zoals het initiatief van RVB. 

(Vervolg elders in deze krant)

Dijkverbeteringsplan 
Winkeldijk ter inzage
De Ronde Venen - Vorige week 
heeft het bestuur van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht het ontwerp-
dijkverbeteringsplan Winkeldijk-
Noord vastgesteld. Dit dijktraject is 
circa 4,5 km lang en ligt in de ge-
meente Ronde Venen. Van 5 maart 
2015 tot en met 15 april 2015 lig-
gen de plannen ter inzage en kun-
nen belanghebbenden een ziens-
wijze in dienen. Gerard Korrel, ver-
antwoordelijk bestuurder van het 
waterschap: ‘Een dijkverbetering 
raakt altijd direct omwonenden. Ik 

ben daarom blij dat er een klank-
bordgroep is ingesteld waarin be-
woners hebben meegedacht over 
de nieuwe inrichting van de dijk. Sa-
men met hen hebben we een land-
schapsplan gemaakt. In dit plan is 
onder andere opgenomen welke 
bomen bij de uitvoering van de dijk-
verbetering kunnen blijven staan, 
welke bomen gekapt moeten wor-
den en welke bomen mogelijk ver-
plant kunnen worden. 

(Vervolg elders in deze krant)

Vinkeveen - Een 43-jarige man 
uit Utrecht is woensdag 18 februa-
ri betrapt op het bezit van inbreek-
gereedschap. Het gereedschap 
werd in beslag genomen en tegen 
de Utrechter is proces-verbaal op-
gemaakt. Agenten zagen hem rond 

13.00 uur rijden over de Groenland-
sekade en voerden een controle uit. 
De Utrechter bleek een bekende te 
zijn van de politie. Bij het onder-
zoeken van zijn auto werden inbre-
kerswerktuigen aangetroffen. Deze 
werden in beslag genomen.

Utrechter aangehouden met 
inbreekgereedschap

Mijdrechter aangehouden voor 
poging inbraak
Mijdrecht - Een 18-jarige man uit 
Mijdrecht is donderdag 19 februa-
ri aangehouden. Hij wordt verdacht 
van poging inbraak in een woning 
aan de Heemraadsingel. Agenten 
kregen rond middernacht een mel-
ding dat een geheel in het zwart ge-
klede jongeman ‘rommelde’ aan een 
deur van een woning. Diverse agen-
ten gingen lopend de wijk op zoek 
naar deze jongeman. Korte tijd later 

zagen agenten twee jongemannen 
wegrennen. Het lukte de agenten 
één van hen in te halen. Omdat hij 
zich bleef verzetten tegen zijn aan-
houding, werd hij naar de grond ge-
bracht, waarna hij geboeid kon wor-
den. Hij werd overgebracht naar het 
bureau en ingesloten voor onder-
zoek en verhoor. Het onderzoek naar 
de poging inbraak en naar de ont-
komen verdachte, wordt voortgezet.
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Irenebrug blijft na onderhoud 
open voor verkeer!
Uithoorn/De Ronde Venen - Tij-
dens het onderhoud aan de Prinses 
Irenebrug is deze komende maand 
weliswaar afgesloten voor het ver-
keer, maar daarna gaat de brug niet 
dicht in de zin van het woord! Hij 
blijft gewoon open. Het verkeer kan 
als het onderhoud achter de rug is 
weer normaal van de brug gebruik 
maken. Dat geldt ook voor het land-
bouwverkeer. Zolang de N196 nog 
niet door de Provincie aan de ge-
meente is overgedragen blijft dit 
mogelijk.

Gebeurt dat op zeker moment wel, 
dan mag de gemeente het wegge-
deelte naar eigen goeddunken gaan 
(her)inrichten. Maar dan zal er eerst 
een door alle partijen geaccepteer-
de oplossing voor het landbouw-
verkeer moeten komen om de Am-
stel links of rechtsom, dan wel eron-
der door, te kunnen passeren. Tel-
kens weer wordt het ‘afsluiten’ van 
de brug in diverse media en niet in 
de laatste plaats door de gemeente 
De Ronde Venen, benadrukt en dat 
geeft voortdurend een verkeerde 
voorstelling van zaken. Is dit nu een 
gebrek aan goed kunnen lezen en 
interpreteren van feiten of moedwil-
lig vasthouden aan een waanidee?

Kruip- en sluipdoor
Wethouder Marvin Polak van de ge-
meente Uithoorn legde kort gele-
den tijdens een bijeenkomt over de 
plannen voor de herinrichting van 

het stukje N196 tussen de afrit van 
de brug en de kruising bij de Laan 
van Meerwijk nog eens uit, dat de 
brug helemaal niet wordt afgesloten 
voor het verkeer. “Er is te zijner tijd, 
als de plannen van de nieuwbouw 
op het Amstelplein doorgang vin-
den, alleen sprake van dat er geen 
doorgaand verkeer meer mogelijk is 
door het centrum van Uithoorn rich-
ting Aalsmeer, Schiphol-Rijk, Am-
stelveen en verder richting A4. Dat 
moet dan via de omgelegde N201 
en het Amstel aquaduct. Dat is van 
meet af aan de bedoeling geweest. 
Ook bestemmingen richting woon-
wijken als de Legmeer en de Meer-
wijken zien wij liever via de N201, de 
Amsterdamse weg en de Zijdelweg. 
Inderdaad, dat is meer ‘om’. Bestem-
mingsverkeer echter kan vanuit 
Amstelhoek gewoon via de Irene-
brug naar en van het centrum van 
Uithoorn (Amstelplein) rijden.

Zelfs blijft het mogelijk via deze weg 
naar andere locaties in het dorp te 
komen, maar dat zal dan vermoe-
delijk gaan via een ‘kruip- en sluip-
door route’ om dit niet aantrekkelijk 
te maken. Voetgangers, fietsers en 
scooters kunnen op een veilige ma-
nier gewoon vice versa van de brug 
gebruik blijven maken. Daar wordt 
voor gezorgd. Zij kunnen dus ge-
woon door Uithoorn blijven rijden. 
Er wordt hen geen strobreed in de 
weg gelegd,” aldus de wethouder 
die aan deze uitspraken vasthoudt 

als hem naar het toekomstig ge-
bruik van de brug wordt gevraagd.

Niemand wordt benadeeld
Hij geeft volmondig toe dat voor 
het gebruik van de brug door land-
bouwverkeer een oplossing moet 
worden gevonden. Want dat heeft 
mettertijd inderdaad geen vrije 
doorgang meer. Hij zegt steeds be-
reid te zijn geweest en nog om daar-
over met alle betrokken partijen in 
gesprek te gaan. In feite is dat het 
enige struikelblok, want verder heeft 
iedereen gewoon toegang tot Uit-
hoorn centrum (Amstelplein). In zijn 
beleving wordt geen enkele inwoner 
van De Ronde Venen benadeeld in 
zijn of haar vrijheid om van de brug 
gebruik te kunnen en blijven maken. 
Bij het onderhoud van de Irenebrug 
gaat het voornamelijk om het uit-
voeren van staalreparaties, schil-
derwerk, het vervangen van elektro-
technische delen en het herstellen 
van het asfalt op de brug. Volgens 
een woordvoerder van de provincie 
is dat voldoende voor de komende 
12 jaar. Echt groot onderhoud met 
inbegrip van o.a. fundering, automa-
tisering van de bediening en machi-
nekamers zou veel meer geld kos-
ten. Dat zou overigens wel voor een 
langere houdbaarheidstermijn kun-
nen zorgen. Maar dat is op dit mo-
ment niet aan de orde. In dat licht 
gezien zou je dus nu eerder van een 
‘beperkt’ groot onderhoud kunnen 
spreken.

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

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-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: 
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en 
Amstelhoek.

ACTIVITEITENOVERZICHT MAART 2015
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht 
kijken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 
0297-230280.
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmel-
ding via het Klant Contact Centrum 0297-760260 
op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders 
vermeld.

Geheugen-/beweeggroep voor mensen met 
beginnende geheugenproblemen... ook in 2015!
Tympaan-De Baat organiseert iedere maandagmiddag 
een Beweeg- en Ontmoetingsgroep voor mensen die 
merken dat hun geheugen hen af en toe in de steek laat. 
Ook in 2015 komt ‘De Geheugengroep’ weer samen en 
zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. Onder het 
mom ‘Lijf Actief - Brein Actief!’ komt de Geheugen-/
beweeggroep iedere maandag van 15.00 tot 16.30 
uur bij elkaar. De groep start met een wandeling vanaf 
Sporthal De Brug (Van Wassenaerstraat 9 te Mijdrecht). 
Een van de deelnemers: “Sinds een paar jaar ga ik op 
maandagmiddag naar een club die uit 10 personen 
bestaat. Onder begeleiding van een docente en een 
assistente gaan we wandelen en onderweg doen we 
op een pleintje of veldje (geheugen)oefeningen. Deze 
oefeningen zijn uitstekend geschikt voor lichaam en 
geest,” zegt de heer J.M. uit Mijdrecht. Uit onderzoek 
blijkt dat zowel bewegen (bij voorkeur in de buitenlucht) 
als sociale contacten een positief effect hebben op de 
hersenen. Na afloop van de beweegactiviteit wordt er 
dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de gezellige, 
huiselijke sfeer in de Buurtkamer Mijdrecht (G. van Ae-
mstelstraat 5). De heer J.M. vertelt verder “De activiteit 
duurt ongeveer drie kwartier en na afloop wandelen we 
naar de buurtkamer, waar we onder het genot van een 
heerlijk kopje koffie of thee nog even gezellig napraten”. 
“De middag is zo om en we kijken dan alweer uit naar 
de volgende maandagmiddag”, voegt de heer L.J. uit 
Vinkeveen daar aan toe. “Door gebruik te maken van 
bepaalde oefeningen stimuleren we het geheugen ex-
tra”, aldus Lydia de Rijk, docente Spel en Sport en be-
geleidster van de Geheugengroep. “Het tempo en de 
oefeningen worden aangepast aan de wensen van de 
groep, we doen dit samen”. Beide heren benoemen dat 
ze de gezelligheid en openheid in de groep zo waarde-
ren in combinatie met gezond bewegen. “Ik hoop dat 
we hiermee iemand zijn of haar interesse gewekt heb-
ben”, sluit de heer J.M. af. Voor meer informatie of voor 
aanmelding, kunt u contact opnemen met Esther Smit, 
Tympaan-De Baat, tel. (0297) 230280, of per e-mail: 
e.smit@stdb.nl. De kosten voor deelname bedragen 
€12,50 per maand.

AGENDA
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 2, 16 en 30 maart. Aanmelden: 06-12888962/
hetpruttelpotje@gmail.com. 
Rollator spreekuur
Woensdag 4 maart van 10.00-11.00 uur in de Kom, Mw. 
van Wieringenplein Mijdrecht. Bent u niet in de gelegen-
heid om naar het spreekuur te komen en heeft u wel 
hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met Jannie 
Liebregts van Tympaan-De Baat. Tel. (0297) 230280.
Eetgroep
In Buurtkamer Wilnis, Pieter Joostenlaan 24. Vrijdag 13 
en 27 maart.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 11 maart van 19.30-21.00 uur in Zorgcen-
trum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze avond 
is “Ontspoorde zorg” Gastspreekster is Marianne van 
der Krans, projectleider en preventie medewerkster bij 
het steunpunt huiselijk geweld.
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandag 30 maart van 13.30-15.30 uur in de Buurtka-
mer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5. We ma-
ken een lente-/paasstukje. Neemt u een scherp mesje 
of een klein snoeischaartje mee!

Open tafels
Maandelijkse Eetgroep bijeenkomst op de laatste don-
derdag van de maand voor 55 plussers. Een warme 
maaltijd met inloop vanaf 12.00 uur en aan tafel om 
12.30 uur in “het Paradijs”, Hofland 33 (achter de Pad-
destoel), Mijdrecht. Rooster 1e halfjaar 2015: 26 febru-
ari, 26 maart, 30 april en 28 mei. Nieuwe deelnemers 
kunnen zich aanmelden bij het Klanten Contact Cen-
trum.
Repair Café Mijdrecht
Donderdag 12 en 26 maart is het Repair Café van 
14.00-16.00 uur open om samen te repareren! Loca-
tie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 
(0297) 288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop 
thee of koffie staat voor u klaar!
Repair Café Vinkeveen
Maandag 16 maart. Elke 3e maandagochtend van de 
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U 
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
Brunch in de Kweektuin
Zondag 5 april. Elke eerste zondag van de even maan-
den van 12.00-14.00 uur voor 65 plussers. Kosten €5,-. 
Aanmelden vanaf 14 maart kan bij het Klanten Contact 
Centrum.

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
- Vluchtelingenwerk Midden- Nederland zoekt een 

Vrijwilliger Fietsproject, vac. nr. 13398
- Tympaan-De Baat zoekt een Voorlichter website De 

Buurtverbinding, vac. nr 13393 en een ‘Helpdesk’ 
vrijwilliger De Buurtverbinding, vac. nr 13394

- Geïnteresseerd in sport? Sportredacteur/verslagge-
ver, cameraman iets voor jou? Kijk dan eens bij RTV 
Ronde Venen, vac. nr. 13386

- Tympaan-De Baat zoekt een Vrijwilliger voor Show-
down (spel voor mensen met een visuele beperking) 
vac. nr. 13349

- Vluchtelingenwerk Midden- Nederland zoekt een 
Maatschappelijk Begeleider, vac. nr. 13281 en te-
vens een Arbeidsconsulent, vac. nr. 13254

- Voedselbank De Ronde Venen zoekt een Controleur 
gesprekken Voedselbank, vac. n. 13141 en tevens 
een Centralist bij de Voedselbank, vac. nr. 13142

- Gerardus Majella Bejaardenhuis zoekt een vrijwilliger 
voor het sjoelen op zondagmiddag, vac. nr. 13160

- Bibliotheek AVV in Mijdrecht zoekt een Gastheer/ 
Gastvrouw Activiteiten, vac. nr. 13044

- Lezen, koffie drinken of een spelletje doen? Dat kan 
met bewoners van Amerpoort loc. Vinkeveen, vac. nr. 
12840

- Gilde De Ronde Venen zoekt een nieuwe Voorzitter, 
vac. nr. 12808

- Stichting Cursusproject De Ronde Venen zoekt op 
korte termijn een Penningmeester, vac. nr. 12748

Voor ruim 200 vacatures voor vrijwilligerswerk in de 
Ronde Venen of Uithoorn kunt u terecht op onze web-
site: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Wilt u over-
leg over de vacatures en/of uw mogelijkheden? Neem 
dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk via 
d.vantessel@stdb.nl of (0297) 230280.

BuuRTKAMERS DE RONDE VENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €5,-/€7,- 
 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
   Di/do tel. 06-17970016 
   mail: a.vangelder@stdb.nl
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur 
(€8,50 met drankje)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) 
tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 uur (€5,-)

PROGRAMMAOVERZICHT MAART 2015
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
Woensdag 4 mrt Tuincentrum Osdorp Amsterdam 09.00 uur € 18,00
Donderdag 5 mrt Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 6 maart  McDonalds/vliegtuigspotten Schiphol 12.30 uur € 10,00
Dinsdag 10 mrt Meezingen in de Noorderkerk Amsterdam 12.00 uur € 18,00
Woensdag 11 mrt PlusBus Diner De Fransche Slag Uithoorn 17.00 uur € 5,00
Donderdag 12 mrt Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 13 mrt Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.30 uur € 11,50
Vrijdag 13 mrt Shell Diner Amsterdam 14.45 uur € 13,00
Maandag 16 mrt Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur € 3,00
Donderdag 19 mrt Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 20 mrt Vislunch Thalassa Zandvoort 09.00 uur € 15,00
Dinsdag 24 mrt Winkelen op de Maalderij Amstelveen 12.30 uur € 6,00
Woensdag 25 mrt PlusBus Diner ’s Anders Vinkeveen 17.00 uur € 3,00
Donderdag 26 mrt Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Dinsdag 31 mrt Pannenkoekenboerderij De Schaapskooi Alphen a/d Rijn 09.00 uur € 11,00

In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat

Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.

Dijkverbeteringsplan 
Winkeldijk ter inzage
Vervolg van de voorpagina.

Zo zorgen we er samen met de be-
woners voor dat de landschappelij-
ke kenmerken van de Winkeldijk-
Noord zoveel mogelijk behouden 
blijven. Daarnaast hebben we per 
woning gekeken naar de oplossin-
gen voor de dijkverbetering. Er bleek 
al snel dat het ophogen van de dijk 
op sommige stukken helemaal niet 
wenselijk was. Daarom is er, in goed 
overleg met de bewoners, gekozen 
voor een dijkverlegging op een deel 
van de Winkeldijk, zodat de dijk daar 
niet verhoogd hoeft te worden. Dit 
bewijst maar weer dat het belangrijk 
is om bewoners te betrekken bij een 
dijkverbetering en dat we zo nu en 
dan maatwerk moeten leveren om 
de dijk veilig te houden. Alleen dan 
komen we tot het beste resultaat.’
 
Ontwerp-dijkverbeteringsplan
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
is onder andere verantwoordelijk 
voor veilige dijken.  Daarom worden 
de dijken periodiek gecontroleerd. 
Wanneer deze niet hoog en sterk 
genoeg blijken, start een dijkverbe-
teringstraject. In het ontwerp-dijk-
verbeteringsplan van de Winkeldijk-
Noord  is opgenomen welke werk-

zaamheden het waterschap wil uit-
voeren om ervoor te zorgen dat de 
dijk weer voldoet aan de gestelde ei-
sen. Ook wordt in het ontwerp-dijk-
verbeteringsplan toegelicht hoe de 
werkzaamheden worden uitgevoerd 
en is beschreven welke voorzienin-
gen worden getroffen om nadelige 
gevolgen voor de omgeving onge-
daan te maken of te beperken.
 
Inzien van stukken
Het ontwerp-dijkverbeteringsplan  

Winkeldijk-Noord ligt vanaf 5 maart 
2015 ter inzage op verschillen-
de locaties. Ook zijn de stukken te 
raadplegen op www.agv.nl/winkel-
dijknoord en in het Waterschaps-
blad via www.overheid.nl. 

Bewoners en andere betrokkenen 
worden tijdens de bewonersavond 
van 10 maart 2015 door Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht geïnformeerd 
over het ontwerp-dijkverbeterings-
plan en de inspraakmogelijkheden.

Nu ook vioolles, dansmix, moderne 
dans en muziekgeschiedenis
De Ronde Venen - Stichting Kunst 
Rond de Venen wil graag alle inwo-
ners van de Ronde Venen in aan-
raking brengen met de verschillen-
de kanten van muziek, dans en the-
ater. Daarom zoeken we steeds naar 
nieuwe mogelijkheden tot samen-
werking met kunstinitiatieven en 
docenten en breiden we ons lesaan-
bod uit. We hebben leuk nieuws: bij 
KRDV kun je nu ook terecht voor vi-
oolles, dansmix, moderne dans en 
muziekgeschiedenis! Alle cursussen 
worden gegeven op onze locatie aan 
de Wagenmaker 99, Wilnis.

Viool leren spelen
Eva Lohse, gediplomeerd, violiste bij 
Het Nationale Balletorkest geeft les 
aan kinderen en volwassenen, be-
ginners en gevorderden. Eva heeft 
een ruime opleiding genoten aan 

de conservatoria in Hamburg, Rome 
en Amsterdam. Na 30 jaar lesprak-
tijk deelt deze ervaren viooldocente 
graag haar passie voor muziek met 
haar leerlingen. Wil jij dit uitdagen-
de instrument leren spelen en houd 
jij van samen musiceren? Mail dan 
naar eva_lohse@hotmail.com Of bel 
020-6840740. 

Dansmix
Aino Merits geeft vanaf de voor-
jaarsvakantie deze leuke les waarbij 
ze verschillende dansstijlen combi-
neert: klassiek ballet, moderne dans 
en jazz dans. Er is dus veel variatie. 
Iedere les is het heerlijk dansen ter-
wijl er ook aan houding, coördinatie 
en conditie gewerkt wordt. De les-
sen zijn goed voor muzikaliteit en 
ritmegevoel, maar het dansplezier 
staat natuurlijk voorop. Wil je ver-

schillende dansstijlen onder de knie 
krijgen en ben je tussen 9 en 12 jaar 
oud, dan is deze les iets voor jou! 
Woensdagmiddag van 17.00-18.00 
uur. Meer informatie: 06 11054933 
(Aino)

Moderne Dans voor volwassenen
Aino Merits geeft vanaf de voor-
jaarsvakantie les in deze dynami-
sche en expressieve dansstijl. Mo-
derne dans is gebaseerd op een-
voudige bewegingen zoals, zwaai-
en, lopen, rennen, draaien, rollen 
en springen. Het is een natuurlijke 
dansstijl waarbij spanning en ont-
spanning, in en uitademen, mee-
gaan met de flow van de beweging, 
het heerlijk maakt om te doen. De 
lessen beginnen met een warming-
up voor houding, lichaamsbewust-
zijn en contact met de grond. Hier-

na volgen energieke en ontspan-
nen bewegingscombinaties door 
de ruimte. De ritmische, lyrische of 
swingende muziek voeren je mee in 
de flow van de beweging. Woens-
dagavond van 20.15-21.15 uur, Wa-
genmaker 99, Wilnis. Meer infor-
matie: 06 11054933 (Aino) Muziek-

geschiedenis in vogelvlucht Grego-
riaanse rap? Bach in de gevange-
nis? Beethoven met Napoleon? Vuil-
nisbakgerammel en treinlawaai? 
Wat….. Wil je op een leuke manier 
meer te weten komen en horen over 
verschillende muziekstijlen, compo-
nisten en de geschiedenis, geef je 

dan op voor deze leuke cursus van 
docente Judith Glasbeek. De lessen 
zijn op donderdag en starten op 12 
maart van 19.00-20.00 uur. De cur-
sus bestaat uit 8 lessen, kost 50,- en 
is geschikt voor leerlingen vanaf 12 
jaar. Aanmelden graag voor 6 maart 
bij judithglasbeek@hotmail.com.





Vervolg van de voorpagina.

De raadzaal zat echt vol. Er wa-
ren diverse insprekers, waaronder 
Chris Goedhart van Karwei, Vincent 
Schuijt van Jumbo Vinkeveen en 
Hans Rensink voorzitter van Koop 
Centrum Mijdrecht. Chris Goedhart 
van Karwei was heel duidelijk: “ We 
moeten er als bedrijf alles aan doen 
om te overleven. Voor ons betekent 
dat: we moeten op zondag open. 
We zijn daar al zeven jaar mee be-
zig met deze gemeente, helaas nog 
steeds zonder resultaat. Onze om-
liggende gemeenten zijn allemaal 
open, zelfs gemeente Aalsmeer. We 
moesten iets en zijn eind vorig jaar 
illegaal open gegaan op zondag. 
We moesten, we zagen onze klan-
ten verdwijnen. Het is geen omzet 
vermeerderen, maar je klanten be-
houden. We houden met onze zon-
dag openstelling rekening met ie-
dereen. We gaan open van 12.00 tot 
17.00 uur, dit uit respect voor anders 
denkenden. Ik moet een ding duide-
lijk zeggen: de verhalen die de ron-
de doen , dat we Mijdrecht zouden 
gaan verlaten als we niet op zondag 
open mogen, wil ik met klem tegen-

spreken. We zijn nu tien zondagen 
open geweest en dat kost ons we-
kelijks een boete van 5000 euro. Het 
vervelende is dat de gemeente nu 
een boete wil gaan opleggen van 
15.000 euro per zondag. Dat kunnen 
we niet lang dragen. U begrijpt het 
al: verander van standpunt en geef 
de zondag opstelling vrij, daarmee 
redt u ons en onze collega’s”, aldus 
Goedhart.

Ongelijk speelveld
Vincent Schuijt van Jumbo Vinke-
veen was blij met het feit dat Karwei 
het voortouw heeft genomen door 
op zondag open te gaan: “Ook ik wil 
graag elke zondag open. Ook voor 
ons is er geen gelijk speelveld meer, 
nu alle supermarkten in de omge-
ving wel op zondag open zijn. De 
consument moet zelf kunnen beslis-
sen wanneer zij boodschappen wil-
len doen. Ook wij willen open van 
12.00 tot 17.00 uur, uit respect voor 
de kerkgangers. Deze stelling van 
de gemeenteraad is niet meer van 
deze tijd”, aldus Schuijt.

5 over 12
Hans Rensink was ook niet mis te 

De Ronde Venen - Op woensdag 
18 maart vinden de verkiezingen 
voor de Provinciale Staten plaats. 
Voor De Ronde Venen zijn ze nog 
belangrijker dan anders. De beslui-
ten van de nieuwgekozen provincie-
bestuurders kunnen namelijk forse 
consequenties hebben voor de ge-
meente. In een korte serie gaan de 
leden van het Rondeveense college 
van B en W daar nader op in. In het 
tweede deel dringt wethouder Al-
drik Dijkstra (CU/SGP) aan op een 
oplossing voor het fileprobleem op 

de N201 en een flinke verbetering 
van de bereikbaarheid van de ge-
meente met het openbaar vervoer. 

U woont in Hilversum. Hoe reist 
u, wethouder Verkeer en Vervoer, 
dagelijks van en naar uw werk in 
Mijdrecht? 
“Doorgaans met de auto. Dan rijd 
ik buiten de spits in een half uur-
tje naar huis. Ik ben één keer met 
de bus gegaan. Hiernaartoe gaat 
dat prima, de reis kost me ongeveer 
vijftig minuten. Maar ’s avonds moet 

je via het knooppunt Holendrecht of 
Utrecht terug en dan doe ik er bij-
na twee uur over. Twee uur reistijd 
voor 22 kilometer vind ik echt veel 
te veel.”

Merkt u persoonlijk iets van de 
fileproblemen op de N201? 
“Absoluut, met name in de ochtend-
spits. Stel: ik moet om negen uur ’s 
ochtends op het gemeentehuis zijn. 
Dan moet ik zeker om acht uur ver-
trekken. En dan nog is het niet he-
lemaal zeker dat ik op tijd ben van-
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‘Er moet echt iets gebeuren aan de files’

‘Openbaar vervoer wordt 
steeds verder uitgehold’

wege de file voor de Loenersloot-
sebrug. Dus ik begin maandag en 
dinsdag vóór de spits en de ande-
re dagen erna.”

Even wat algemener: wanneer en 
hoe vaak staan de files op de N201 
er precies?
“Op Rondeveens grondgebied staat 
op de N201 maandag tot en met 
donderdag in de ochtendspits één 
langgerekte file vanaf de N212 tot 
aan de A2. In avondspits staat die 
zelfs in twee richtingen. Op het 
kruispunt met de A2 is het dan een 
chaos, waardoor ook de afrit vanuit 
Amsterdam volloopt en even later 
een rij auto’s op de vluchtstrook van 
de A2 staat te wachten. Het door-
gaande verkeer rijdt daar met 100 
kilometer per uur langs, levensge-
vaarlijk. Kortom, er moet echt iets 
gebeuren aan de files. Want ze zor-
gen voor verkeersonveiligheid, kos-
ten iedereen ontzettend veel tijd en 
zijn slecht voor het milieu.”

Wat moet er in uw optiek gebeuren?
“Wat ik nogal eens hoor is: de ca-
paciteit van het kruispunt bij de op- 
en afrit van de A2 moet groter, zo-
dat dat meer verkeer aankan. Maar 
daar ligt niet de oorzaak. Die ligt 
een stukje verderop. De provincie 
en Rijkswaterstaat moeten geld be-
schikbaar stellen om het gedeelte 
tussen de A2 en de afslag naar Loe-
nen aan de Vecht te verbeteren. Het 
is de gebrekkige doorstroming op 
dit gedeelte die ervoor zorgt dat de 
doorstroming op de kruising van de 
afrit Vinkeveen zo slecht is. Ik heb 
begrepen dat de provincie een plan 
klaar heeft liggen, maar dat kost wel 
60 miljoen. Voor dat bedrag moet 
onder meer de brug over het Am-
sterdam-Rijnkanaal worden ver-
breed.”

Hoe groot acht u de kans dat De 
Ronde Venen de provincie kan 
bewegen een flinke som geld uit te 
geven om de files op de N201 uit de 
wereld te helpen?

“We moeten in ieder geval zorgen 
dat het fileprobleem op de agenda 
staat. De urgentie ervan moet dui-
delijk worden in het debat dat wij op 
11 maart houden, zodat het scherp 
op het netvlies van de lijsttrekkers 
staat. Ik verwacht dat de provincie 
het probleem serieus neemt en de 
noodzaak inziet om te investeren in 
de oplossing.”

Wat is uw mening omtrent de 
bereikbaarheid van De Ronde Venen 
met het OV?
“Zoals ik zelf heb ondervonden: die 
laat nu echt te wensen over. Ik denk 
dat veel meer inwoners in de bus 
zouden stappen als het OV hier be-
ter was. De opstelling van het col-
lege richting provincie is: snelle en 
rechtstreekse lijnen van en naar 
Utrecht, Amstelveen/Amsterdam en 
Amsterdam-Zuidoost, én een goed 
onderliggend netwerk van kleine-
re bussen tussen de Rondeveen-
se kernen. We zoeken naar moge-
lijkheden om de verschillende vor-
men van vervoer te combineren. Op 
die manier krijgen we een fijnmazi-
ger OV-netwerk met meer opstap-
plaatsen en een hogere frequentie 
van de bussen. Voor wat betreft de 
grote bussen is de verbinding met 
Amsterdam redelijk goed. Dat geldt 
niet voor Utrecht, waar sinds het 
vervallen van de rechtstreekse ver-
binding het aantal OV-reizigers is 
gehalveerd. Je moet nu met de bus 
naar station Breukelen en dan over-
stappen op de trein naar Utrecht. 
De NS rijdt sinds de nieuwe dienst-
regeling van 14 december buiten de 
spits niet meer elk kwartier, maar 
elk half uur. Nu zegt Connexxion: 
als er minder treinen rijden, bren-
gen wij ook de frequentie van de 
bussen omlaag. En zo zie je dat het 
OV steeds verder uitgehold wordt.” 
 
Er dreigt nog een verdere 
verslechtering. Hoe zit dat precies?
“Eind 2016 loopt het huidige open-
baarvervoerscontract voor de re-
gio Utrecht af. De provincie be-

reidt daarom een nieuwe aanbeste-
ding voor. Utrecht heeft daarin glo-
bale voorwaarden opgenomen. Op-
zet is dat de vervoerders die nader 
invullen en zodoende inspelen op 
de wensen uit de samenleving. Wij 
zijn bang dat de vervoerder zich bij 
de invulling van het contract voor-
al laat leiden door financiële over-
wegingen. Een vervoersmaatschap-
pij is toch een commerciële onder-
neming. Wij zijn al niet tevreden met 
het huidige OV-niveau. Maar als de 
provincie op de huidige koers blijft 
zitten, is het de vraag of dat niveau 
nog in stand gehouden wordt.”

Schetst u eens de consequenties 
als de provincie op de huidige koers 
blijft zitten.
“Ik voorzie een verdere verslechte-
ring van het OV. De provincie heeft 
al aangegeven dat ze, ondanks ge-
stegen kosten, minder geld be-
schikbaar heeft voor het OV. Wij 
zullen dus met een heel sterk en 
overtuigend verhaal moeten ko-
men. En dat is precies wat we gaan 
doen, onder meer in het debat op 
11 maart. Door middel van concrete 
aanknopingspunten gaan we dui-
delijk maken dat het écht beter kan 
en wat ons betreft ook moet.”

De gemeente houdt op 11 
maart in De Boei (Kerklaan 32 
in Vinkeveen) een verkiezings-
debat. Lijststrekkers van ver-
schillende provinciale partij-
en gaan het gesprek aan met, 
onder meer, lokale bewoners-, 
belangen- en ondernemers-
verenigingen. De Boei is open 
om 19.30 uur, het debat begint 
om 20.00 uur. Belangstellenden 
zijn van harte uitgenodigd. Be-
zoekers wordt verzocht zich te-
voren aan te melden bij Heleen 
Boot via h.boot@derondeve-
nen.nl of 0297 29 15 74. De or-
ganisatie kan dan zicht houden 
op de zaalcapaciteit.

Wethouder Dijkstra bij de bushalte langs de Rondweg: “Het openbaar vervoer in De Ronde Venen moet beter.”

Gaan winkels in Mijdrecht nu wel of niet open op zondag

Luistert CDA nu toch ook 
naar de ondernemers?

een duidelijke doelstelling en ka-
ders. Het college zal zelf geen ini-
tiatieven ontwikkelen in deze rich-
ting, alleen in opdracht”. Het bleef 
een kat en muisspel tussen de VVD 
en de Wethouder en de fractie van 
Ronde Venen Belang zweeg. De 
VVD vroeg het op de man af: “Wat 
de wethouder hier doet lijkt op een 

onbetrouwbare overheid. Ik vraag 
nu Ronde Venen Belang op de man 
af: “Wat vinden zij? Zondag open 
of dicht?Ronde Venen Belang voelt 
geen behoefte aan een zondag op-
stelling. Je houd op die manier al-
leen de groot grutters over”. Tegen 
dus! Het was een teleurstellende 
avond. Alle belangstellende gingen 

maar weer naar huis. Alweer was 
het de meerderheid van de raad ge-
lukt om het te rekken. Het duurt ze-
ker twee maanden voor het onder-
zoek op tafel ligt en in die tijd ge-
beurt er gewoon weer niets. Hier 
was echt weer van toepassing: Ze 
dronken een glas, ze deden een 
plas en alles bleef zoals het was!

Groep 8 van de Prinses 
Beatrixschool bij de BZT-show!
Wilnis - Vrijdag 20 februari, is groep 
8 van de Prinses Beatrixschool uit 
Wilnis bij de BZT-show geweest in 
Hilversum. De BZT-show is een pro-
gramma van de NCRV waarbij kin-
derwensen in vervulling worden ge-
bracht en het spel jongens tegen de 
meisjes gespeeld wordt. De BZT-

show wordt iedere zaterdag uitge-
zonden op NPO3. Zaterdag 21 fe-
bruari was de aflevering te zien, 
waarbij groep 8 aanwezig was. Wilt 
u de aflevering terugzien? Dan kan 
dit bij uitzending gemist. Groep 8 
van de Prinses Beatrixschool had 
geen wens ingezonden. Ze hadden 

zich opgegeven om als publiek aan-
wezig te zijn. Terwijl de juf achter de 
schermen moest blijven, zijn de kin-
deren uit hun dak gegaan. Veel kin-
deren van de Prinses Beatrixschool 
waren regelmatig in beeld. Het was 
een gezellige en leuke dag bij de 
studio’s in Hilversum.

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM 

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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verstaan: “ We zijn al jaren bezig 
met deze raad. Laat duidelijk zijn: 
“het is nu niet meer vijf voor, maar 
vijf over twaalf. Het is nu echt tijd 
dat iedereen die dat wil op zondag 
open mag. We moeten veranderen 
en u bent nu aan zet. De enige op-
lossing om weer leven in ons koop-
centrum te brengen is als de raad 
zijn mening herziet en toestem-
ming geeft dat men op zondag open 
mag”, aldus Rensink.

Wethouder
De fractie van de VVD had het on-
derwerp voor de zoveelste keer aan 
de orde gesteld: “ De nu gelden-
de verordening van onze gemeente 
is oud. Deze valt nog onder de ou-
de wet. Nu kan de wethouder in de 
diverse kranten wel stellen dat het 
aan de raad is, ik vraag hem nu: 
“hoe staat deze wethouder hierin? 
Is hij voor of tegen? We moeten de 
middenstand de kans geven te over-
leven. Het is geen vijf over twaalf, 
maar acht over twaalf. Wij van de 
VVD willen niet dat de gemeente De 
Ronde Venen in de nabije toekomst 
‘Stille Venen’ gaat heten ”, aldus de 
VVD. De fractie van het CDA ver-
schoof. Waren zij enkele maanden 
geleden nog collectief tegen de zon-
dag openstelling en hielden zij vast 
aan het coalitie akkoord, heel duide-
lijk was het nu dat het CDA aanvoel-
de dat hun halsstarrige gedrag niet 
goed was voor de ondernemers. Ze 
stelde voor dat de wethouder ging 
doen waar hij voor was: een onder-
zoek instellen! Hoe denken de win-
keliers en de consument er over,en 
dat onderzoek moest er binnen een 
maand zijn. “De VVD en D66 von-
den dat weer rekken.“ Die onder-
zoeken zijn er al. Van de winkeliers 
wil 70% en de consument wil dat 
ook, anders gaan ze nu niet massaal 
naar de omliggende gemeente hun 
boodschappen doen”. Maar het CDA 
bleef erbij, er moest een snel onder-
zoek komen en die uitslag zou door-
slaggevend moeten zijn. Ook coali-
tie partij PvdA was duidelijk: “We zijn 
voor de zondag openstelling, we zit-
ten echter vast aan het coalitieak-
koord”. Opvallende stilte was er van 
de partij van Wethouder Goldhoorn, 
zij zwegen. 

Niets zeggend
Wethouder Anco Goldhoorn bleef 
dus om de hete brei heen draai-
en. Hij vertelde dat hij gesproken 
had met de winkeliers, met de on-
dernemers, maar repte geen woord 
over de zondagopenstelling. Na wat 
druk van de VVD fractie zei hij dan 
wel: “ Als de meerderheid van de 
raad dat onderzoek wil, moeten ze 
me daar opdracht voor geven met 



TWEE STEMPASSEN?
Vier tot twee weken voor de verkiezingen op 18 maart 
ontvang je twee stempassen. Op 18 maart mag je 
namelijk twee keer stemmen. Naast de verkiezingen 
voor Provinciale Staten kun je ook stemmen voor het 
nieuwe bestuur van het waterschap in jouw buurt. 

Elke dag zijn er andere activiteiten rondom de verkiezingen,  
check de agenda op www.kiesjouwutrecht.nl.

KIES JOUW
UTRECHT

  AGENDA

Lijsttrekkersdebat, Provinciehuis 
Utrecht, georganiseerd door  
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Debat over duurzame energie, 
Woerden, georganiseerd door Natuur 
en Milieufederatie Utrecht   
 
Debat, De Bilt

Debat over mobiliteit, OV en  
fietsen, Amersfoort, georganiseerd 
door Natuur en Milieufederatie Utrecht

 Lijsttrekkers debat, Dierenpark  
Amersfoort, georganiseerd door O-Gen.

02 MRT 
19:00 uur

 
04 MRT 
19:30 uur  
 
 
04 MRT 
20:00 uur 

12 MRT 
19:30 uur 
 
13 MRT 
15:00 uur

Wat ga jij stemmen?
Op 18 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Weet jij al wat je gaat stemmen? Op www.kiesjouwutrecht.nl
vind je de standpunten van de politieke partijen. Ook kun je daar meerdere kies-hulpen doen, zodat je weet 
welke partij het beste bij jouw mening past. Wil je lijsttrekkers van de politieke partijen ontmoeten, kijk dan in de 
agenda op www.kiesjouwutrecht.nl. Onderaan deze pagina vind je ook een deel van de activiteiten die voor de 
verkiezingen staan gepland.

“

Op 18 maart 2015 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. 

Waarom ga je stemmen? Omdat het gaat over jouw buurt, dorp of stad!

Dit doet de provincie
Provinciale Staten zijn de baas in de provincie. De 
provincie gaat bijvoorbeeld over de inrichting van het 
landelijk gebied, de bereikbaarheid van de regio en 
het regionale economische beleid. Dat gaat over hele 
concrete dingen, bijvoorbeeld over recreatie in de natuur, 
de bussen in de regio en bedrijventerreinen.

Mevrouw van der Tier (83): ‘Ik ga stemmen voor 
goede paden in de bossen.’ 

Ondernemer Jan Kromwijk (57): ‘Ik ga stemmen  
voor ruimte om te kunnen ondernemen in het 
landelijk gebied.’ 

Ilona Hoeve (23): ‘Ik ga stemmen omdat mijn  
stem bij deze verkiezingen ook invloed heeft  
op de landelijke politiek.’ 

 

        Er valt echt  
wat te kiezen 

Er doen aan deze Provinciale Statenverkiezingen 
vijftien politieke partijen mee. Veel keus dus! Zij 
hebben allemaal hun eigen standpunten en een eigen 
verkiezingsprogramma. Dit zijn hun slogans:

‘ Hou vast aan je idealen in Utrecht.  
Stem Partij voor de Dieren.’ Partij voor de Dieren

‘ Meer banen, goed wonen en een aantrekkelijke 
omgeving.’ PvdA

‘ De ChristenUnie wil geloof niet alleen een stem 
geven, maar ook handen en voeten.’ ChristenUnie

‘ Voor meer banen, minder lasten en beter 
onderwijs. In een groene provincie waar je prettig 
woont, werkt en recreëert.’ D66

‘50PLUS geeft ouderen een stem.’ 50PLUS

‘ Provincie 535 miljoen, laat gemeenten een deel 
doen!’ Provincie@Inwonersbelangen

‘Meer banen, schone energie.’ GroenLinks

‘ Minder overheid, meer vrijheid.’ 
Libertarische Partij Utrecht

‘SGP: het Beste voor Utrecht!’ SGP

‘ We doen het samen! Met elkaar gaan we de 
uitdagingen aan waar Utrecht voor staat.’ CDA

‘ Als je bussen weghaalt uit wijken en 
dorpskernen laat je mensen die daarvan 
afhankelijk zijn in de steek.’ SP

‘ De VVD wil met de provincie Utrecht koersvast 
doorgaan op de ingeslagen weg: meer welvaart, 
minder overheid.’ VVD

‘ Kiezen voor bestuur dichtbij is kiezen  
voor opheffen van de provincie.’ Vrijzinnige Partij

‘ Jezus, de beste keus.’ Jezus Leeft

‘ Genoeg is Genoeg.’ PVV

Op www.kiesjouwutrecht.nl zie je de verschillende 
standpunten van de partijen en kun je de verkiezings-
programma’s downloaden. Ook helpen kies-hulpen om 
bewust je stem te kunnen bepalen.

 DE KIEZER
 AAN HET WOORD

De complete interviews lees je op: editie06.provincieutrechtmagazine.nl

”



Regio - Dinsdag 3 maart organi-
seert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een lezing over de weide-
vogels in de Ronde Hoep. Deze le-
zing wordt gegeven door Mark Kui-
per, directeur van Natuurbeleven en 
al jaren zeer intensief bezig met de 

weidevogels in onze buurt. De le-
zing wordt gehouden in NME-cen-
trum De Woudreus, Pieter Joosten-
laan 28a in Wilnis. De lezing be-
gint om 20.00u; en voor de toegang 
wordt een vrijwillige bijdrage van 
2,50 gevraagd. In de Ronde Hoep 
en de Bovenkerker Polder (Amstel-
land) doen weidevogels als grut-
to en ook tureluur het erg goed. Zo 
komen er steeds meer jonge grut-
to’s groot. Het succes zit hem in uit-
gekiend weidevogelbeheer, in een 
combinatie van agrarisch natuur- 
en reservaatbeheer, uitgevoerd door 
boeren, vrijwilligers en Landschap 
Noord-Holland. Belangrijk daarbij 
is een goede samenwerking met al-
le betrokkenen waarbij ook geke-
ken word naar de predatierisico’s 
voor een gruttopopulatie aan de ra-
felrand van een urbaan gebied. En 
de ambitie, de hoop: is de oplossing 
voor de landelijke gruttoproblema-
tiek eindelijk gevonden – in onze ei-
gen Ronde Hoep nog wel?

 
06   Nieuwe Meerbode  •  25 februari 2015

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 advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie:
Nel van der Pol

correspondent:
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

128e jaargang

oplAgE: 16.100

ingezonden brieven:
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het recht brieven in te korten of te 
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uitgever!
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Lezing ‘Weidevogels van 
de Ronde Hoep’

Do ontroert en verrast
Regio - De Stadschouwburg in 
Haarlem was donderdag 19 febru-
ari het toneel voor Dominique van 
Hulst, beter bekend als zangeres 
Do. In het knusse theater vond na-
melijk de première plaats van haar 
intieme theatertour ‘Uncovered’. En 
intiem was het; Do gaf zich bloot en 
sprak onder andere over haar druk-
ke gezinsleven met eenjarige zoon, 
haar moeder, carrière en de gezon-
de spanning in haar lijf: “Ik geef toe 
dat ik het ontzettend spannend vind 
om hier te staan vanavond, vooral 
omdat er zoveel bekenden van mij 
aanwezig zijn.” begon ze. En ook: 
“Gisteravond toen ik met mijn man 
nog een flesje wijn soldaat maak-
te, dacht ik echt even; ‘waar begín ik 
toch aan?!” Het ijs was onmiddellijk 
gebroken. Wat een verrassend eer-
lijke vrouw en wat een ontzettend 
leuk mens. Do bracht in het uur voor 
de pauze ontroerende Nederlands-
talige liedjes, maar ook een aantal, 
door haar geschreven, nieuwe num-
mers, die de zaal direct oppikte.
Na de pauze werd er meer ge-
swingd, maar door het opnieuw af 
te wisselen met het delen van haar 
persoonlijke emoties en diepe ver-
langens gaf zij het publiek de gehe-
le show door het gevoel dat ze haar 
móchten leren kennen. “Wat we-
ten jullie eigenlijk nog niet van mij?” 
vroeg Do. Aan het begin van de 
voorstelling waren er blanco kaart-
jes uitgedeeld waarop bezoekers 
een vraag aan de zangeres kon-
den stellen. Één jongedame had ge-
schreven of zij wellicht een duet met 

haar mocht zingen. En dat pakte ge-
weldig uit. De studente bleek over 
een heldere stem te beschikken en 
samen brachten ze op haar verzoek 
een nummer van Alain Clark. De 
toevalligheid leerde, dat de drum-
mer van deze zanger tevens de slag-
werker is van Do. Zijn naam kunt u 
onthouden: Lean Robbemont. De 
vierkoppige band, verder bestaan-
de uit Erik Rutjes op gitaar, Rogier 
van Wegberg op bas en, het moet 
gezegd, virtuoos vanachter de pia-
no; Marcus Olgers, speelden op de 
toppen van hun kunnen en Do was 
leading. Wat een dijk van een stem 
heeft deze pittige dame. Klein van 
stuk, zeer groot in daden. Ze bracht 
liedjes van vroegere helden zoals 
Whitney Houston, Stevie Wonder en 
Michael Jackson en het dak ging er 
af met nummers van deze tijd. Ui-
teraard kwamen nieuwe songs van 
het gelijknamige album langs en het 
gevoelige ‘Zeg me dat het niet zo is’ 
van Frank Boeijen. Een voorstelling 
voor elk wat wils dus. Er zijn tranen 
gevloeid in de zaal en er werd ge-
lachen. Uncovered is een must-see 
voorstelling.
U zult absoluut ontroerd worden en 
tegelijkertijd blij verrast. Die emo-
ties weet Do als geen ander over te 
brengen. Zij is ‘één van ons’. Kort-
om: De Theatertour ‘Do Uncovered’ 
verdient uitverkochte zalen! Speel-
lijst zie www.domusic.nl Voor de re-
gio Aalsmeer en omstreken: op 28 
maart spelen Do en haar mannen in 
het Crown Theater Aalsmeer www.
crowntheateraalsmeer.nl 

Snuffelmarkt in Haarlem
Regio - Er is weer een leuke en 
gezellige Snuffelmarkt in het Ken-
nemer sportcenter. Daar is altijd 
iets te doen voor jong en oud! De 
markt begint om 09:00 uur en sluit 
om 16:30 uur. Men kan naar harte-
lust komen snuffelen in allerlei oude 
spullen, serviesgoed, keukenspul-
len, boeken, sieraden, speelgoed, 
curiosa, elektrische apparaten, klei-
ne meubeltjes enz. enz. 
Wie weet ligt er wel iets bijzonders 

op u te wachten en vindt u nu ein-
delijk het boek dat u al jaren zocht 
of een leuk schilderijtje. 

Ook voor verzamelaars is het al-
tijd leuk snuffelen op zo’n gezelli-
ge markt. De entreeprijs is 3,50 eu-
ro voor volwassenen, kinderen on-
der geleide t/m 12 jaar zijn gratis. 
Parkeren is gratis. De Kennemerhal 
is gelegen aan de IJsbaanlaan 4 A, 
2024 AV Haarlem.

Spelletjesochtend bij 
Plusklas Beatrixschool
Wilnis - De plusklas van de Pr. 
Beatrixschool is bedoeld voor de 
kinderen uit groep 4 t/m 8 die wat 
extra uitdaging nodig hebben. Zij 
krijgen verschillende opdrachten 
buiten de normale lesstof om. De 
laatste weken zijn ze samen druk 
bezig geweest met het organise-
ren van een spelletjesochtend voor 
de hele school. Doel hiervan is geld 
inzamelen voor nieuwe bibliotheek-
boeken. Er werden allerlei plannen 
gemaakt. Zo werden in de week van 
het feest al plastic flessen ingeza-
meld. Op woensdag 18 februari was 
de feestochtend. Iedereen mocht 
verkleed naar school komen. Op 
school kon een spelletjeskaart ge-
kocht worden voor een zelf te bepa-

len bedrag. Met de spelletjeskaart 
konden spelletjes gedaan, bingo 
gespeeld, een film gekeken en car-
naval gevierd worden. Samen met 
de juffen gingen de groepen alle ac-
tiviteiten langs. Veel kinderen had-
den thuis hun best gedaan om een 
mooie taart te bakken. De ouders 
waren om 11 uur uitgenodigd om 
in restaurant La Beatrix een kop-
je koffie/ thee met taart te komen 
eten. Ook konden de ouders hier al-
vast inschrijven voor een boek dat 
Lieke en Marika uit groep 7 samen 
aan het schrijven zijn. De opbrengst 
was bij het schrijven van dit stukje 
nog niet bekend, maar zeker is dat 
er een paar leuke, nieuwe boeken 
van gekocht kunnen worden.

Bibliotheken introduceren 
VerhalenBieb-app
De Ronde Venen - Voor iedereen 
die even een verhaal wil lezen zon-
der online te gaan, is er nu de Ver-
halenBieb-app van de Bibliotheek. 
De app start met 20 verhalen in de 
categorieën: humor, spanning, dra-
ma en biografie. Iedere maand komt 
er een nieuw verhaal bij van beken-
de en minder bekende auteurs. De 
klant heeft zo een makkelijke ma-
nier om altijd en overal korte verha-
len te lezen op smartphone of tablet.
De VerhalenBieb bevat korte verha-
len voor volwassenen van zo’n 6.000 
woorden, met een pakkend en ver-
rassend plot. Ze zijn in 15 tot 20 mi-
nuten te lezen - ideaal voor onder-
weg, op wachtmomenten of voor 
het slapen gaan. In de app staan 
o.a. verhalen van Fiona Rempt (Re-
gendruppels), Herman Brussel-
mans (De overval), Anne Winkels 
(Schoonheid) en Jan Bos (GGZ). 

Korte verhalen
Korte verhalen zijn ‘hot’. Zo is de be-
kende auteur van korte verhalen 

A.L. Snijders, gevraagd een verha-
lenbundel samen te stellen samen 
met een staalkaart van korte verha-
len uit de Nederlandstalige geschie-
denis voor de campagne ‘Nederland 
Leest’ in november. 

De app
De VerhalenBieb-app is eenvoudig 
in gebruik en gratis te downloaden 
via de App Store of de Google Play 
Store. Voor het lezen is geen inter-
netverbinding nodig; het gedown-
loade verhaal wordt opgeslagen op 
smartphone of tablet. De lezer start 
het verhaal en de rest volgt vanzelf.

Met de VerhalenBieb-app biedt de 
Bibliotheek inmiddels een breed 
en gevarieerd aanbod apps: de Va-
kantieBieb (e-books tijdens de va-
kantie), de LuisterBieb (luisterboe-
ken), de PoëzieBieb (poëzie) en nu 
dus de VerhalenBieb (korte verha-
len): zo is er ‘voor elk wat wils’. Kijk 
voor meer informatie op www.bibli-
otheekavv.nl. 

Soos ‘De Cirkel’ viert carnaval
De Ronde Venen - Afgelopen week 
was het weer een groot feest in ge-
bouw Immitsj van Ajoc. De Huts Ge-
klutste Kliek vierde carnaval met 
Soos ‘De Cirkel’ (Soos voor mensen 
met een verstandelijke beperking). 
Half acht kwam iedereen binnen in 
prachtige creaties. DJ Marco Slin-
ger zorgde samen met DJ Wouter 
voor de muziek De stemming zat er 
al snel in. Iedereen was weer de he-
le avond op de vloer en de polonaise 
ging er in als koek. Zoals alle jaren 
werden er ook weer prijzen uitge-
deeld door Prins Carnaval. De prijs 
voor best geklede ging naar Arjan 

en Jessica. Tom Paul en Linda kre-
gen de prijs voor de beste dansers. 
Het was voor de leden van Soos 
“De Cirkel” een heerlijk ontspannen 
avond. Even een avondje niet oefe-
nen voor de Playback show van 27 
maart. Maar volgende week gaan zij 
er weer stevig tegen aan. Het wordt 
weer een spetterende show. Na-
tuurlijk met Hans van Veen als pre-
sentator en met medewerking van 
Dansschool Nicole. Wilt u informa-
tie over Soos “De Cirkel” of over de 
Playback show kunt u altijd bellen 
naar Angela van Adrichem, tel.  06-
23937815

Inkomensondersteuning
De Ronde Venen - Inwoners van 
De Ronde Venen met een laag inko-
men, die door chronische ziekte en/
of beperking te maken hebben met 
hoge ziektekosten, krijgen aan het 
einde van het jaar een vast bedrag 
van 100,- uitgekeerd. Dit heeft het 
college van B en W dinsdag 17 fe-
bruari vastgesteld. De inkomenson-
dersteuning is een nieuwe jaarlijkse 
regeling die voor chronisch zieken 
en gehandicapten. Dit vanwege de 
afschaffing van de Wet tegemoetko-
ming chronisch zieken en gehandi-
capten (Wtcg) en de regeling Com-
pensatie Eigen Risico (CER) per 1 
januari 2014. Om voor de inkomens-
ondersteuning in aanmerking te ko-
men kunnen inwoners tot 31 augus-
tus 2015 een aanvraagformulier in-
dienen bij gemeente De Ronde Ve-
nen. Aan elke inwoner die voldoet 
aan de voorwaarden keert gemeen-
te De Ronde Venen een vast bedrag 
uit van 100,-. Dit bedrag wordt aan 

het einde van het jaar uitgekeerd en 
heeft betrekking op het jaar 2014. In 
oktober 2015 bekijkt de gemeente 
of het vaste bedrag naar boven kan 
worden bijgesteld. Dit is afhankelijk 
van het beschikbare budget en het 
aantal aanvragen dat wordt inge-
diend. Vorig jaar heeft het CAK ge-
bruikers van de Wtcg en/of CER een 
brief gestuurd over de afschaffing 
van deze regelingen. In deze brief is 
aan gebruikers van deze regelingen 
toestemming gevraagd voor het de-
len van contactgegevens met de ge-
meente. Inwoners die de antwoord-
kaart hebben teruggestuurd, en 
daardoor bekend zijn bij gemeente, 
ontvangen binnenkort automatisch 
een brief met een toelichting op de 
Inkomensondersteuning voor chro-
nisch zieken en gehandicapten. Het 
aanvraagformulier is af te halen aan 
de balie van het gemeentehuis of te 
downloaden via de website www.
derondevenen.nl.

Kaarten maken
De Ronde Venen - De workshops 
“Zelf kaarten maken” die de Stich-
ting “Paraplu” al sinds vele jaren or-
ganiseert is erg populair. De work-
shop heeft een “inloop”-systeem, 
zodat men zich niet tevoren hoeft 
in te schrijven, maar elke week op 
woensdagmiddag kan binnen lo-
pen om mee te doen. Tijdens zo’n 
inloop-workshop leert men van Ans 
van Kerkwijk de “kneepjes van het 
vak” voor deze fantastische hobby. 
Bij haar is deze activiteit wel haast 
kunst en zij brengt dat op een ple-
zierige en gezellige wijze over aan 
haar deelnemers. Volgens haar is 
het krijgen van een zelfgemaakte 
kaart altijd heel bijzonder en meest-
al heb je aan het maken ervan al 
de meeste voldoening. Een zelfge-
maakte kaart spreekt meer aan en 
krijgt een heel andere, bijzondere 
betekenis voor die ander, naar wie 
je die kaart stuurt. Zij vindt het fijn 
en een uitdaging om op woensdag-
middag bij de Stichting ‘Paraplu’ de 
mensen te inspireren en enthousiast 
te maken voor het zelf maken van 
allerlei soorten kaarten. De inloop-
workshop vindt op elke woensdag-
middagplaats van 13.15 - 16.15 uur 
tot 13 mei 2015, entreekosten 2,00 
per keer.

Bingo bij O.K.K.
Mijdrecht - Dinsdagavond 3 Maart 
is er weer bingo bij toneelvereniging 
O.K.K. Er zijn weer mooie prijzen te 
winnen met als hoofdprijs een bui-
ten lantaarn, inclusief een cadeaubon 
terwaarde van 100 euro te besteden 
bij tuincentrum De Huifkar. U komt 
toch ook gezellig een avondje bingo 
spelen? De bingo zal gehouden wor-
den in het Veenweidebad, Ontspan-
ningsweg 1 te Mijdrecht en start om 
19.45 uur. Loten zijn te koop voor 0,50 
eurocent per lot.
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De Fontein naar het 
Rijksmuseum
Mijdrecht - Op donderdag 19 fe-
bruari gingen de kinderen uit groep 
6 en 8 van basisschool De Fontein 
naar het Rijksmuseum in Amster-
dam. Dit uitstapje was de afsluiting 
van een kunstproject. De kinde-
ren en begeleiders werden met de 
speciale museumpleinbus naar het 
Rijksmuseum gebracht. Elk groepje 
kreeg een eigen gids. Deze gidsen 
vertelden eerst de geschiedenis van 
de 17e eeuw, ook wel de Gouden 
Eeuw, zodat de kinderen een beeld 
kregen bij de kunstwerken. Waarom 
werden er zoveel schilderijen ge-
maakt? In die tijd hadden de men-
sen nog geen camera’s en smart-
phones,  waarmee zij foto’s naar 
vrienden konden sturen. Zij schil-
derden wat zij graag wilden delen 

met anderen, zoals hun huis, hun 
familie, het eten etc. 
Door middel van een tijdmachi-
ne kwamen de groepjes bij het be-
roemdste schilderij, namelijk De 
Nachtwacht van Rembrandt van 
Rijn. De gidsen hadden een tas met 
allemaal voorwerpen mee. Bij el-
ke plek waar zij iets gingen vertel-
len, pakten zij een voorwerp uit de 
tas. Zo vertelden zij dat blauwe verf 
heel duur was en daarom niet veel 
gebruikt werd. Ook vertelden zij dat 
de mensen veel geld moesten be-
talen als zij vooraan op het schilde-
rij wilden staan. De kinderen moch-
ten verschillende specerijen voelen 
en ruiken, daarna moesten zij raden 
wat het was. Het was een leerzame 
en leuke dag in het Rijksmuseum!

Veranderingen voor
Van Rijn Fietsen
Regio - De lente kondigt zich al 
weer voorzichtig aan met knop-
jes aan de bomen en hier en daar 
een stoer sneeuwklokje dat al bo-
ven de grond komt. Dit betekent dat 
het fi etsseizoen weer voor de deur 
staat! Van Rijn Fietsen bereidt zich 
daar al op voor. Vorig jaar is het ui-
terlijk van de winkel veranderd en 
is er een nieuw logo ontworpen. 
Dit jaar zijn er weer veranderin-
gen op til. De openingstijden wor-
den gewijzigd. Vanaf 1 maart zullen 
de fi etsenwinkel en de werkplaats 
op maandag gesloten zijn. Wat niet 
verandert is de service die Van Rijn 
Fietsen levert. De winkel heeft niet 
alleen een grote voorraad fi etsen, 
maar ook een enorm assortiment in 
accessoires en kleding. In de mo-
derne en ruim opgezette werkplaats, 
behandelen de medewerkers elke 
fi ets alsof het hun eigen fi ets is. Of 
het nu om een stadsfi ets, een moun-
tainbike of E-bike gaat; uw fi ets is in 

goede handen bij Van Rijn Fietsen. 
E-bike is een hippe naam voor een 
fi ets met trapondersteuning. Het is 
een prima investering voor iedereen 
die tijdens het fi etsen een extra zet-
je in de rug kan gebruiken. Het is 
een wat duurder segment, maar Van 
Rijn Fietsen verkoopt momenteel de 
Batavus Genova E-go voor een zeer 
aantrekkelijke prijs. Deze elektrische 
fi ets brengt u comfortabel en veilig 
overal naar toe. Hij heeft naast ze-
ven versnellingen en handremmen 
ook een verende voorvork en zadel-
pen. De fi ets is voorzien van een ver-
nieuwde, stille motor en er is keuze 
uit een 300 Wh accu en een 400 Wh 
accu. De Batavus Genova E-go met 
300 Wh accu kost tijdens de actie-
dagen van Van Rijn Fietsen 1.499,00 
in plaats van 1.699,00. Een mooie 
prijs voor een fi ets waarmee u soe-
pel door het drukke stadsverkeer 
beweegt, maar waarmee u net zo 
gemakkelijk recreatief kunt toeren.

Carnaval op de Sint Jozefschool
Vinkeveen - De leerlingen van de 
Sint Jozefschool in Vinkeveen maak-
ten het erg bont, afgelopen dinsdag. 
In de meest vreemde outfi ts kwamen 
zij naar school om Carnaval te vie-
ren. Het begon overal rustig met het 
maken van een groepsfoto en het 
spelen van spelletjes. Geheel in de 
lijn van leerprogramma De Vreedza-
me School, kwamen kinderen van de 
bovenbouw naar de kleuterklassen 
om daar de jongsten te helpen bij de 
feestelijke activiteiten. Daarna ging 

ieder naar de eigen klas en werd de 
boel op stelten gezet. Wat normaal 
natuurlijk echt niet kan, kan wel met 
Carnaval: één voor één klommen de 
kinderen op de tafels en showden zij 
hun prachtige outfi ts. Toen iedereen 
op de catwalk had gelopen, was er 
voor de midden- en bovenbouw een 
mooi feest in De Boei. Een heuse DJ 
draaide stoere én vrolijke muziek. Er 
werd fl ink gedanst, gelachen en gek 
gedaan... en zo hoort dat met Car-
naval!

CDA luistert nu toch ook naar de ondernemers

Gaan winkels in Mijdrecht nu 
wel of niet open op zondag
De Ronde Venen - Donderdag-
avond jl. is er voor de zoveelste keer 
weer uren gedebatteerd over de 
harte wens van de Mijdrechtse on-
dernemers: elke zondag hun zaken 
open van minimaal 12.00 tot 17.00. 
De gemeente De Ronde Venen is 
in de wijde omgeving, nog de enige 
gemeente die hun poot stijf houdt en 
nee blijft zeggen. In het laatst goed-
gekeurde coalitie akkoord van de 
raad staat namelijk dat de zondags-
opening een taboe is in De Ron-
de Venen. Dit was een eis van de 
Christen Unie/SGP om deel te ne-

men in de coalitie. De fracties van 
CDA, PvdA-GroenLinks -Lokaal So-
ciaal en Ronde Venen Belang gingen 
hiermee akkoord. Voor velen on-
dernemers een klap in het gezicht: 
“stond er niet in de verkiezingspro-
gramma’s van Ronde Venen Belang 
en PvdA-GroenLinks-Lokaal Sociaal 
dat zij voor zondag opstelling wa-
ren? Stond er niet in het verkiezing 
programma van het CDA dat zij niet 
echt voor waren, maar er niet voor 
zouden gaan liggen?“, aldus de on-
dernemers. De raadzaal zat bomvol 
met ondernemers. “Het water staat 

velen bedrijven tot de lippen: Alles 
om ons heen is open, alleen in De 
Ronde Venen niet. Dat scheelt heel 
veel omzet en dat kan ons de kop 
kosten”. De fractie van de VVD had 
het onderwerp weer op tafel ge-
legd. Zij willen dat het coalitieak-
koord wordt opengebroken en dat 
de winkels gewoon iedere zondag 
open moeten kunnen. Er werd weer 
fl ink gediscussieerd, veel gepraat, 
maar zoals vaak in de Rondeveense 
raad, weer weinig besloten. Wethou-
der Anco Goldhoorn schoof alles af 
op de raad: “Wij houden ons aan het 

Ronde Venen Belang vindt gehoor in parlement

Vinkenoord op agenda Tweede Kamer

Vervolg van de voorpagina.

Joppe de Ree, fractievoorzitter van 
RVB: ‘Met name van de zijde van 
Groen Links en SP is direct tot ac-
tie overgegaan. 
In een persoonlijk gesprek met 
Tweede Kamerlid Renske Leij-
ten (SP) op het Binnenhof deel-
de zij met ons de ontsteltenis over 
de onnodige teloorgang van instel-
lingen zoals Vinkenoord. De huidi-
ge veranderingen in de zorg hoeven 
naar ons idee niet direct gevolgen te 
hebben voor ouderen die niet in de 
zwaarste categorie van de zorg val-
len.’ René Bultena is verheugd over 
de respons van de Tweede Kamer-
leden: ‘Ik heb vernomen dat ook an-
dere partijen, zoals het CDA, inte-
resse hebben om initiatief ook lan-

delijk uit te breiden, maar voorals-
nog wachten we in spanning de be-
antwoording van de vragen van de 
SP en GroenLinks af. We hebben 
ons helemaal vastgebeten in deze 
materie en zullen pas loslaten als 
er resultaat behaald is!’ Rene Bul-
tena: :”het is toch tekenend dat ook 
de nationale politiek zich feitelijk 
afvraagt of Careyn een zorginstel-
ling is of een vastgoedmaatschap-
pij? Joppe de Ree: “Gezien ook de 
belangstelling in de Tweede Kamer 
zou Careyn zich toch moeten bera-
den over het openhouden van Vin-
kenoord. Ik denk niet dat Careyn 
gebaat is de boeken in te gaan als 
vastgoedmaatschappij in plaats van 
een zorginstelling. Wij hopen dat zij 
binnenkort met ons contact opne-
men.

1  Bent u op de hoogte van de wens van een groep inwoners van Vin-
keveen die graag Maria-oord/Vinkenoord zou willen voortzetten als 
ouderenzorgvoorziening? (1)

2  Kunt u aangeven welke belemmeringen er wettelijk zijn om een ge-
bouw over te nemen en de zorg voort te zetten via fi nanciering uit 
de gemeenschap (dan wel via de gemeente)? 

3  Klopt het dat de huidige eigenaar, zorginstelling Careyn, liever het 
pand wil gunnen aan een GGZ-instelling (Amerpoort)? 

4  Klopt het tevens dat Careyn stelt dat er geen vraag is naar een 
woon/zorgplek in Vinkenoord, waardoor er leegstand is? Wat zijn 
de wachtlijstcijfers precies voor Maria-oord/Vinkenoord? Onder-
zoek van Careyn gaf aan dat er destijds een kleine potentiële doel-
groep was.

5  Koopt het zorgkantoor minder zorgplaatsen in bij Careyn, en zo ja, 
hoeveel minder zijn dat er? Kunt u dat als percentage van de zor-
ginkoop als in absolute plekken aangeven? 

6  Erkent u dat voor een grote instelling als Careyn, met meer dan 90 
locaties, de locatie maar een pionnetje in het grote schaakspel is, 
terwijl voor Vinkenveen de locatie van groot belang is voor de leef-
baarheid van het plaatsje? 

7  Hoe heeft Careyn in het verleden deze locatie verworven? Hoeveel 
geld is er betaald voor het overnemen van dit verzorgingshuis en 
het vastgoed? 

8  Klopt het dat de locatie is opgebouwd met geld van de kerk en de 
gemeenschap en dat Careyn de locatie ‘om niet’ heeft verworven? 
Vindt u het terecht dat Careyn nu over de hoofden van de Vinken-
veense gemeenschap heen kan beslissen over deze voorziening?

9  Welke instrumenten kunt u inzetten om het lokale belang bij het 
sluiten van verzorgingshuizen mee te laten wegen? 

10  Kunt u de Kamer laten weten wat het vastgoed van de te sluiten 
verzorgingshuizen in totaal waard is? Heeft het College Sanering 
Zorginstellingen hier zicht op?

11 Acht u het mogelijk dat vele verzorgingshuislocaties die met pu-
bliek geld opgezet zijn – al dan niet uit de kerk, gemeenschap of 
vanuit AWBZ-gelden – verkocht zullen worden en dat de revenu-
en van dit vastgoed verdwijnt in grote zorginstellingen? Wat vindt u 
daarvan? Kunt u uw antwoord toelichten?

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 onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering 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 ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Ingezonden brief aan de Gemeente:

Mijdrecht Spookstad
Waar is de gemeente De Ron-
de Venen mee bezig? Willen ze 
Mijdrecht echt veranderen in een 
spookstad? Hoe lang is het gele-
den dat ze door het centrum heb-
ben gelopen? Wanneer ze dat va-
ker zouden doen zouden ze zien 
hoeveel leegstand er is. Molenhof 
weg, groot hek er voor. De Lin-
denboom meer lege panden dan 
gevulde. In de Dorpstraat diver-
se lege panden. (DA, Stoop, Ap-
polonia, oude Blokkerpand enz.) 
Een aantal jaar geleden bruis-
te het van de activiteiten en kwa-
men ook vele consumenten vanuit 
de wijde omgeving naar Mijdrecht 
om te winkelen want daar was 
het zo gezellig. Natuurlijk heeft 
de recessie er ook voor gezorgd 
dat een aantal ondernemers hun 
hoofd niet meer boven water kon-
den houden maar heeft de Ge-
meente De Ronde Venen actief 
meegeholpen of bleven zij allerlei 
eisen stellen waardoor de diverse 
ondernemers de nekslag kregen?
Neem het “zondag” beleid. Nu 
wordt de Karwei een boete gege-
ven van 15.000,- wanneer zij op 
zondag open gaat. Tja, dan kan het 
niet lang duren voordat de Karwei 
zegt “we houden het voor gezien”. 

Een Karwei die al verschillende ja-
ren is verkozen tot beste van Ne-
derland. Dat trekt consumenten, 
ook uit gemeentes om ons heen. 
Maar nee, de Gemeente de Ronde 
Venen wil geen zondag openstel-
ling. Sinds wanneer is Mijdrecht 
veranderd in zo’n gemeente waar 
niets mag op zondag. Het is ook 
niet erg van deze tijd trouwens. 
Wanneer consumenten via inter-
net 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week kunnen “winkelen” moet je 
daar in mee gaan om je gemeen-
te bruisend te houden en onder-
nemers de kans hun hoofd boven 
water te houden.
Gemeente ga lekker zo door. 
Straks zijn we Karwei kwijt en 
Grando en de KeukenKampioen. 
En als gevolg daarvan waarschijn-
lijk ook vele inwoners van de Ge-
meente hun baan. Heeft de Ge-
meente zo’n goed gevulde ww 
kas? Lijkt mij dat het behouden 
en creëren van banen binnen de 
Gemeente een prioriteit zou moe-
ten zijn maar dan moet je vooral 
zo door gaan.

Manella vd Schoor
Rodolphstraat 1
3641 CW Mijdrecht

beleid zoals afgesproken in het coa-
litie akkoord. Wilt u dat anders, dan 
is dat aan de raad en niet aan ons”, 
bleef hij de hele avond zeggen.
Hoe dichtgetimmerd het ook leek 
de afgelopen jaren, er blijkt nu toch 
een openingetje. Het CDA, de groot-
ste coalitie partner is nu niet meer 
echt tegen. Ongeveer de helft van de 
CDA fractie zou nu voor zondagope-
ning stemmen. PvdA is ook wel voor. 
Alleen Ronde Venen Belang zweeg 
in alle talen. Onder druk van de VVD 
verklaarde zij uiteindelijk geen be-
hoefte te voelen. “We staan er ge-
nuanceerd tegen over”. Uiteindelijk 
werd besloten, op voorstel van het 
CDA, dat de wethouder binnen een 
maand een onderzoek laat plegen 
over wat de ondernemers willen en 
wat de consument wil.“ Dat is toch 
al bekend? Dus weer rekken”, al-
dus de teleurgestelde ondernemers. 
Voor een uitgebreid verslag: lees de 
Nieuwe Meerbode 25 februari.

Schriftelijke vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het vervreemden van zorgvastgoed 
als een gemeenschap een ouderenzorgvoorziening wil voortzetten.

1 Kent u het bericht “Bewoners zorgcentrum Vinkenoord hopen op 
investeerders”? 

2  Bent u van mening dat er voldoende passende zorg in de regio zal 
zijn voor de cliënten van zorgcentrum Vinkenoord, indien het cen-
trum de deuren moet sluiten? 

2 Bent u voorts van mening dat lokale initiatieven een oplossing kun-
nen bieden voor dergelijke sluitingsproblematiek, indien de sluiting 
wordt veroorzaakt door fi nanciële problemen in plaats van een te-
kort aan vraag ten opzichte van het aanbod? 

4 Kunt u aangeven op welke manier burgerinitiatieven in het kader 
van het sluiten van kleine zorginstellingen vanuit de rijksoverheid 
worden ondersteund, en of dit in uw ogen voldoende is om deze 
burgerinitiatieven maximaal te stimuleren? 

Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgcentrum Vinkenoord moge-
lijk de deuren moet sluiten (ingezonden 11 februari 2015). 

Regio - Van Kouwen, dealer van 
de merken: Kia, Fiat, Alfa Romeo en 
Opel in Amsterdam en Hoofddorp, 
ziet de aanschaf van een nieuwe 
auto middels Private Lease inmid-
dels als een van de belangrijkste 
aankoopmogelijkheden.
Michael Meijer, salesmanager bij 
Van Kouwen: “We merken dat de 
stap naar een nieuwe auto veel klei-
ner wordt voor onze klanten door 
deze via Private Lease aan te schaf-
fen. De grote voordelen zijn dat er 
geen aankoopbedrag en geen rest-
bedrag voldaan hoeven te worden. 

Private Lease
Private Lease is heel transparant, 
al voor 229 euro per maand rijd je 
een nieuwe auto waar nog uitslui-
tend de brandstofkosten bij komen. 
Naar keuze kan de auto na 2, 3 of 4 
jaar weer zonder rest betaling wor-

Landelijke onderscheidingen 
voor Van Kouwen

den ingeleverd of omgeruild voor 
een nieuwer of ander model. En 
we geven cash geld voor de huidi-
ge auto bij de overstap naar Priva-
te Lease! Naast Private Lease bie-
den we ook andere leasevormen 
aan, denk aan Operational Lease 
of Financial Lease wat vooral voor 
bedrijven gunstig is. Via ons nieu-
we concept Vamos Automobiliteit, 
is dat ook voor (zeer) kortlopende 
contracten mogelijk.“

Dat Van Kouwen hier succesvol in 
is, blijkt wel. Zowel de Fiat impor-
teur als de Kia importeur heeft de 

verkopers van Van Kouwen uitge-
roepen tot nr. 1 op het gebied van 
Private Lease en Operational Lease. 
Eerder al werd Van Kouwen door 
Opel Nederland in het zonnetje ge-
zet toen bij Van Kouwen Opel in 
Hoofddorp het 100e leasecontract 
werd getekend.
Alle info over Private Lease, Finan-
cial Lease en Operational Lease is te 
vinden op de website van Van Kou-
wen, www.vankouwen.nl waar di-
rect een passende offerte kan wor-
den aangevraagd. Meer informatie 
over Vamos Automobiliteit vindt u 
op vamos-automobiliteit.nl. 

Serge Booms, Businesscenter Ac-
countmanager bij Van Kouwen Kia, 
neemt de 1e prijs voor beste verko-
per Operational Lease verkoper in 
ontvangst.

Maxim van de Beeten, Fiat verkoopadviseur bij Van Kouwen neemt de prijs 
van Beste Private Lease verkoper in ontvangst
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Nummer 2 pakt punten 
van koploper
Regio - De topper van afgelo-
pen week was de wedstrijd tussen 
Bar Adelhof 3 (1e) en De Kromme 
Mijdrecht 1 (2e). Dat zijn de wed-
strijden waar het om gaat. Maakt 
de nummer 1 het gat groter, maakt 
de nummer 2 het gat kleiner? Al-
tijd een wedstrijd met de druk er-
op en wie kan daar dan het beste 
mee omgaan? Dat was deze keer de 
nummer twee. Het uitspelen maak-
ten de Kromme Mijdrechters kenne-
lijk niets niet. Allen Rohan Janmaar 
(Adelhof) wist zijn parij te winnen 
en Stefan Vos (Adelhof) speelde ge-
lijk maar de andere 6 punten wa-
ren voor de Kromme mijdrecht en 
die komen dan ook weer 3 punten 
dichterbij. CenS 2 ontving de Krom-
me Mijdrecht 2. Jos Bader (CenS) 
was een van de spelers die met 19 
beurten de snelste partij speelde. 
Chris Esser (CenS) kwam slechts 2 
caramboles te kort om nog gelijk te 
spelen. Ook de twee andere partij-
en werden onderling verdeeld maar 
CenS had net iets meer carambo-
les gemaakt en won dus met 5-4 de 
wedstrijd. De Springbok 2 ontving 
CenS 1, hier was Desmond Driehuis 
(CenS) de tweede speler die slechts 
19 beurten nodig had om te winnen. 
Van de Springbok kon alleen Peter 
Langelaan 2 punten voor de Spring-
bok in huis houden, 2-7. Onze Vrij-
heid/de Biljartmakers kon tegen 
ASM 1 ook geen echte potten bre-
ken maar met 4 punten toegevoegd 
aan hun totaal blijven zij nog in het 
spoor van de kop maar de andere 5 
en dus ook de eindzege waren toch 
voor ASM 1.

In de top
De Merel/Heerelux3 mocht thuis 
(of het hier wat uitmaakte) tegen 
de Merel/Heerenlux 2. Een kop-
loper moet winnen en dat blijft de 
Merel/Heerenlux ook week na week 
doen. Ook deze week was het over-
grote deel van de 9 punten, 6 in dit 
geval, voor hen en werd de Me-

rel/Heerelux 2 met slechts 3 pun-
ten naar “huis” gestuurd. De Merel/
Heerenlux 1 ontving Bar Adelhof 2. 
Ook de laatste staat in de top drie 
en moet dus blijven winnen. Voor de 
Adelhoffers op papier een makkelij-
ke 2-7 overwinning maar de praktijk 
was even anders. Kees Griffioen en 
Bart Hofmans kwamen net tekort (2 
en 3 caramboles) om te winnen en 
de einduitslag er totaal anders uit 
te laten zien. Stieva/Aalsmeer ont-
ving de nummer 2, de Springbok 1 
en ook hier moest er dus door de 
Springbok 1 gewonnen worden. De 
laatste partij, tussen Lucia Burger 
en Kees de Bruin bleef tot aan de 
laatste beurt spannend maar werd 
toch door Kees gewonnen. Van Stie-
va won alleen Bernard Enthoven zijn 
partij en met 2 tegen 7 blijft ook de 
Springbok 1 uitzicht houden op de 
1e plek. De Paddestoel 2 speelde te-
gen de Schans/Lutis ventilatietech-
niek. Jamal Banmousa is al weken 
in vorm en ook deze week liet hij die 
vorm weer zien, met een serie van 
12 caramboles (34,29%) legde hij de 
hoogste serie van de week op het 
laken. Tegenstander Henk Doorne-
veld liet zich echter niet afschrikken 
en won toch deze partij. Arjan Bos-
man won van John Beets en stel-
de daarmee ook de 5-4 overwin-
ning veilig. DIO klimt ook naar bo-
ven. Week na week worden er vol-
doende punten binnen gesleept om 
de top 3 in het zicht te krijgen. Dat 
moest dan ook deze week weer ge-
beuren. Het was niet de volle 100% 
winst maar de overwinningen van 
Paul Schuurman en Bert Dijkshoorn 
zorgden er voor dat er weer 5 pun-
ten aan het totaal kon worden toe-
gevoegd. De andere 4 waren voor 
tegenstander Bar Adelhof 1.

Komende zondag 1 maart worden 
de persoonlijke kampioenschappen 
3-ster libre gespeeld in de locaties 
de Kromme Mijdrecht en Onze Vrij-
heid, aanvang 11:00.

De Ronde Venen - Nu het winter-
seizoen in het zwembad binnenkort 
is afgelopen start de buitentraining 
weer. Eerst nog naar de Ardennen en 
dan op zaterdag 4 april weer volop 
trainen voor het kanopolo. De ver-
eniging KVDRV gaat met één jeugd-
team meedoen in de landelijke com-
petitie en met twee teams in de toer-
nooien. Het A-team wordt omge-
vormd naar een “vriendenteam”. Dit 
vanwege studie en werk van diver-
se spelers. Het recreatieve poloteam 
wordt aangevuld met van alles en 
nog wat. Dus met iedereen die een 
beetje kan kanovaren en een bal kan 
vangen. Dit zijn bijv. ouders waar-
van de kinderen kanopolo spelen en 
oudgedienden die na een lange pe-
riode weer mee gaan doen met het 
kanopolo. Mogelijk dat hier ook sa-
menwerking wordt gezocht met de 
kanovereniging in Alphen a/d Rijn. 

Jeugd
Het jeugdteam heeft geen wijzigin-
gen ten opzichte van vorig jaar en 
kan verder groeien. Vorig jaar werd 
er al meegedaan in de middenmoot. 
In de huidige samenstelling kan er 
nog 1 à 2 jaar worden gevaren voor-
dat de overstap moet worden ge-
maakt naar de senioren klasse. Wel 
zal er net als vorig jaar al worden 
meegedaan in de 3e klasse op toer-
nooien waar niet wordt gevaren in de 
jeugdklasse. De opgave dit jaar is om 
af en toe in de prijzen te vallen. Maar 
ook de concurrentie groeit sterk. Het 
team van Odysseus uit Alkmaar zal 
komend jaar een geduchte tegen-
stander worden. Deze club heeft 
een grote groep jeugd en prima trai-
ningsmogelijkheden. Daar ontbreekt 
het bij KVDRV aan. Toch moet een 
plek boven de middenmoot haalbaar 

zijn en mogelijk zelfs een plek op het 
podium. 

Trainingsmaatjes gezocht
De basis van het jeugdteam is erg 
smal en als er iemand ziek is of een 
keer afvalt, dan is de groep eigenlijk 
te klein om goed te kunnen trainen. 
Het liefst heeft het team versterking 
in de vorm van nieuwe spelers, maar 
ook enkel meetrainen is een optie. 
Het leukst is als er op de training 
5-5 kan worden gespeeld. Van het 
oefenen op wedstrijdsituaties leert 
men het meest. Het jeugdteam be-
vindt zich eigenlijk altijd in een op-
bouwfase waar telkens de nieuwko-
mers moeten worden opgeleid. Dit 
kan soms snel gaan en na een paar 
maanden pakt de jeugd dit meestal 
erg goed op. Wel helpt het als je een 
beetje lef en durf hebt. Kom een keer 
meevaren! Wij zorgen voor het ma-
teriaal. 

Mooi trainingsveld
Sinds vorig jaar ligt er op de Vinke-
veense plas, onder aan de N201 een 
prachtig oefenveld voor het kanopo-
lo. Hiermee is het niet meer nodig 
om met de doelen te slepen. Om te 
kunnen trainen is het een hele voor-
uitgang en door de beschikking over 
een speelveld over de gehele leng-
te kan er ook beter op het aanval-
len en verdedigen worden getraind. 
Daarnaast kan er ook een keer een 
ander team worden uitgenodigd om 
een keer te komen spelen. Het nieu-
we speelveld kan bijdragen aan een 
betere prestatie van de teams en aan 
een extra groei van leden. Bijkomstig 
voordeel is dat beide doelen goed te 
zien zijn vanaf de N201 dus mogelijk 
draagt het ook bij aan een promotie 
van het kanopolo.

Argon eenvoudig langs
SC Zevenhoven
Mijdrecht - Op bezoek bij het laag-
geplaatste Zevenhoven heeft Argon 
eigenlijk eenvoudig de winst bin-
nengehaald. Het verzuimde alleen 
om aan het doelgemiddelde te wer-
ken. Na een snelle openingstreffer 
bleven daarna, ondanks een groot 
veldoverwicht en veel balbezit, de 
doelpunten uit. Gelijk na rust scoor-
de Argon tweemaal en was de zege 
binnen. Zevenhoven mocht nog wel 
de eer redden, de eindstand werd 
zodoende 1-3.

Snel doelpunt
Na vijf minuten werd aanvaller Bas 
Pel ten val gebracht, de goed lei-
dende scheidsrechter Jager twij-
felde geen moment en wees naar 
de stip. Epi Kraemer schoot vanaf 
elf meter onberispelijk binnen 0-1. 
Daarna zagen we een afstands-
schot van Rudi Zaal over de doel-
lat scheren. Halverwege was er in-
zet van Bas Pel, die via de voet van 
verdediger Jasper Rijneker op de 
paal terecht kwam, in de rebound 
werd er tot vijf maal toe op doel ge-
knald, maar telkens zat er voet of li-
chaam tussen, uiteindelijk leverde 
het alleen een hoekschop op. Het 
stug verdedigende Zevenhoven gaf 
verder maar weinig mogelijkheden 
weg. Aan het slot van de eerste helft 
zagen we nog een actie van Ilias el 
Mazouji maar ook die inzet werd tot 
hoekschop verwerkt.

Bliksemstart
Een snelle start aan het begin van 
tweede helft gooide de wedstrijd in 
het slot, een pass van Dennis Filippo 
bereikte Bas Pel die vervolgens Ili-
as el Mazouji bediende, met een di-
agonaal schot verschalkte hij doel-
man Jordy Aartman 0-2. Vijf minu-
ten later was het Ian van Otterlo die, 
nadat doelman Aartman een schot 
gepareerd had in de rebound raak 
knalde 0-3.

Daarna verzuimde Argon om door 
te drukken, het spel werd bij vla-
gen zeer slordig, mede omdat Ru-
di Zaal en Ian van Otterloo naar de 
kant gehaald werden. Wel zagen 
we nog een pracht kans voor Oscar 
Leune maar die kopte na een hoek-
schop van Jesse Loenen net over de 
kruising. Met nog een kwartier te 
gaan kreeg dan Zevenhoven toch 
nog zijn eretreffer, Pieter-Koen van 
der Plas was de gelukkige. Vervol-
gens kon Syrano Morrison de stand 
wat oprekken maar zijn knal werd 
door doelman Aartman met voet ge-
keerd. In de slotminuut was er nog 
een fraaie actie van Ilias el Mazouji 
maar zijn schoot ging net naast.
Wel een verdiende overwinning voor 
Argon maar het was allemaal niet 
oogstrelend. Zaterdag komt Zee-
wolde op bezoek in Mijdrecht. 

Foto: sportinbeeld.com

Jeugd Veenshuttle krijgt 
nieuwe club-shirts
De Ronde Venen - Donderdag 18 
februari kregen de jeugdleden van 
badminton vereniging Veenshuttel                
als eersten de nieuwe clubshirts, 
geleverd door Rob d’Hersigny. 

Na jaren gespeeld te hebben met 
een wit clubshirt voorzien van het 
groene Veenshuttle-logo, zijn de 

clubshirts nu geheel groen voorzien 
van het club logo in het wit. Door 
de nieuwe frisse en sportieve shirts 
zullen de spelers extra opvallen als 
team! Vanaf donderdag 25 februari 
kunnen ook de recreanten en com-
petitiespelers de nieuwe clubshirts 
in gebruik gaan nemen! Zie ook op 
www.veenshuttle.nl

Kanopolo jeugdteam 
zoekt ‘Trainingmaatjes’

CSW zeer doelgericht bezig
Wilnis - Hoe ga je een wedstrijd in 
als je de uitwedstrijd al met 7-0 hebt 
gewonnen? Dan hoop je op weer 
een verbetering van het doelsaldo. 
En hoe gaat de tegenstander die-
zelfde wedstrijd in? Die hoopt niet 
nog zo’n afstraffing te krijgen. De 
hoop van CSW zegevierde boven 
die van tegenstander VOP, waar-
door het publiek getrakteerd werd 
op een overwinning met de hoogste 
score van dit seizoen, 8-1.
VOP probeerde in het begin er een 
echte wedstrijd van te maken. Er 
werd daarbij veelvuldig gebruik ge-
maakt van de lange bal, het meest 
uitgevoerd door de laatste man en 
tevens aanvoerder. Het leverde ech-
ter nauwelijks gevaar op voor de 
verdediging van CSW. Keeper Jordy 
Wens hoefde alleen in de dertien-
de minuut een schot uit de tweede 
lijn te keren. Nadat CSW een paar 
keer slordig met kansen was om-
gesprongen, was het in de 22e mi-
nuut dan toch voor de eerste keer 
raak. Een lange pass van Marciano 
Kastoredjo bereikte vlekkeloos de 
opgerukte Elroy Baas, wiens voor-
zet op maat hard door spits Vincent 
van Hellemondt werd ingekopt. Tien 
minuten later was het weer Vincent 
van Hellemondt die na goed voorbe-
reidend werk van Berry Kramer en 
Sander Kunkeler de 2-0 in het doel 
mocht schuiven. Om de voorsprong 
en het feest nog groter te maken in 
de eerste helft, leverde Vincent een 
zuivere, onvervalste hattrick af door 
een strakke voorzet van Nick van 
Asselen koppend af te ronden. Bij-
na volgde een vierde doelpunt op 
rij van Vincent, wat onofficieel een 
quattrick genoemd wordt. In ieder 
geval ging CSW met een verdiende 
3-0 voorsprong de rust in.

Inschuiver
In de tweede helft lukte het Vincent 
om nog een keer te scoren, ech-
ter nadat daarvoor Sander Kunkeler 

met een beheerst uitgevoerd lob-
je de 4-0 aangetekend had na een 
verre doeltrap van Jordy Wens. De 
inschuiver van Vincent bij de 5-0 
werd voorafgegaan door een heer-
lijke combinatie van Berry Kramer 
en Mike Cornelissen. Zijn broer Da-
ve Cornelissen leverde niet veel la-
ter een prachtige voorzet af die door 
Berry Kramer van dichtbij ingekopt 
werd. Na deze zesde treffer volg-
de de enige twee smetjes op de-
ze wedstrijd. Allereerst werd een te 
korte terugspeelbal van CSW door 
VOP eenvoudig doeltreffend afge-
straft, zodat er 6-1 op het score-
bord verscheen. Daarnaast kreeg 
Sander Kunkeler een elleboog in 
zijn gezicht, wat werd bestraft door 
de secuur leidende scheidsrechter 
met rood. Coach Dennis Sluijk be-
sloot ter zelfbescherming de aan-
geslagen Sander te wisselen voor 
Bram Bode. Later volgde nog twee 
wissels, namelijk Dennis Prange 
voor Berry Kramer en Justin Blok 
voor Mike Cornelissen. In de tus-
sentijd had Nick van Asselen mis-
schien wel de mooiste goal van al-
lemaal geproduceerd. Van ongeveer 
20 meter schoot hij hard en strak in 
de rechterbovenhoek. In het laatste 
kwartier hoopte het publiek dat de 
man-meer-situatie nog zou leiden 
tot dubbele cijfers op het scorebord.
Dit was mogelijk geweest, ware het 
niet dat er twee doelpunten – te-
recht – door buitenspel werden af-
gekeurd. Plus dat aanvoerder Mar-
ciano Kastoredjo nog een strafschop 
mistte. Het eindschot was voor de 
invaller Bram Bode. Met enige hulp 
van een verdediger zorgde hij voor 
de eindstand van 8-1. Een heerlij-
ke uitslag, inderdaad goed voor het 
vertrouwen en het doelsaldo. Zater-
dag 28 februari weer eens een uit-
wedstrijd tegen Elinkwijk, die ver-
rassend verloor van hekkensluiter 
Odysseus ‘91. 
Foto: sportinbeeld.com

Topavond voor Veenland 
volleybal
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag speelden zowel de dames en 
heren 2 team van Veenland een 
thuiswedstrijd in de Willisstee. 
De dames hadden weinig moeite 
met het team van KDO uit De Kwa-
kel. Hoewel de stand in de eerste set 
nog gelijk op liep tot 11-11, kostte 
het de Wilinisse ploeg daarna wei-
nig moeite om de set te winnen. 
Het werd 25 tegen 11. In de twee-
de set bood KDO meer weerstand 
en was het rommelig aan Veenland-
zijde. Veenland coach Nico de Jong 
maande de dames netter te spelen, 
maar de aanvallen kwamen er niet 
echt uit. Toch won Veenland de set 
met 25- 22. De derde set kan voor 
een groot deel op naam van spel-
verdeelster Ans Vianen geschreven 
worden. Bij de stand 7 – 4 kwam zij 
aan service en uit die servicebeurt 
werden 17 punten op rij gescoord. 
Voor zover bekend nog niet eer-
der vertoond in de Veenland dames 
competitie. Soms werd de service 
goed verdedigd door KDO, maar 
hun aanval werd gelijk goed opge-
vangen, waarna de Veenland aan-
valsters Simone de Jong en Anniek 
de Jong de rally’s meteen weer af-

maakten. Bij 24 -4 wist KDO toch 
nog 5 punten te scoren, maar toen 
viel de genadeklap voor hen met 25 
– 9. Ook in de vierde set liep Veen-
land makkelijk bij KDO weg en met 
25 – 11 werd de wedstrijd beëindigd 
en waren de volle 5 punten binnen. 
Veenland staat na deze overwinning 
3e in de competitie en KDO op de 
10e plek. Op 2 maart speelt Veen-
land uit in Haarlem tegen Spaarne-
stad 15, de hekkensluiter in de 3e 
klasse D. 
Het Veenland heren 2 team had te 
kampen met blessures en wist met 
moeite een team op de been te 
brengen. Met behulp van Anniek 
de Jong en Mariëlle Bartman uit da-
mes 1, speelden zij tegen Unitas he-
ren 2. Ondanks het sterk gewijzigde 
team, met invallers en hulp van de 
dames, draaide het team niet onver-
dienstelijk. De heren uit Mijdrecht 
moesten Veenland in alle sets voor 
laten gaan. Veenland won van Uni-
tas met 25-20, 25-20, 25-22 en de 
laatste spannende set werd beslist 
met 28-26. 
In de 2 gespeelde wedstrijden haal-
de Veenland dus de maximale 10 
punten voor de club binnen
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Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 27 februa-
ri januari 2015 is er in Café de Me-
rel Arkenpark MUR no 43 prijs-kla-
verjassen om fraaie prijzen. Het kla-
verjassen start om 20.00 uur, zowel 
dames als heren zijn welkom. Aan-
wezig zijn om 19.45 uur voor de in-
schrijving. Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winnares 
bekend. Er zijn fraaie prijzen te win-
nen. Ook zal er een tombola gehou-
den worden met schitterende prij-
zen.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjas avond was:
1 Carla v.Nieuwkerk  7308 punten
2 Cock Meijer  7233 punten
3 Pleun Vis  6974 punten
4 Sonja v.d. Waa  6942 punten
5 Herman v.d. Waa  6744 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Corry v. Bemmelen met 4655 pun-
ten.
Hier volgen de data voor de prijs-
klaverjascompetitie 2014/2015: 
27 februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 
april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni en 3 
juli. Alles onder voorbehoud.

TTC DE Merel huldigt 
kampioenen
De Ronde Venen - Tijdens de jaar-
lijkse ledenvergadering van fiets-
club ‘de Merel’ werden de verschil-
lende prijzen, behaald in het afgelo-
pen seizoen, uitgereikt.
De opkomst van de leden is jaarlijks 
vrij constant: bijna de helft van de 
130 leden is dan aanwezig. Na de 
opening werd een minuut stilte ge-
houden ter nagedachtenis van de 
vorig jaar overleden Martin van Tol. 
Daarna werd de vergadering vlot af-
gehandeld. Zo werden o.a. enke-
le fietsreglementen aangepast en 
de aftredende bestuurders, Richard 
Morsink, Anton van Senten en Mar-
got Kompier met luid applaus uitge-
luid. De nieuwe bestuursleden Ste-
fanie Miltenburg, Gijs Elekschot en 
Hans Hazeleger kregen een warm 
welkom. Uit het verloop van de ver-
gadering bleek dat de leden tevre-
den waren met het reilen en zeilen 
in de club. De vergadering verliep 
in een prettige sfeer, niet in de laat-
ste plaats omdat één der leden een 
heus clublied had geschreven. En-
thousiast werd door iedereen mee-
gezongen. Door het bestuur werd 
de vrijwilliger van het jaar uitge-
roepen. Het werd het echtpaar Ha-
genaars, organisator van de club-
weekenden van de laatste jaren.
Als laatste werden de kampioenen 
in de verschillende leeftijdscatego-
rieën gehuldigd. Bij de Merel is er 
sprake van een kilometer- en een 
puntencompetitie.

De eerste drie in de verschillende 
categorieën:

Eindstand Kilometercompetitie
fietsseizoen 2014

Dames
1. Margo Kompier  8.528 km
2. Joyce Hagenaars  7.520 km
3. Marjan van ‘t Hart  6.049 km

Heren (< 55 jaar)
1. Jan Willem Bouwman  11.801 km
2. Aad van ‘t Hart  6.248 km 
3. Peter Meijer  5.728 km

Heren (55 t/m 64 jaar)
1. Tom Zuijdervliet  14.322 km
2. Dick Hagenaars  14.137 km
3. Anton van Senten  6.592 km

Heren (65 jaar en ouder)
1. Kees Smit  10.820 km
2. Enno Steenhuis  10.176 km
3. Gerard de Graaff  9.655 km

Eindstand Rittencompetitie 
fietsseizoen 2014
Dames
1. Joyce Hagenaars  3.774 pnt
2. Margo Kompier  2.998 pnt
3. Marjan van ‘t Hart  2.930 pnt

Heren
1. Ger Hulsman  7.580 pnt
2. Enno Steenhuis  6.696 pnt
3. Gerard de Graaff  5.406 pnt

Gerco de Leeuw is pupil 
van de week
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
was een leuke dag voor Gerco de 
Leeuw. Na al een poosje bij Csw op 
de wachtlijst gestaan te hebben, nu 
voetballend met zijn team de F5 te-
gen Amstelveen F3.
Helaas dachten deze jongens een 
aantal spelers van de F1 nodig te 
hebben om het sterrenteam van 
de F5 te verslaan. Het verschil was 
daardoor erg groot maar met een 
verlies van 10-4 verliet hij met opge-
heven hoofd het veld. In de middag 
mocht Gerco opnieuw naar CSW. 
Om 13.50 mocht hij zich melden bij 
het 1e van CSW. Hij mocht als pu-
pil van de week de hele middag op-
trekken met dit elftal. Ze begonnen 

met warmlopen en inschieten en 
precies om 14.30 mocht Gerco sa-
men met de scheidsrechter het veld 
op om na de toss de aftrap te ver-
richten voor de wedstrijd tegen VOP. 
Een voortreffelijk doelpunt luidde de 
wedstrijd in en Gerco namen snel 
plaats op de bank. Het werd een 
mooie wedstrijd met heel veel kan-
sen en uiteindelijk won CSW met 
8-1. Gerco heeft genoten van een 
leuke middag. Met een patatje en 
een prachtige voetbal met handte-
keningen van alle spelers ging Ger-
co met zijn vader en grote broer met 
een goed gevoel naar huis. CSW be-
dankt voor deze kans. 
Foto: sportinbeeld.com

Hertha E3 wint ook van
‘s Graveland
Vinkeveen - Zaterdag 21 februari 
speelde de E3 van Hertha een uit-
wedstrijd bij ‘s Graveland. Het was 
de enige wedstrijd in de competitie 
die doorging. Het was voor ‘s Grave-
land de eerste wedstrijd, voorgaan-
de speelronde waren zij vrij. Voor de 
toppers van de E3 een mooie test-
case om eens te kijken hoe de eer-
ste tegenstander buitenshuis was. 
Er waren twee afwezigen deze wed-
strijd, te weten keeper Kevin en spe-
ler Sem. Met 10 veldspelers is de E3 
ruim bezet, maar zoals gezegd ont-
brak keeper Kevin. Om dit op te van-
gen werd keeper Jonas uit de E4 ge-
leend. Jonas toonde zich een prima 
vervanger, zelfs de tegenpartij was 
onder de indruk van zijn keepen.

Boodschap
Afgesproken was om er direct kort 
op te zitten bij de tegenstander, zo-
dat zij niet in hun spel konden ko-
men. Die boodschap werd goed 
opgepakt, want binnen 2 minuten 
was de eerste Hertha goal een feit. 
Het was Sander van Senten die zijn 
tweede doelpunt van de competi-
tie wist te maken, 0-1. Na een mi-
nuut of vier wist ‘s Graveland een 
uitbraak te forceren en een goede 
aanval af te ronden en Jonas af te 
troeven, 1-1. Gelukkig lieten onze 
jonge Herthanen zien wat ze kon-
den, en de ene na de aanval werd 
uitgevoerd op het ‘s Graveland doel. 
Na 10 minuten een prachtige aan-
val over rechts, Sander speelt zich 
goed vrij en levert een prima voor-
zet af. Deze belandde achterin waar 
Tygo iets moois in gedachten had. 
Hij neemt aan, legt hem nog even 
goed en haalt dan verwoestend uit, 
en helaas verdwijnt de bal via de 
lat over het doel. Als hij iets lager 
was geweest, had hij zeker geze-
ten. De mannen zijn deze wedstrijd 
wederom goed bezig, Wouter, Cor-
né en Zenno houden zich verdedi-
gend prima staande. Voorin heb-
ben de verdedigers van ‘s Grave-
land hun handen vol aan onze aan-
vallers, Sander, Thijs en Tygo. Niels, 
die trouwens verdedigend ijzersterk 
was, en Matthijs die ook weer ou-
derwets op dreef was kenden een 
prima invalbeurt de eerste helft. Na 
15 minuten testte Sander nogmaals 

het aluminium boven de keeper. Een 
prima schot spatte uiteen op de lat. 

Sterker
De mannen werden in de rust ge-
wezen op de ruimte die ze moesten 
benutten in een “man meer situatie”. 
Dit moesten en konden ze veel beter 
uitspelen. Ook moest de bal sneller 
ingespeeld worden. De tweede helft 
ving aan en ‘s Graveland trapte af. 
Direct weer druk van onze mannen 
waardoor ‘s Graveland gedwongen 
werd om achteruit te gaan. 

Het geheime wapen van Hertha was 
Corné, opgesteld als centraal ach-
terin maar met een grote drive naar 
voren. Na 3 minuten in de twee-
de helft, trok hij mee ten strijde en 
schoof de bal nadat hij deze netjes 
terug kreeg achter de keeper van 
‘s Graveland, 1-2. Hertha was ster-
ker, maar ‘s Graveland gaf zich nog 
niet gewonnen. De “genadeklap” 
moest nog uitgedeeld worden door 
Hertha. Dit gebeurde zo’n 4 minu-
ten later. Het was wederom Corné 
die over de as van het veld optrok, 
wat mannetjes passeerde en sim-
pel de 1-3 binnen schoof. Een heer-
lijk moment voor het team, dit was 
meer dan verdient gezien de strijd 
en inzet die getoond werd. ‘s Gra-
veland werd slechts nog een paar 
keer gevaarlijk, maar daar stonden 
of onze verdedigers prima werk te 
leveren, Wouter gooide er regelma-
tig een prima sliding uit, of Jonas 
deed waarvoor hij meegenomen 
was: goed keepen. Een van de laat-
ste aanvallen van Hertha had meer 
verdiend. Een goede actie van Mat-
thijs, hij trok door over rechts, hij 
kon voor eigen succes gaan, maar 
in plaats daar van schoof hij de bal 
naar links, waar Corné er net iets 
beter voor stond. Helaas voor Cor-
né maaide hij over de bal, anders 
had hij een hattrick kunnen note-
ren deze wedstrijd. Vlak daarna was 
het einde wedstrijd, en konden er 3 
punten bijgeschreven worden. 

Volgende week is er geen wedstrijd, 
maar op 7 maart verwelkomen wij 
de Vecht E3 op ons sportpark de 
Molmhoek. Aanvang van de wed-
strijd is 10:00 uur.

SV Hertha ME1 bekert verder
Vinkeveen - Zaterdag jl.  stond de 
KNVB bekerwedstrijd tegen Loos-
drecht op het programma, de mei-
den van Loosdrecht hadden net zo-
als de meiden van Hertha de pou-
lefase gewonnen. Hertha ME1 be-
gon prima aan de wedstrijd. Mooie 
aanvallen en kansen waren er ge-
noeg maar de keeper van Loos-
drecht was in topvorm. Maar in de 
11de minuut bracht Femke Hertha 
ME1 verdiend op voorsprong, Fem-
ke passeerde 2 dames en scoorde 
in de korte hoek de verdiende 1-0. 
Was Loosdrecht nog gevaarlijk? 
Heel af en toe kwamen de meiden 
van Loosdrecht eruit maar dan wa-
ren achterin Mo, Yasmine, Noa en 
keeper Daniek er nog. Hertha was 
de bovenliggende partij de eerste 
helft en had ruimer afstand moeten 
nemen, ruststand  1-0

Na rust hetzelfde spelbeeld, Hert-
ha bleef aanvallen en Loosdrecht 
counterde af en toe. In de 34ste mi-
nuut was het Mandy met een mooie 
afstandschot die de 2-0 op het sco-
rebord zette. Als Loosdrecht er eens 
uit kwam was het wel weer keeper 
Ismene die in de weg stond. Hert-
ha kwam eigenlijk niet meer in ge-
vaar en het was weer Mandy in de 
29ste minuut  met een afstandschot 
die de 3-0 maakte. Daarna was Ster-
re aan de beurt, de linksbuiten pas-
seerde haar tegenstander en met 
een mooie schuiver scoorde Sterre 
de 4-0 in de 47ste minuut, even later 
werdt het nog 5-0, een mooie goal 
van Britt in de laatste minuut. De 
uitstekend fluitende scheidsrechter 
flooot voor einde wedstrijd en Hert-
ha ME1 zit weer in de koker voor de 
volgende ronde van de KNVB beker.

De komende vier jaar meer stroomstoringen op komst

Doodsangst vanwege stroomuitval
Mijdrecht - Stroomstoringen zijn 
zo langzamerhand gemeengoed in 
De Ronde Venen. Vrijwel geen en-
kele woonkern wordt gespaard. De 
reden is dat het kabelnetwerk en de 
ondergrondse aansluitingen aan het 
einde van hun levensduur zijn en 
Stedin dit momenteel allemaal ver-
vangt. Volgens ingewijden gaat het 
allemaal nog wel even duren voor-
dat de problematiek kan zijn op-
gelost. En het is voor iedereen las-
tig, op welk tijdstip van de dag zo’n 
stroomstoring zich ook voordoet. 
Maar meer nog hebben zieken en 
ouderen er veel hinder van, vooral 
als zij voor hun gezondheidssituatie 
thuis afhankelijk zijn van stroom uit 
het stopcontact waaraan hun appa-
raten zijn aangesloten die over hun 
gezondheid waken of in geval van 
acute nood daarvoor moeten wor-
den kunnen ingeschakeld. Dat kan 
grote risico’s met zich meebren-
gen. Een voorbeeld daarvan is Ve-
ronique Hooglugt (13) die met haar 
ouders en broer in de wijk Proos-
dijland-Zuid woont. Vanwege haar 
zwakke gezondheid geniet zij weke-
lijks medische zorg, uitgevoerd door 
een aantal verpleegkundigen. Naar 
school gaan kan zij niet en daarom 
krijgt zij onderwijs aan huis. Door 
haar zwakke hartsituatie en de kans 
op hartfalen is Veronique ’s nachts 
aangesloten op een hartmonitor en 
regelmatig moet zij met vernevelap-
paratuur en een zuurstofconcentra-
tor extra zuurstof hebben. Die appa-
raten werken op het lichtnet. Als de 
stroom uitvalt – en dat gebeurt nogal 
eens in die wijk - kan zij in ernstige 
problemen komen. Haar ouders en 
met name haar moeder Vera is dan 
ten einde raad en durft vaak niet te 
gaan slapen omdat zij elk moment 
weer een stroomstoring verwacht. 

Dat is geen leven. Maar ook zij kan 
bij een stroomstoring weinig of niets 
voor haar dochter betekenen. Vero-
nique staat bovendien doodsangs-
ten uit in het donker.

Stroomaggregaat geen optie
Het idee om een benzine-of diesel-
generator te plaatsen, welke aan-
slaat als de stroom uitvalt is welis-
waar een optie, maar die kan je in 
de dichtbevolkte woonwijk niet zo-
maar in de tuin zetten vanwege 
stank- en lawaaioverlast. Geruime 
tijd al is Vera bezig in contact te tre-
den met Stedin en de gemeente om 
het probleem te bespreken en of 
er mogelijke oplossingen voorhan-
den zijn. In beide gevallen werd zij 
steeds van het kastje naar de muur 
gestuurd. Kort geleden wilde zij een 
afspraak maken met de betreffen-
de wethouder die over ‘welzijn en 
gezondheid’ gaat om het probleem 
aan de orde te stellen. Dat werd 
ingewilligd, maar tot haar verba-
zing kreeg zij niet wethouder Eri-
ka Spil (Gezondheid, WMO/AWBZ) 
te spreken maar wethouder Aldrik 
Dijkstra die o.a. Jeugd in zijn porte-
feuille heeft…
“De wethouder bleek in eerste aan-
leg niet te weten waar het eigen-
lijk over ging; hij dacht dat ik om 
geld kwam vragen. Ik vertelde hem 
dus mijn verhaal met het verzoek 
om mee te denken hoe je zo’n pro-
bleem zou kunnen oplossen,” licht 
Vera toe. “Eventueel samen met 
een derde partij die kan adviseren 
wat te doen of wat er toegepast kan 
worden in dergelijke gevallen. Ook 
al omdat ik het idee heb dat onze 
dochter niet de enige zal zijn die 
problemen krijgt met haar gezond-
heid als de stroom uitvalt. Er zullen 
in mijn beleving nog wel anderen 

zijn binnen onze gemeente die thuis 
in vergelijkbare situaties verkeren. 
En ik snap ook wel dat de gemeen-
te niet voor iedere bewoner afzon-
derlijk voor een passende oplossing 
kan zorgen.” Verpleegkundige Mari-
on die Veronique afgelopen vrijdag 
medisch verzorgde, onderschrijft 
het relaas van Vera. “Vanuit mijn er-
varing in de wijkverpleging weet ik 
dat er thuis veel mensen zijn die min 
of meer in dezelfde omstandigheid 
verkeren. Zij hebben het ook moei-
lijk als de stroom uitvalt. En dan heb 
ik het niet over mensen in de zorg-
centra. Waarom deze mensen niet 
reageren bij de gemeente weet ik 
niet. Misschien omdat ze denken 
dat het toch niks helpt. Je kunt je 
moeilijk wapenen tegen stroomsto-
ringen.”

Bel de brandweer...
“Ik heb bijgehouden hoeveel 
stroomstoringen er het afgelopen 
jaar in onze wijk zijn geweest. Dat 
waren er zeven, verdeeld over kor-
te en langere stroomstoringen. Dan 
bel ik Stedin en die zegt dat ik bij de 
gemeente moet zijn. De gemeente 
zegt op haar beurt dat ik de brand-
weer dan maar moet bellen. De 
brandweer verwijst mij weer naar de 
gemeente en als ik dan ten langen 
leste mijn verhaal vertel aan de be-
treffende ambtenaar zegt die mij toe 
erop terug te zullen komen. Maar je 
hoort er nooit meer wat van. Als je 
als gemeente botweg niets meer 
van je laat horen is dat niet alleen 
bijzonder onbeschoft maar wijst ook 
op minachting voor de inwoner. Zo 
voel ik dat,” aldus Vera. “Bij de ge-
meente beweert men dat Veronique 
uniek is in zo’n situatie en dat ik de 
enige ben die dan aan de bel trekt. 
Misschien zijn er wel meer mensen 
die de gemeente hiervoor hebben 
benaderd, maar die zijn afgepoei-
erd. Dan laat je het al gauw om het 
nog eens te proberen. Ik geef het 
echter niet gauw op want het gaat 
om het welzijn en de gezondheid 
van zowel onze dochter als naar 
mijn mening ook om dat van ande-
ren. Naar de effecten van stelselma-
tige stroomuitval zou eens een on-
derzoek gedaan moeten worden. 
Misschien zijn er inwoners die be-
reid zijn om vanuit hun situatie dit 
eens te willen melden aan de krant.”

Meer stroomstoringen verwacht
Wethouder Dijkstra liet Vera tijdens 
het gesprek nog weten dat uit re-
cent overleg met Stedin naar voren 

is gekomen dat men bij het onder-
houd van de stroomkabels in ‘fa-
se 2’ is aangeland. Dat houdt in dat 
men nu in de grond aan de buizen 
onderhoud en vervanging gaat uit-
voeren. Met als gevolg dat de be-
woners in de regio de komende vier 
jaar nog veel meer stroomstorin-
gen kunnen verwachten. Wat bete-
kent dat Veronique en wie weet nog 
meer patiënten en ouderen onpret-
tige en misschien wel levensbedrei-
gende tijden tegemoet gaan. Nog 
afgezien van het ongemak voor an-
dere inwoners, winkels en bedrij-
ven. Want een afdoende oplossing 
voor als de stroom uitvalt en je toch 
stroom moet hebben is nog niet 
voorhanden. “Een ambulance bel-
len is het beste wat men in zulke 
noodgevallen kan doen. Die kan de 
patiënt snel naar een plaats bren-
gen waar wel stroom is. Of het ge-
woon met je eigen auto doen als dat 
kan,” geeft een leverancier van net-
stroomvoorzieningen te kennen aan 
wie wij het probleem voor advies 
voorlegden. Aardig bedacht, maar 
als er dan meerdere gevallen zijn 
die een ambulance nodig hebben, 
zijn die dan beschikbaar?

Dan hebben we het nog niet ge-
had over de zorgverzekering. Dekt 
die alle calamiteiten als deze zich 
voordoen? De gemeente is geen 
optie om die te vragen naar ver-
huurmogelijkheden van toestel-
len of apparaten (zo ze er al zou-
den zijn). Sinds 1 januari is de uit-
leen van hulpmiddelen op een an-
dere leest geschoeid. In dit ver-
band laat een woordvoerster van 
de gemeente desgevraagd het vol-
gende weten: ‘Dergelijke appara-
ten of aggregaten behoren niet tot 
de contract-afspraken met leveran-
ciers van onze voorzieningen. Waar-
schijnlijk verloopt dit via de zorgver-
zekeraars of ziekenhuizen of men-
sen moeten het zelf aanschaffen. In 
feite hebben we als gemeente hier 
geen rol in, maar proberen we wel 
te kijken hoe we mensen het bes-
te kunnen helpen. Dus bijvoorbeeld 
of we mensen met een laag inko-
men bij de aanschaf van een ag-
gregaat kunnen ondersteunen van-
uit de bijzondere bijstand. Maar dat 
is erg afhankelijk van de persoonlij-
ke situatie en echt maatwerk. Daar-
naast hebben we regelmatig con-
tact met Stedin over de stroomvoor-
ziening waaraan we dergelijke situ-
aties voorleggen. Overigens advi-
seert de veiligheidsregio aan men-
sen die afhankelijk zijn van medi-
sche apparatuur om met de huisarts 
te overleggen of zij naar het zieken-
huis moeten in geval van stroomuit-
val.’ En dus blijft het probleem voor-
alsnog actueel.
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