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g-star/DIEsEL/paLL maLL/JaCK&JONEs
Ltb/Cars/pEtrOL/ONLy/vErO mODa

DONDErDag 6, vrIJDag 7 EN zatErDag 8 maart

LaatstE saLE artIKELEN 40 tOt 80% KOrtINg

Op DE gEHELE WINtErCOLLECtIE bOvENOp DE saLE KOrtINgEN

€50,- €25,- €15,-1E JEaNs 
vOOr 

2E JEaNs 
vOOr 

3E JEaNs 
vOOr 

bIg L JEaNs DIsCOuNt | JOIN fasHION | WWW.bIgL.NL
zIJDstraat 61, aaLsmEEr | maaNDag t/m zatErDag | tEL: 0297 321177
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Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

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

www.vderwilt.nl

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Stem Lokale Kracht!

Stem CDA

Stem Lokale Kracht!

Stem CDA

Stem Lokale Kracht!

Stem CDA
Stem Lokale Kracht!

Stem CDA

Stem Lokale Kracht!

Stem CDA

KUNST VAN ZOLDER
Betaalbaar

Uniek
Meer dan 100 werken

Kom kijken!
8/9 en 15/16 maart
12.00 - 17.00 uur

Galerie Fort aan de Drecht
Grevelingen 50  Uithoorn

ADVERTEREN?
IN DE

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

Winkelcentrum Amstelplein
www.kaasenzo-stijnmelenhorst.nl

Purmer oud
een héle kilo 

van e15,90 
voor e11,90

échte Noord-Hollandse kaas!

AAN HET WERK !

3

VOOR BEHOUD VAN
BANEN IN DE ZORG

Nog 1 week tot de
gemeeNteraads

verkieziNgeN
Nog geen idee op wie te stemmen? 

Lees de bijgaande:
Nieuwe meerbode
verkieziNgskraNt

Geen krant?
0297-581698

Morgenavond het uur van de waarheid?
Raad moet kiezen: voor voortbestaan 
middenstand of bezwaren omwonenden
Mijdrecht – Morgen, donderdag 6 
maart, wordt de Allonge op de Sa-
menwerkingsovereenkomst Molen-
hof in de gemeenteraadsvergade-
ring besproken. In de Allonge staan 
aanvullende afspraken tussen de 
gemeente en Hoogvliet Beheer. In 
2011 heeft de gemeenteraad al be-
sloten om een Samenwerkingsover-
eenkomst aan te gaan. De Allonge is 
hier een aanvulling op. De gemeen-
teraad moet hier mee instemmen 
om het plan door te kunnen te laten 

gaan. Al ruim tien jaar is Hoogvliet 
eigenaar van winkelcentrum Mo-
lenhof. Toen was het nog een ge-
zellig winkelcentrum in het winkel-
hart van Koopcentrum Mijdrecht, 
tegenover winkelcentrum de Linde-
boom. Van het winkelcentrum Mo-
lenhof is niets meer over. Hoogvliet 
heeft al tien jaar plannen om Mo-
lenhof te herbouwen, maar steeds 
opnieuw stuiten hun plannen op be-
zwaren, of werkt de economie niet 
mee. Nu ligt er economisch gezien 

een haalbaar plan. Een plan waar 
de middenstanders in Koopcen-
trum Mijdrecht blij mee zijn, daar er 
dan weer leven in het centrum komt. 
Een plan waar ook de gemeente blij 
mee is. Wat weerhoudt ze dan zou je 
zeggen: wel, er is een dertigtal be-
woners – hoofdzakelijk woonachtig 
aan het Hofland – dat ernstige be-
zwaren heeft. Reden: te veel en te 
zwaar verkeer door hun woon- en 
leefgebied. 
(Vervolg elders in deze krant) 

Gemeente zet samenwerking met 
Wecycle voort
De Ronde Venen - De gemeen-
te De Ronde Venen zet de samen-
werking met Wecycle voort. Alle af-
gedankte elektrische apparaten en 
spaarlampen (e-waste) die inwo-
ners inleveren op de milieustraat 
worden afgegeven aan Wecycle, die 
ze optimaal laat recyclen. Wecycle is 
de stichting die in Nederland de in-
zameling en recycling van e-waste 
organiseert.
Door de samenwerking met We-
cycle, kan de gemeente De Ronde 
Venen erop vertrouwen dat de in-
zameling en recycling van e-was-
te veilig en verantwoord gebeuren. 
Oude elektrische apparaten worden 
voor meer dan 75 procent gerecy-
cled, spaarlampen zelfs voor meer 
dan 90 procent. Door recycling blij-
ven grondstoffen behouden en ko-
men schadelijke stoffen niet in het 
milieu terecht.

De Ronde Venen - Wat een paar 
jaar geleden in de polder Groot-
Mijdrecht Noord door natuurorga-
nisaties en de Provincie niet luk-
te, wordt op korte termijn wel ge-
realiseerd in een ander deel van het 
veenweidegebied in De Ronde Ve-
nen, namelijk een nieuw (nat) na-
tuurgebied in de polder Groot Wil-
nis-Vinkeveen. Het gaat hier om 
het landelijk gebied van ongeveer 
470 hectare – de zogeheten Wil-
nisse Bovenlanden - dat begrensd 
wordt door Bovendijk-N212-Geer-
kade-Amstelkade. Dit wordt vanaf 
eind dit jaar ingericht in wat wordt 
genoemd ‘een fraai stuk natuurge-
bied met ruimte voor nieuwe flo-
ra en fauna en vooral veel verschil-
lende weidevogels’. De polder gaat 
onderdeel uitmaken van de Ecolo-

gische Hoofdstructuur en vormt een 
belangrijke schakel in de verbin-
ding tussen de Vinkeveense Plas-
sen en de Nieuwkoopse Plassen. 
Een uniek veenweidegebied in het 
Groene Hart dat destijds door de 
stichting Ontwikkeling De Venen in 
opdracht van de Provincie méér na-
tuur en een betere toekomst voor 
de landbouw(!) moest bewerkstel-
ligen. Stuurgroep De Wilnisse Bo-
venlanden die namens de Gebieds-
commissie Utrecht-West de inrich-
ting van de polder regisseert, orga-
niseerde voor belangstellende be-
woners en ondernemers van de Bo-
vendijk en de Amstelkade donder-
dagavond 27 februari samen met 
de gemeente een inloopavond in 
De Meijert. Daar kon men kennis-
nemen van het project dat na bijna 

tien jaar praten en overleggen nu 
van start kan gaan. Door leden van 
de Stuurgroep werd op verzoek een 
en ander toegelicht. Er was kenne-
lijk weinig ruchtbaarheid aan dit ge-
beuren toegekend want de belang-
stelling was matig te noemen, de lo-
kale pers bleek niet te zijn uitgeno-
digd en ook raadsleden lieten het 
massaal afweten. Op een na, Ni-
co de Dood van het CDA. Wethou-
der David Moolenburgh kwam nog 
gauw even een kijkje nemen. Bij een 
project van dergelijke omvang waar 
heel veel gemeenschapsgeld mee 
gemoeid is, zou je toch mogen ver-
wachten dat lokaal in brede kring 
hieraan meer bekendheid wordt ge-
geven. Maar dat viel dus tegen.

(Vervolg elders in deze krant) 

Wilnisse Bovenlanden wordt natuurgebied

Alle gemeenten in Nederland werk-
ten de afgelopen jaren tot grote te-
vredenheid samen met Wecycle. De 
huidige overeenkomsten lopen per 
14 februari 2014 af, wegens veran-

deringen in de wetgeving. De nieu-
we overeenkomst heeft een loop-
tijd van twee jaar, met een optie om 
daarna nog eens met twee jaar te 
verlengen.

Wie heeft onze 
Murphy gezien?
Onze vierjarige kater Murphy wordt 
sinds 15 februari jl. vermist in de 
wijk Molenland. Mocht u Murphy 
gezien hebben, belt u dan naar Re-
née: 06-16536822.

Rijbewijs kwijt 
Wilnis - Een automobilist is vori-
ge week woensdagavond 26 febru-
ari aangehouden nadat hij veel te 
hard had gereden op de Ir. Ensche-
deweg. De snelheidsduivel reed bij-
na 160 km/u, waar 80 km/u is toe-
gestaan. De verdachte, een 32-jari-
ge man uit Mijdrecht, werd aange-
houden en zijn rijbewijs werd inge-
vorderd.

VERMIST

De Lindeboom 18 | Mijdrecht
Tel 0297-284838/272250 

www.lotuscornermijdrecht.nl

Foe Yong Hai
met kipfi let grote portie)

Saté Ajam
kippenvlees, 4 stokjes)

keuze uit nasi, bami of witte rijst

voor afhalen €10,-
Geldig t/m 31 maart 2014

bij inlevering van deze bon

�

BENT U JARIG?
Dan kunt u in dezelfde week

dat u jarig bent gratis genieten

van ons wokbuff et (v.a. 6 volw.)

Vraag naar de voorwaarden.



De Ronde Venen - Atelier de 
Kromme Mijdrecht (AKM) is de ver-
eniging van amateur kunstenaars 
die in of rondom de Ronde Venen 
wonen. Bij ons leert iedereen, van 
jong tot oud, tekenen en schilderen 
onder professionele begeleiding. 
Afgelopen maandag, 3 maart, is het 
laatste lesblok van dit schildersei-
zoen begonnen en het is nog moge-
lijk om in te stromen tijdens een cur-
sus in dit blok. 

Dinsdagavond
Deze avond is voor volwassenen en 
speciaal voor het beter leren teke-
nen en schilderen naar ongekleed 
model. De avond bestaat uit een 
aantal sessies: van snelle schetsen 
van een paar minuten tot langere 
van maximaal een half uur. Tussen 
de sessies door bespreken de deel-
nemers kort elkaars werk. De erva-
ring leert dat je in korte tijd je vaar-
digheden, in kijken en schetsen, 
verbetert. Slechts twee van de tien 
avonden is er een docent aanwe-
zig, daarom is deze cursus iets voor 
jou als je zelfstandig kunt of durft te 
werken.

De overige dagdelen
Mocht je niet warm lopen voor het 
tekenen of schilderen naar onge-
kleed model dan zijn er nog ande-
re cursussen die misschien beter bij 
je passen. Zo heeft het AKM in dit 
blok voor volwassenen op donder-
dagavond, vrijdagmiddag en -avond 
de cursus portret schilderen en op 
dinsdagmiddag, woensdagavond en 
donderdagmiddag de cursus land-
schap schilderen. Ook zijn er cur-
sussen waar je schilderen met ge-
mengde technieken kunt leren. 

Proefles
Ben jij een volwassene en lijkt het 
je heerlijk om je vrije avond te be-
steden aan schilderen. Dan geeft 
het AKM je de mogelijkheid om één 
of meer proeflessen te volgen. Deze 
kosten 7,50 per les.

Beginners opgelet!
Volgend seizoen willen we je op vrij-
dagochtend en maandagmiddag de 
mogelijkheid bieden om kennis te 
maken met de basistechnieken van 
tekenen en schilderen. Deze cur-
sus is speciaal bedoeld voor men-
sen met weinig of geen ervaring en 
je kunt je er nu voor aanmelden.

Jeugd
Op woensdag- en vrijdagmiddag 
zijn er lessen voor de jeugd. Woens-
dag is voor kinderen op de basis-
school en vrijdag voor kinderen op 
de middelbare school. Lees je dit 
bericht en denk je: dat lijkt mij leuk, 
óf dat is wel wat voor mijn zoon of 
dochter, óf dat is misschien iets voor 
één van mijn leerlingen. Dan zijn er 
ook voor jou één of meer proefles-
sen mogelijk als kennismaking. Een 
proefles kost 5,75. 

Aanmelden
Aanmelden voor proeflessen of 
een cursus kan bij Marianne van 
Eck. Zij is telefonisch bereikbaar 
op 0297-283917 en via mail leden@ 
atelierdekrommemijdrecht.nl. Het 
AKM is gevestigd in de voorma-
lige basisschool De Eendracht in 
Mijdrecht. 

Kijk voor meer informatie over onder 
andere onze cursussen en lestijden op  
www.atelierdekrommemijdrecht.nl
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Gevonden:
- Wilnis, Burg.van Trichtlaan: 6 maanden oude cyperse kat met 

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

Is mager en uitgedroogd. Heeft wat wit om mond.
- Vinkeveen, Demmerik: Zwarte ongecastreerde kater.
- Uithoorn, Arthur. v. Schendellaan: Rood cypers ongecastreerde 

kater.
- Wilnis, Herenweg: Karamel kleurig konijn met plukjes om hoofd.
- Abcoude, Botshol: Cyperskatje, zilver-zwart. 
 Heeft een bandje om van Dierenbescherming.
- Uithoorn, Helene Swartlaan of PieterLangedijklaan: 
 Jong ongecastreerd rood-wit katertje.

Mijmeringen
VERKIEZINGEN 

Over twee weken is het zover, de burger 
moet weer naar de stemhokjes en zijn of 
haar keuze kenbaar maken voor de lokale 
politiek, de eigen gemeente.

Opkomst
Uit diverse peilingen wordt een lage op-
komst bij de gemeenteraadsverkiezingen voorspeld. De verwachting 
is dat minder dan de helft van de kiezers op 19 maart naar de stem-
bus zal gaan. De vorige keer in 2010 was de opkomst 54,1% en de 
vraag is of we dit jaar eronderdoor duiken of niet. Volgens premier 
Rutte is het niet zo gek dat mensen op een bepaalde manier naar 
de politiek kijken, omdat het een moeilijke tijd is voor Nederland. 
Maar volgens hem komt Nederland stap voor stap uit de pijnlijke cri-
sis en neemt de politiek zijn verantwoordelijkheid en zijn de resul-
taten te zien en roept hij daarmee de mensen op om te gaan stem-
men. Want een sterk Nederland vraagt ook om een sterke gemeen-
teraad en goede bestuurders. Het kabinet zou volgens Rutte de wo-
ning- en arbeidsmarkt, pensioenen en uitkeringen hebben hervormd 
en de overheid kleiner hebben gemaakt. Het hervormen van Neder-
land moet doorgaan met als doel een vrijer, veiliger en welvarender 
Nederland en dat zou in de eigen gemeente beginnen. 

Campagne voeren
De politiek, landelijk of op gemeente niveau houdt vele mensen be-
zig. Niet enkel de bestuurders, ook de journalistiek kan niet zon-
der politiek. De krant zou flink dunner worden als er niet meer over 
geschreven zou worden. Politiek is voor mij vooral een hoop mooie 
woorden, treffende campagne zinnen en verhaaltjes en vervolgens 
zeg ik, praatjes vullen geen gaatjes. Het is een en al geklets in de 
lucht, een hoop ego’s bij elkaar die botsen en de woordelijke strijd 
aangaan om hun standpunten te verdedigen. Het lullige van de de-
mocratie is echter dat je met zeer diverse partijen tot een beslissing 
moet komen en je daardoor nooit 100% zal scoren met een verkie-
zingsprogramma. Als kiezer kies je voor een partij, een richting en 
moet je maar hopen dat die partij jouw mening of standpunt goed 
verdedigd. En rendementen uit het verleden bieden ook hier geen ga-
rantie voor de toekomst!

Droevig
Ik zie de toekomst somber in op dit moment. Om me heen zie ik men-
sen die hard werken of altijd hard hebben gewerkt en daar nu de 
wrange vruchten van plukken. Je mag blij zijn als je een baan hebt, 
maar de garantie van een vast contract is niet meer hetzelfde als een 
paar jaar geleden. We staan allemaal op de wip als het gaat om be-
zuinigingen en reorganisaties op de werkvloer. Ben je ziek om wat 
voor reden dan ook, denk maar niet dat de wet Poortwachter het 
goed met je voorheeft. Voor je het weet zit je op bijstandsniveau en 
kun je fluiten naar je opgebouwde vermogen in de vorm van wat dan 
ook. Is dit de mooie hervormde woning- en arbeidsmarkt waar Rut-
te het over heeft? Hervormd is het, maar ik kan er maar weinig moois 
aan ontdekken?

Stemmen
Ik heb echt totaal geen zin om te gaan stemmen. Op wie moet ik 
stemmen? Welke partij past het beste bij mijn standpunten? Kan ik 
vertrouwen dat zij op een juiste manier tot een beslissing komen en 
er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen te helpen? Het ligt er zo 
aan tot welke doelgroep je hoort. Het liefste zou ik gewoon niet gaan, 
er niet over nadenken en het wegstoppen met mooie praatjes als; het 
helpt toch geen ene zak om te gaan stemmen, ze maken er toch wel 
weer een potje van, beslissingen maken kost altijd een paar jaar in 
een gemeente, of er worden beslissingen gemaakt die weer belache-
lijk veel belastinggeld kosten.

Maar toch... ga ik wel stemmen, want het is zo makkelijk om te klagen 
en niks te doen en alleen maar te zeiken. En daar wordt de gemeen-
te politiek niet beter van. Menigeen zal stellen dat als ik het zo’n zooi-
tje vindt, waarom ik dan niet zelf de politieke arena betreedt. Niet lul-
len, maar poetsen. Soms zou ik het wel willen, maar ik zou het geen 
dag volhouden. Dus moet ik toch respect hebben voor de mensen die 
dat wel aangaan en hun best doen voor het algemeen belang. Daar-
om ga ik wel stemmen, nadat ik alle programma’s van de partijen kri-
tisch heb bekeken. Ik hoop nog het een en ander te kunnen lezen 
in de krant die het makkelijker maakt om een keuze te gaan maken. 

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

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

stichting thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.
brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

INFORMATIEF

Ali B Beken(d)t
Regio - Eind januari was de premiè-
re van het cabaretprogramma van 
Ali B. en sindsdien allemaal lovende 
kritieke. Op vrijdag 14 maart as. de 
kans om deze leuke, grappige, ont-
roerende voorstelling te gaan zien in 
Crown Theater Aalsmeer. 
In Ali B Beken(d)t vertelt hij verha-
len over zijn jeugd, deelt hij zijn on-
zekerheden over zijn uiterlijk, doet 
een boekje open over zakelijke pro-
blemen en overspannen zijn, en be-
redeneert hij zijn geloof. Ali B wil dat 
we hem echt leren kennen. Natuur-
lijk, hij is een rapper met meer dan 
tien hits, de gelauwerde presentator 
van Ali B op Volle toeren, tafelheer 
bij de De Wereld Draait Door en ju-
rylid bij The Voice. Wereldberoemd 
op tv, maar niet iemand van wie je 
alles weet.
Ali heeft nog veel geheim gehou-
den. Heel veel. Er zijn nu eenmaal 
dingen waar een mens niet makke-
lijk over praat, waar zelfs een knuf-
felmarokkaan met het hart op de 
tong zijn mond over houdt. Elk mens 
heeft zo zijn trots en schaamte en 
verborgen verhalen. Zo ook Ali. Met 
zijn vorige programma, ‘Ali B geeft 
antwoord’ won Ali de cabaretprijs 
Neerlands Hoop. De jury schreef: 
‘Een multi-talent dat zonder gêne 
een inkijkje geeft in zijn gevarieerde 
leven. Charmant, onbevangen, open 
en ad rem glijdt hij door de avond. 
Hij maakt er een feestje van voor fa-

milie en vrienden, waarbij hij luchti-
ge verhalen afwisselt met diep ont-
roerende ontboezemingen.’ Daar 
zijn ze dan mooi ingetuind, de ju-
ry, want u als kritisch theaterpubliek 
voelt natuurlijk dat er meer aan de 
hand moet zijn. Het verhaal van de 
kansarme Marokkaan uit Amster-
dam-Oost die het schopt tot pu-
bliekslieveling; te mooi om waar te 
zijn. En Ali weet dat u weet dat er 
meer achter moet zitten. Dus komt 
hij nu met de echte verhalen, noemt 
hij man en paard, laat het achterste 
van zijn tong zien. Voor sommigen 
misschien een schok, voor anderen 
een opluchting, maar hoe dan ook; 
niets was wat het leek. De Volks-
krant schreef hierover: “De voor-
stelling biedt een volwaardige the-
atervoorstelling met een kop en een 
staart met speciaal voor deze show 
geschreven liedjes en een decor 
dat bestaat uit een tiental bijzonde-
re stoelen, die verband houden met 
een bepaalde bekentenis. Tussen 
de grappige en ontroerende verha-
len door kan hij mooi wat raps kwijt. 
Zo komen alle talenten van Ali B sa-
men.” Kaarten voor deze voorstelling 
op vrijdag 14 maart aanstaande om 
20.00 uur, kunt u reserveren voor 
24,50 (en een groepskorting van 
5=6). Bezoek de website voor actu-
ele prijsinformatie en arrangemen-
ten: www.crowntheateraalsmeer.nl 
of bel 0900-1353.

Kunst van zolder: 
inbrengdag groot succes
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
de inbrengdag voor Kunst van Zol-
der. Ruim 150 werken uiteenlopend 
van etsen, olieverven, aquarellen tot 
aan pentekeningen zijn er aange-
boden en wachten op een 2e leven 
misschien wel bij u aan de muur. 
Voor het allerlaatst zal Galerie Fort 
aan de Drecht haar deuren ope-
nen met muren vol aan kunst. Er is 
een zo’n grote verscheidenheid aan 
werk variërend van landschappen, 

stillevens tot aan figuratief werk dat 
er vast iets moois en vooral betaal-
baar voor U in de smaak zal vallen.
Komende 2 weekenden (8/9 en 
15/16 maart) is de verkoop en wel-
licht uw kans om iets fraais aan 
de muur te vinden. Kunst van Zol-
der, de verkoop is van 12.00-17.00 
uur. Het adres: Galerie Fort aan de 
Drecht, Grevelingen 50 Uithoorn. 
Na 16 maart valt het doek definitief 
voor de Galerie.

Afscheid van
Corry Kruiswijk

Mijdrecht - Passage Mijdrecht neemt afscheid van 2e secretaris 
mevr. Corry Kruiswijk. Op de jaarvergadering van 27 februari j.l. is er 
afscheid genomen van Corry Kruiswijk. 6 jaar zat zij in het bestuur 
en dat deed ze heel secuur. Het regelen van sprekers was met na-
me haar taak. En het verzorgen van uitjes naar ieders smaak. Met een 
mooi gedicht en een prachtig boeket hebben wij haar bedankt voor 
haar positieve inzet.

Start laatste cursusblok 
schilderseizoen AKM



Vervolg van de voorpagina.

Er is al heel veel over geschreven 
de laatste jaren. De laatste maan-
den waren het vooral de  bewoners  
die hun bezwaren hebben toege-
licht in deze krant. Twee weken ge-
leden werd er weer een hele avond 
over gedebatteerd in een commis-
sievergadering. In deze vergade-
ring kwamen ook de middenstan-
ders aan het woord. De winkeliers 
die hun koopcentrum zien verpau-
peren. Teveel leegstand, de sfeer 
gaat eruit.  Gerrit Verweij verwoord-
de het als volgt: “Mij is gevraagd om 
als vicevoorzitter van de Stichting 
Koopcentrum Mijdrecht toch nog 
even het woord tot u te richten inza-
ke de ontwikkelingen rond de Mo-
lenhof. Ik kan het kort houden want 
ons standpunt is overduidelijk. Zo-
als u kunt zien in het raadsvoorstel 
ondersteunen wij de ontwikkelingen 
van de Molenhof zeer.

Onderstrepen
Wij willen toch nog even onder-
strepen hoe groot het belang is van 
de ontwikkelingen van het project 
Hoogvliet rond de Molenhof. Trots 
zijn wij op ons koopcentrum. Het 
is hier fantastisch, en dat willen we 
graag zo houden. Daarom maken 
de ondernemers in Mijdrecht  zich 
grote zorgen over de verpaupering 
en leegstand in het noordelijke ge-
deelte van ons prachtige koopcen-
trum. Het alsmaar uitstellen van 
de ontwikkelingen rond de Molen-
hof passage komt het straatbeeld 
en de sfeer in ons mooie koopcen-
trum niet ten goede. Wij uiten dan 
ook onze grote zorgen als dit pro-
ject niet op korte termijn wordt vlot-
getrokken.

Blokker
De vele winkels in en om de Mo-
lenhof die al leegstaan en Blokker 
die volgende maand gaat verhuizen 
naar het Raadhuisplein zorgen voor 
nog meer verpaupering in ons koop-
centrum. Afgelopen week ontvingen 
wij een brief van de DA drogist die 
volgende maand zijn deur gaat slui-
ten. Ik wil graag een klein stukje 
uit deze brief citeren: De bedoeling 
was dat ik in het nieuw te ontwik-
kelen plan van Hoogvliet een plek 
zou verwerven. Nu, een jaar later, 
is nog niet bekend of en wanneer 
het project van start gaat en wan-
neer het eventueel klaar is. Ik kan 
om die redenen niet de noodzake-
lijke investeringen doen, met gevolg 
dat ik niet meer met de DA formu-
le mee kan komen. Daarnaast zorgt 

de huidige economische situatie in 
combinatie met de onzekerheid over 
het Hoogvliet project ervoor dat de 
exploitatie niet meer rendabel is. Ik 
heb daarom besloten de winkel te 
sluiten. Ik hoop voor de onderne-
mers in Mijdrecht dat de gemeen-
te maar ook de omwonenden gaan 
inzien dat er snel actie moet wor-
den ondernomen. ok degenen die 
denken nadeel te ondervinden van 
Hoogvliet moeten bedenken dat 
niet investeren in dit winkelgebied 
op middellange termijn zal lijden tot 
nog meer winkelsluitingen en uit-
eindelijk tot een spookcentrum. Ik 
wens de winkeliers in Mijdrecht veel 
succes en help hopen op een goe-
de afloop.” Was getekend Jan Wil-
lem Nagel.

Blik op Hout
Ook speelgoedwinkel Blik op Hout 
gaat het pand in de Dorpsstraat ver-
laten. Reden: steeds minder aanloop 
in het noordelijke gedeelte van ons 
koopcentrum. Dit alles geeft aan 
dat de leegstand en de verpaupe-
ring in het noordelijke gedeelte van 
ons koopcentrum echt, maar dan 
ook echt serieus zorgelijk begint te 
worden. Als er nu niet snel iets gaat 
gebeuren krijgt dit een sneeuwbal-
effect en zullen er in de toekomst 
nog meer ondernemers hun deuren 
moeten sluiten. Dit kunnen.. en mo-
gen we niet laten gebeuren...

Groot belang
Daarom is het van groot belang dat 
het project Molenhof zo snel mo-
gelijk wordt vlotgetrokken, zodat 
ook het noordelijke gedeelte van 
ons koopcentrum weer interessant 
wordt voor de consument. Met een 
publiekstrekker als een Hoogvliet 
supermarkt zal dit ook weer een po-
sitieve impuls geven aan de omlig-
gende winkels en de rest van ons 
koopcentrum. Uiteraard begrijpen 
wij, hoe groot ook het economisch 
belang, er ook zeker rekening moet 
worden gehouden met de leefbaar-
heid in de omgeving. Gelukkig is 
hier ook veel tijd en aandacht aan 
besteed. Ook kunnen wij conclude-
ren dat naar aanleiding van het re-
cente verkeersonderzoek de conse-
quenties op de verkeerssituatie ac-
ceptabel zijn.

Schouders
Hopelijk kunnen we nu met zijn al-
len verder gaan bouwen aan een 
prachtig project. Met zijn allen de 
schouders eronder. Weg met de ver-
paupering! Weg met de leegstand! 
Op naar een nog mooier, nog sfeer-
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Morgenavond het uur van de waarheid?

Raad moet kiezen: voor voortbestaan 
middenstand of bezwaren omwonenden

De ChristenUnie-SGP heeft de handen uit de mouwen gestoken
De Ronde Venen - Op zaterdag 
1 maart organiseerde de Christen-
Unie-SGP in de Ronde Venen een 
klusdag. Een dag om mensen te hel-
pen, die hulp nodig hebben. Naast 
direct aangemelde klussen, kwa-
men er ook klussen binnen via de 
servicepunten en de Nederlandse 
Patiënten Vereniging. Met ruim tien 
man trokken de klussers die zater-
dagochtend de wijken in voor diver-
se klussen. Onder andere de top van 
de lijst van de ChristenUnie-SGP 
was daarbij aanwezig. Op meerdere 
adressen werden mensen geholpen 
met uiteenlopende klussen zoals re-
paratie van een toiletbril, verlich-
ting of een kapot bed, schilderwerk 
en het opknappen van een voortuin. 
Veelal waren het mensen met een 
uitkering, soms ook met een han-
dicap waardoor ze zelf niet in staat 
zijn die dingen zelf te doen. “Dit is 
nu precies wat ons voor ogen stond 
met dit idee” aldus Wim Stam, lijst-
trekker van de ChristenUnie-SGP, 
“we praten in de politiek over meer 
zelfredzaamheid in de maatschappij 
onder het toverwoord ‘participatie-
samenleving’, en dan is het goed als 
de politiek ook het voortouw neemt 
en dus hebben we zelf de mouwen 
maar eens opgestroopt.” Naast de 
kandidaten van de kieslijst van de 
ChristenUnie-SGP zijn er ook enke-
le mensen ingezet die zich via het 
Diaconaal Platform beschikbaar 
hadden gesteld. Ook hebben zich 
enkele mensen spontaan aange-
meld om te helpen. Alle deze inzet 
heeft bijgedragen bij het succes van 
deze klusdag.

Experiment
Dit experiment toont wel aan, dat 
het in een behoefte voorziet.
Juist bij die kleine klusjes, die de 
meeste mensen zelf wel oppakken, 

kunnen we de helpende hand bie-
den bij mensen die daar zelf niet toe 
in staat zijn. Dat kan verschillende 
oorzaken hebben bijvoorbeeld een 
lichamelijke beperking, maar soms 

ook het sociale netwerk (familie, 
buren, kennissen) wat ontbreekt. 
Als het aan de ChristenUnie-SGP 
ligt, krijgt dit initiatief een vervolg. 
“Dat vervolg hoeft niet direct van 

ons uit te gaan. We gaan dus graag 
in gesprek met andere organisaties 
zoals de NPV over de wijze waarop 
we dit een paar keer per jaar kun-
nen organiseren. De behoefte bij 

onze inwoners is er” aldus campag-
neleider Krijno Verbruggen. Na de 
verkiezingen zal de ChristenUnie-
SGP contact zoeken met andere 
(vrijwilligers)organisaties die hier-

in mee willen doen. Daarbij den-
ken we ook aan wijk- en dorpsco-
mités die een bijdrage kunnen leve-
ren aan het versterken van het soci-
ale netwerk inde buurt.

De ondernemers kunnen niet wachten tot er iets gaat gebeuren met Molenhof.

voller, nog krachtiger en nog gezel-
liger koopcentrum. Het is tenslot-
te goed voor ons allemaal, de be-
woners, de ondernemers, de mede-
werkers en de consument. Kortom: 
project Molenhof  moet er komen!!! 
Wij, de 120 ondernemers in koop-
centrum Mijdrecht, wij rekenen op 
deze raad”, aldus Verweij.

Verloedering
Lillian van der Schaaf, al jaren in dit 
gedeelte gevestigd, spreekt van een 
verloedering om haar heen. “De uit-
straling is nu erbarmelijk, dat straalt 
ook op ons bedrijf af. Er zijn nu zelfs 
al een tweetal ondernemers die af-
haken vanwege het maar uitblij-

ven van besluiten.” Zelfs iemand die 
midden in de toekomstige bouw-
put zit, Pascal van El Fuego, kan niet 
wachten tot er wat gaat gebeuren: 
“Zo kan het niet langer. Er moet wat 
gedaan worden aan de sfeer en uit-
straling van de buurt.”

VVD
VVD-raadslid Maarten van der Greft 
snapt niet waarom andere politieke 
partijen zich niet duidelijk voor het 
plan uitspreken. “We hebben als ge-
meente te maken met een inves-
teerder die fors wil investeren in de 
nieuwbouw van woningen en de-
tailhandel. De Molenhof moet snel 
worden gesloopt en met een nieuwe 

Molenhof stimuleren we Shopping 
Mijdrecht!” Vanuit de omwonenden 
wordt er geklaagd over de mogelijke 
verkeersoverlast die ontstaat als de 
nieuwe Molenhof doorgaat. Op aan-
dringen van de VVD is er een ver-
gelijking gemaakt tussen de nieuwe 
situatie op Hofland en vergelijkbare 
30 km/h wegen in het centrum. Nu 
blijkt dat straten als de Anselmus-
straat en Bozenhoven veel meer ver-
keer verwerken. “Deze straten vin-
den wij met elkaar toch ook niet le-
vensgevaarlijk?” Aldus VVD-raads-
lid Maarten van der Greft.

Toestemming
En het ziet er wel naar uit dat de 

raad donderdagavond mee gaat 
met het voorstel van het college om 
Hoogvliet toestemming te geven 
verder te gaan met het maken van 
de plannen, want meer is het nog 
niet wat er wordt gevraagd. Er moet 
nog heel wat gebeuren, maar als de 
raad dit goedkeurt, weet Hoogvliet 
dat hij verder kan en dat hij over een 
jaar of anderhalf jaar kan gaan be-
ginnen. In die tussentijd kan hij vast 
wat gaan opruimen van de verval-
len boel. De Aldi vast slopen, er een 
tijdelijke parkeerplaats van maken 
en dan het plan verder uitwerken 
en met een beetje geluk is dan de 
opening van Hoogvliet/Molenhof zo 
rond 2017 een feit.
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Vernieuwend en verfrissend

Kroes & Partners notarissen
Mijdrecht - Waar bij velen het ima-
go van ‘notariaat’ vaak nog het 
beeld oproept van een stoffig ou-
derwets geheel, met een kantoor-
inrichting uit grootmoeders tijd en 
een notaris in driedelig grijs met een 
vestzakhorloge en een knijpbrilletje, 
is dat bij Kroes & Partners eigenlijk 
nooit het geval geweest. Vandaag 
de dag is dit notariaat een modern 
en verfrissend bedrijf met vernieuw-
de en ondernemende activiteiten.

De verhuizing op 1 augustus 2013 
vanaf de Rondweg naar de nieuwe 
locatie aan de Genieweg 54 (naast 
Koeleman Elektro) heeft daar posi-
tief aan bijgedragen. Een pand met 
een industriële uitstraling en een 
modern vormgegeven interieur met 
een open structuur is daarvan een 
kenmerk. In het gebouw zijn kan-
toor- en spreekruimten in de vorm 
van huisjes opgebouwd terwijl 
werkplekken tegen de grote gla-
zen buitenwand het ruimtelijk ef-
fect versterken. Er is zelfs een com-
plete open keuken gecreëerd die als 
‘kantine’ dienst doet. Bij de toegang 
aan de buitenkant is een opvallend 
cirkelvormig logo van het notariaat 
te zien dat aangeeft dat hier Kroes 
& Partners is gevestigd. “Wij zijn al 

lange tijd bezig geweest om een an-
dere locatie te vinden die vernieu-
wend is en ook zo overkomt. Met 
onze tijd meegaan was het credo. 
De uiteindelijke keuze viel op de-
ze plek. Je hebt als notaris ook een 
voorbeeldfunctie, dus willen we dat 
alles goed geoutilleerd is en dat en 
passant ook aan het milieu wordt 
gedacht. Ook dat is een onder-
deel van het maartschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Dat kwam 
goed uit want dit gebouw wordt op 
temperatuur gehouden door bron-
verwarming uit de grond en an-
dersom zomers ook gekoeld. Bij-
komend voordeel is dat het scheelt 
in de stookkosten. Het was wel een 
uitdaging om het pand aantrekkelijk 
en creatief in te richten. Zodanig dat 
dit in onze beleving iedereen moet 
aanspreken. En zo is het dus gewor-
den,” legt Carla Kroes uit die het rei-
len en zeilen van het notariaat min 
of meer tot haar taak ziet.

Marktwerking
Marktwerking heeft ook bij het no-
tariaat haar intrede gedaan. Aan 
een uitgebreide dienstverlening 
hangt een ander prijskaartje dan ‘er 
even in en uit’ voor een handteke-
ning onder een akte. Vanzelfspre-

kend wordt ook Kroes & Partners 
benaderd via internet door men-
sen die shoppen bij welke nota-
ris zij het goedkoopste uit zijn. “Dat 
is ieders goed recht en wij vertel-
len dan wat een bepaalde dienst-
verlening bij ons kost, maar vooral 
wat men daarvoor kan verwachten! 
Het intermenselijke contact staat 
bij ons hoog in het vaandel. Iemand 
die bij een notaris komt heeft vaak 
een verhaal, Daarin zitten sociale en 
vaak ook emotionele kanten aan, 
naast financiële belangen die mee-
spelen. Dat kan niet zomaar via e-
mail of een simpele handtekening 
afgedaan worden. Dikwijls is er ook 
nog verder onderzoek nodig. Een 
vriendelijke en informele ontvangst 
van onze cliënten in een spraakma-
kende omgeving, draagt er mede 
toe bij dat zij zich hier op hun ge-
mak voelen. Bij ons vinden zij een 
gewillig oor als zij hun wensen ken-
baar maken. We zijn een mensen-
bedrijf en dat willen we ook uitstra-
len. Laagdrempelig voor iedereen. 
Zie het als een ambachtelijk vak. 
Serviceverlening, aandacht voor je 
cliënt en betrokkenheid, daar draait 
het om, naast kennis en kunde na-
tuurlijk. Dat lukt niet altijd via inter-
net, want dan missen beide partijen 

Ronde Venen Belang 
bezoekt Vinkenoord
De Ronde Venen - Zoals bekend 
zet RVB zich in voor behoud van de 
woonfunctie van Vinkenoord. Om 
dit te onderstrepen hebben raads-
lid Mirjam Verbruggen en kandi-
daat raadslid Kees Klein de bewo-
ners van Vinkenoord een hart onder 

de riem gestoken. Tijdens de koffie 
werd uitgebreid met de bewoners 
gesproken. Alle bewoners wonen er 
met veel plezier en zijn vol lof over 
de medewerkers en vrijwilligers. Zij 
willen allemaal dat Vinkenoord blijft 
bestaan. 

Vakantie Bijbel Week Wilnis
Wilnis - Heb je zin in een gezelli-
ge middag met andere kinderen van 
school of uit de buurt? Kom dan za-
terdag 8 maart naar de middag van 
de VBW! Alle kinderen uit groep 2 
t/m 8 zijn dan van 14 tot 16 uur wel-
kom in de Roeping (het gebouw 
achter de Herv. Kerk in Wilnis). Daar 
kun je luisteren en/of meezingen 

met vrolijke liedjes die in de tent zijn 
geleerd, kijken naar een leuk pop-
penkastverhaal, luisteren naar een 
mooie geschiedenis uit de Bijbel en 
meedoen met een spelcircuit. Kom 
je ook? Neem gezellig een vriendje 
of vriendinnetje mee. Voor meer in-
formatie: 06-15652983 of
vbwwilnis@hotmail.com

Links Apotheker Wiegman, rechts Directeur Servicepunt wonen, welzijn en 
zorg Bertien Tweehuijsen

Servicepunt Wilnis 
verwelkomt Boots Apotheken
Wilnis - Medicijnen kunnen van-
af heden worden opgehaald bij het 
Servicepunt wonen, welzijn en zorg 
aan de Dorpsstraat 28 in Wilnis. 
Boots Apotheek Vinkeveen heeft nu 
een uitgiftepunt op deze locatie. 
Directeur van het Servicepunt Ber-
tien Tweehuijsen: “We zijn blij met 
de samenwerking. We wilden niet 
dat deze dienstverlening in Wilnis 
Dorp zou verdwijnen en hebben di-
rect positief gereageerd toen de 
apotheker vroeg om samenwerking. 
Naast onze werkzaamheden voor de 
Gemeente De Ronde Venen, Groen-
West en de Rabobank is dit een 
goed passende activiteit.”
Apotheker Dirk Jan Wiegman: ‘We 
vinden het fijn dat we een locatie 
hebben gevonden die een gastvrije 

omgeving biedt voor de verstrek-
king van medicatie. Toen we moes-
ten vertrekken uit de drogisterij om-
dat deze werd verkocht, hebben we 
al snel de samenwerking met het 
Servicepunt gevonden.” 
Het Servicepunt is van maandag tot 
en met donderdag open van 9.00 
tot 16.00 uur. Op vrijdag van 9.00 
tot 13.00 uur. Apotheek Boots is op 
werkdagen open van 10.30 tot 12.30 
uur en van 15.30 tot 17.30 uur. Na 
16.00 uur biedt Boots de mogelijk-
heid aan cliënten voor een medicijn-
gesprek, hiervoor kan men een af-
spraak maken met de apotheker. 
We zien een goede samenwerking 
tegemoet en verwelkomen de klan-
ten graag in het oude dorp van Wil-
nis.

Wilnisse Bovenlanden 
wordt nieuw natuurgebied
Vervolg van voorpagina

De polder die in feite nu al een mooi 
stukje natuur is, wordt met miljoe-
nen euro’s aan gemeenschapsgeld 
opnieuw ingericht. De vraag is of ie-
dereen daarop zit te wachten, want 
we hebben al een prachtige natuur 
in Botshol, het braakliggende ge-
bied dat ooit Marickenland zou wor-
den, het natuurgebied langs de Ga-
gel en niet te vergeten de Nieuw-
koopse Plassen en omgeving – tot 
aan Zegveld toe. Niettemin wordt de 
Wilnisse Bovenlanden omgevormd 
tot een volgend natuurgebied. Dit 
tot grote vreugde van (plaatselij-
ke) natuurliefhebbers en wellicht 
ook bewoners aan de Bovendijk en 
langs de Amstel. Niet in de laatste 
plaats ook van vooral twee boeren – 
‘natuurondernemers’ genoemd - die 
hun nering binnen de strenge regel-
geving kunnen voortzetten. Zij mo-
gen en kunnen hun melkveehoude-
rij in dienst van de natuur stellen en 
‘beheren’. Dankzij hen blijven er ook 
koeien in een stuk wei dat deel uit-
maakt van het natuurgebied. Vroe-
ger waren er daar veel meer boe-

ren en ondernemers die de natuur 
net zo’n een warm hart toedroegen. 
Maar die hebben vanwege het op-
dringerige beleid van de Provincie, 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumen-
ten en de stichting Utrechts Land-
schapsbeheer hun land verkocht. 
Een enkeling tracht met de moed 
der wanhoop nog een nering te vin-
den in het gebied, maar zal straks 
ook moeten vertrekken als de pacht 
van het betreffende stuk grond af-
loopt. Die zijn dus een andere me-
ning toegedaan over het verloop 
van het herinrichtingsproces en 
schetsen ook een ander beeld van 
de ‘nieuwe polder’.

Praten als brugman
Al met al, vluchten kan niet meer 
want Gedeputeerde Staten hebben 
dinsdag 25 februari jl. het ontwerp 
definitief vastgesteld. Volgens de 
voorzitter van de Stuurgroep, voor-
malig burgemeester van De Ronde 
Venen en Nieuwkoop, Dick Boog-
aard, is de opzet van de nieuwe na-
tuur voornamelijk te danken aan de 
bemoeienis van Brussel. “We heb-
ben in de loop van de jaren moe-

ten praten als brugman om het ge-
bied als een veenweidegebied te 
kunnen behouden, want de bedoe-
ling was om er helemaal een moe-
ras met veel water van te maken,” 
weet Boogaard. “Dat is uiteindelijk 
van de baan geschoven. Natte na-
tuur wordt maar gedeeltelijk aange-
legd. De overige percelen in de pol-
der worden ingericht om er verschil-
lende vormen van natuur te krijgen. 
De beide boeren, Arie van Ooster-
om en Dick Oudijk, zullen met hun 
melkveehouderij op een ‘aange-
paste manier’ hun bedrijf in het ge-
bied voortzetten en daar de natuur 
gaan beheren.” Staatsbosbeheer 
beheert samen met de pachters van 
de gronden nu al een groot deel van 
het gebied. De beide agrariërs slui-
ten met hun eigen grond aan bij het 
gebied maar willen nog meer grond 
in het gebied van de Bovenlanden 
gaan beheren en onderhouden als 
natuurondernemer.

In 2016 klaar
De Bovenlanden zijn en blijven een 
belangrijk weidevogelgebied. De 
bestaande kwaliteit van het gebied 

wil men versterken. Het definitie-
ve ontwerp voorziet in een moza-
iek van weidevogelgrasland, krui-
den- en faunarijk grasland en een 
vijftal stukken nat schraalland. Dat 
maakt het gebied volgens kenners 
aantrekkelijk voor weidevogels. Op 
sommige plekken is en wordt daar-
om de bovenlaag afgeplagd en op 
andere plekken wordt er juist op-
gehoogd. Tevens komen er natuur-
vriendelijke oevers. Dat betekent 
dat er sprake is van grondtrans-
port in het gebied. Verder wordt er 
ook aan recreatieve mogelijkhe-
den gedacht waardoor natuurlief-
hebbers op bepaalde tijden het ge-
bied in mogen. Bijvoorbeeld via nog 
aan te leggen nieuwe wandelpa-
den waardoor een ‘rondje Boven-
landen’ mogelijk wordt. Omdat het 
broedseizoen half maart al in gaat 
en tot half juli duurt, vinden er nu 
nog geen activiteiten in het gebied 
plaats. De verwachting is dat met de 
werkzaamheden voor de herinrich-
ting eind van dit jaar zal worden be-
gonnen. Dan wordt er doorgewerkt 
tot het begin van het broedseizoen 
in 2015. Als dat voorbij is wordt ver-
der gewerkt. Als alles volgens plan 
verloopt, is de polder begin 2016 in-
gericht als ‘nieuw natuurgebied’.

Poldermoord
Maar behalve van enkele onderne-
mers die zolang het duurt nu nog 
actief zijn in de Bovenlanden, is er 
ook kritiek te horen van bewoners 
elders in de gemeente. In toonaar-
den dat een traditionele en prach-
tige Hollandse polder wordt ‘ver-
moord’ om er een nat natuurgebied 
van te maken waar miljoenen mug-
gen rondzoemen en horden gan-
zen en zwanen hun domicilie zullen 
hebben, de boel vertrappen en het 
land volschijten. Het oer-Hollandse 
landschap, waar iedereen nu nog 
van kan genieten, zal volgens hen 
op den duur zijn verdwenen. Men 
vindt het pure geldverspilling om 
bijna 500 ha kostbare cultuurgrond 
in de polder om te werken! Dat geld 
had beter voor andere doelen kun-
nen worden gebruikt, bijvoorbeeld 
om de tanende legakkers in de Vin-
keveense Plassen in stand te hou-
den en te verzorgen, zo wordt ge-
steld. Alle reden om in een volgend 
artikel eens verder in te gaan op wat 
de meerwaarde is om tegen een 
dergelijke investering het bestaan-
de ‘natuurlijke weidelandschap’ af 
te plaggen en er deels een moeras 
van te maken. Het definitieve ont-
werp zoals men dat voor ogen ziet, 
is te downloaden via www.utrecht-
west.com/DO.

het menselijk contact; iets dat een 
belangrijk gegeven is bij de verde-
re dienstverlening. Persoonlijke ge-
sprekken op locatie zijn dus een 
must. Maar als het nodig is doen 
we dat ook bij iemand thuis, in het 
bedrijf of zelfs in het ziekenhuis als 
daar noodzaak toe is,” aldus Carla 
die gepassioneerd is van haar werk 
en elke dag met plezier naar haar 
werk gaat. Net zoals haar echtge-
noot Fred ziet zij het contact met 
mensen als een groot goed om die 
van dienst te zijn.

Estate Planner en agri-notaris
Kroes & Partners verheugt zich in 
een brede klantenkring binnen en 
buiten De Ronde Venen. Daaronder 
ook de voetbalclub FC Utrecht, met 
alle ‘ins en outs’ van eigenaar Frans 
van Seumeren. Sinds kort heeft 
men ook een internationale relatie-
kring opgebouwd waarmee wordt 
samengewerkt. Onder andere in 
Spanje en Italië. Daar profiteren dan 
Nederlandse cliënten van met be-
langen in die landen, voornamelijk 
op het gebied van huisvesting. Maar 
er is meer, want mr. Fred Kroes is 
behalve notaris ook een erkend 
Estate Planner en Agrarisch Specia-
list. Hij weet alles over testamenten, 
erfenissen, schenkingen, huwelijk-
vermogensrecht, echtscheidings-
akten, samenwonen en alle bijko-
mende belastingen. Tevens kan hij 
u precies vertellen hoe u uw opge-
bouwde vermogen in stand houdt 
en overdraagt, veelal binnen de fa-
milie. De invulling van uw wensen 
is maximaal en de belastingheffing 
minimaal. Dan is een goed advies 
en de verdere uitwerking ervan de 
moeite meer dan waard. Een ander 
specialisme heeft betrekking op de 
steeds complexer wordende wet- 
en regelgeving op agrarisch gebied. 
De ‘agri-notaris’, zoals Fred Kroes er 
een is, levert advies op maat voor 
het agrarische bedrijfsleven.

Hij heeft een grondige kennis van 
de problemen rond bedrijfsover-
dracht en bedrijfsbeëindiging spe-
cifiek voor de agrarische sector. 
Ook heeft hij verstand van de ver-
schillende quotumregelingen en de 
regels rond pacht, landinrichting en 
milieuvergunningen. Goed om te 
onthouden! Meer weten over wat 
deze notaris nog meer voor u kan 
betekenen? Dat staat uitgebreid op 
de website www.kroesnotarissen.nl. 
Bellen kunt u voor een afspraak 
0297-214540. E-mail: 
notarissen@kroesnotarissen.nl.





 
08   Nieuwe Meerbode  •  5 maart 2014

Nabewerking ‘RAW’foto’s
De Ronde Venen - “Op vrijwel al-
le moderne digitale spiegelreflex 
camera’s zit bij de kwaliteitsinstel-
lingen, naast JPG,-M, -L etc., ook 
de instelling ‘RAW’. Foto’s gescho-
ten in ‘RAW’ hebben alle informa-
tie van het beeld in zich opgesla-
gen, in tegenstelling tot JPG waarbij 
compressie is gebruikt”, zegt Björn 
Goud, docent van deze cursus bij de 
Stichting ‘Paraplu’. 

En hij vervolgt: “Daardoor kan men 
met ‘RAW’foto’s in software zoals 
Lightroom of Photoshop nog alle 
kanten op met het beeld. We gaan 
in op laden, selecteren, verwerken 
en bewerken van foto’s, het aan-
passen van de witbalans en kleur-
zweem, exporteren, ruis onderdruk-
ken, verscherpen, tinten, levendig-
heid, vignettering etc. Alle functies 
worden besproken en uitgelegd aan 
de hand van uw ‘RAW’opnames”. 

Tijdens de cursus kan gewerkt 
worden met zelf meegebrach-
te: Laptop met Lightroom en/ of 
Photoshop(elements); een aan-
tal onbewerkte foto’s geschoten in 
‘RAW’. Ook een aantal overbelichte, 
onderbelichte of met verkeerde wit-
balans instellingen. De cursus vindt 
plaats gedurende vier dagdelen op 
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur, te 
beginnen op woensdag 5 maart a.s. 
Kosten € 37,00.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Para-
plu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Via email kan men altijd terecht op  
info@stichtingparaplu.nl. Via de 
website kan ook rechtstreeks digi-
taal ingeschreven worden.

Trots opent OBS Molenland
twee leerpleinen

Mijdrecht - Maandag 3 maart j.l. 
was een feestelijke dag voor OBS 
Molenland in Mijdrecht. Twee leer-
pleinen werden officieel geopend 
en voor het eerst in gebruik geno-
men. Mede dankzij de hulp van ou-
ders, team, de wethouder van on-
derwijs en vrijwilligers is deze dag 
een groot succes geworden.

Schooldeuren worden geopend
Maandagochtend verzamelde ie-
dereen zich op het mooi versier-
de schoolplein. De nieuwsgierig-
heid was van de gezichten af te le-
zen. Om 8.30u heette directeur An-
net Nap alle aanwezigen van har-
te welkom en gaf vervolgens het 
woord aan de wethouder van on-
derwijs Mevrouw Spil. Zij legde het 
verband uit tussen de leerpleinen en 
het vormgeven aan 
Passend Onderwijs, wat landelijk 
vanaf 1 augustus 2014 wordt inge-
voerd. 
Na de betekenisvolle woorden van 
mevrouw Spil kwamen alle leerlin-
gen in actie. Aangezien de school-

deur was vergrendeld met een cij-
ferslot, moest de code worden ge-
vonden om het slot te kunnen ope-
nen. Iedere groep kreeg een op-
dracht waarbij intensief moest wor-
den gepuzzeld en samengewerkt. 
Het cijfer dat per groep overbleef 
vormde samen met de cijfers van de 
andere groepen de code. Uiteinde-
lijk kon na veel gepuzzel en over-
leg de code aan de directeur wor-
den overhandigd. Gelukkig was de 
code juist en konden de schooldeu-
ren geopend worden.
Tijdens het openen van het slot 
zorgden mevrouw Spil en de heer 
Postma, directeur/bestuurder Stich-
ting AURO, voor een feestelijk tint-
je door verschillende ballonnen op 
te laten. 
Vervolgens gingen kinderen, ouders 
en genodigden naar binnen om, on-
der het genot van een kopje koffie 
/ glas limonade en een cupcake de 
beide leerpleinen te bewonderen.
Nadat het officiële gedeelte was af-
gesloten kregen alle leerlingen een 
rondleiding en konden ze einde-

lijk, na een gezellige opening, aan 
de slag op de functioneel ingerich-
te pleinen.

Inrichting leerpleinen
Het kleuterplein is ingericht met 
verschillende hoeken, zoals een 
lees- en luisterhoek, bouwhoek en 
een samenwerkingsplek. Daarnaast 
is er een expositieruimte en zijn de 
materialen in prachtige maatwerk-
kasten opgeborgen.
Het plein voor groep 3 t/m 8 bestaat 
uit een deel waar samen gewerkt 
kan worden en een ‘stiltecentrum’. 
Het  ‘stiltecentrum’ geeft de leer-
lingen de mogelijkheid om indivi-
dueel te werken. Op het plein staan 
de zgn. treinstellen, waar in kleine 
groepjes met elkaar kan worden ge-
werkt. Daarnaast staat er een gro-
te groepstafel. Deze tafel nodigt on-
der andere uit om met techniek aan 
de slag te gaan. Er stonden tijdens 
de opening meerdere bouwwerken 
van Knexx, gemaakt door de kinde-
ren uit groep 8. Naast de bouwwer-
ken kon iedereen ook de chrome-

books bekijken. Als blikvanger staat 
er een grote ‘pepermolen’ waarop 
werk van de kinderen te zien is.  

Totstandkoming leerpleinen
“OBS Molenland is voortdurend in 
beweging, met als doel de kinde-
ren zich optimaal te laten ontwik-
kelen en hen voor te bereiden op 
een deelname aan de maatschappij. 
Aangezien de maatschappij continu 
verandert, vraagt dit om onderwijs 
dat hier op inspeelt.
Onze kijk op onderwijs heeft dan 
ook gevolgen voor de inrichting van 
de leeromgeving.
Inspelen op datgene wat onze leer-
lingen nodig hebben, vraagt om een 
effectieve, krachtige en betekenis-
volle leeromgeving, waarin leerlin-
gen voldoende eigen verantwoorde-
lijkheid krijgen. Daarnaast is het be-
langrijk dat de omgeving bijdraagt 
aan zelfstandig en samenwerkend 
leren. Dit zal door middel van co-
operatief leren de komende jaren 
steeds zichtbaarder worden binnen 
ons onderwijs”, aldus mevrouw Nap.

2BE bereidt zich voor op 
meer kansen voor jongeren
Mijdrecht - Hoe dit allemaal inge-
vuld gaat worden zal de komende 
maanden meer duidelijk gaan wor-
den. Om niet vooruit te lopen op za-
ken en goed aan te kunnen sluiten 
bij de gemeenschappelijke plannen, 
heeft Stichting 2BE, welke graag 
met de gemeente en de plaatselijk 
bedrijven wilt samenwerken, een 
pas op de plaats gemaakt. 
Vanaf eind februari hebben de laat-
ste leerlingen hun examens succes-
vol afgerond en heeft 2BE nu, na 
een jaar operationeel te zijn, ruim 
20 jongeren op weg mogen hel-
pen naar een vervolgopleiding of 
een baan. De komende school-
periode (eerste halfjaar)heeft 2BE 
geen nieuwe leerlingen aangeno-
men, omdat 2BE de samenwerking 
na de zomervakantie goed wil neer 
zetten, met een flinke draagkracht. 
Stap 1 is gezet en nu op weg naar 
de volgende stap. Het oorspron-
kelijke plan is breder inzetten. Aan 
de jongere keuzes kunnen aanbie-
den in verschillende richtingen. Een 
leerwerkschool bieden, waar ze hun 
beroepskeuze nog kunnen maken 
en/of kunnen leren gericht in basis-
techniek, logistiek, detailhandel of 
horeca richting. 

Samenwerking
Daarnaast is een samenwerking met 
meer bedrijven uit onze gemeen-

te een volgende gewenste stap. Dit 
is ook nodig voor het verzorgen van 
snuffel en werkstage plaatsen voor 
2BE leerlingen.  Gemeenschappelijk 
met de ondernemers kan 2BE onze 
jeugd helpen naar de arbeidsmarkt 
door het behalen van een start-
kwalificatie en werkeloosheid te-
gen te gaan door het opleiden van 
de medewerkers van de toekomst. 
Het Eet&Drink Lokaal zal een klei-
ne metamorfose moeten ondergaan 
om nog meer school en oefen ruim-
te te worden maar wel in een eco-
nomische omgeving, waar zij juist 
deze ervaring en praktijk op kun-
nen doen.
Daarnaast wil 2BE samenwerking 
ontwikkelen mbt duurzaamheid 
projecten, meubels restylen en sa-
menwerken met vele maatschap-
pelijke organisaties om  met 2Be 
de krachten te bundelen. Met het 
Eet&drink Lokaal  wil 2BE een bio-
logisch tuin en  lunchroom neerzet-
ten om ons  te  onderscheiden maar 
ook een voorbeeld te zijn voor jon-
geren en onze plaatselijke inwo-
ners. De maand maart bent u nog 
van harte welkom bij het Eet&drink 
Lokaal. Daarna is Het Lokaal voor 
speciale gelegenheden alleen op 
afspraak en voor maatschappelij-
ke evenementen en vergaderingen 
open. www.stichting2Be.nl of telefo-
nisch op 0651400087.

CDA bezoekt 
bejaardencentra’s

De Ronde Venen - De CDA- fractie met de kandi-
daten voor de gemeenteraad heeft samen met Twee-
de Kamerlid Hanke Bruins Slot maandag een bezoek 
gebracht aan het ontmoetingscentrum Angstelborgh 
in Abcoude en het verzorgingshuis Mariaoord in Vin-
keveen.

Het CDA liet zich ter plekke op de hoogte stellen 
over de gevolgen van de veranderingen in de zorg. 
De lokale CDA-kandidaten en het Kamerlid spraken 

daarover met medewerkers en cliënten. Ria de Kor-
te (Nr.3)  constateerden dat het beleid van het hui-
dige kabinet leidt tot grote onzekerheid bij de men-
sen in Angstelborgh en in Mariaoord. Het CDA wil dat 
er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de toe-
komstige situatie van de ontmoetingsruimte en woon-
voorziening in De Ronde Venen. Voor het CDA staat 
voorop dat de zorg dicht bij de mensen blijft en dat 
kwaliteit en continuïteit van beide voorzieningen ze-
ker worden gesteld. 

Getuigen gezocht
Vinkeveen - Getuige/ dader ge-
zocht van aanrijding tegen onze 
Opel Corsa (groen) van 1 maand 
oud, op het parkeerterrein bij de 
Jumbo in Vinkeveen, op vrijdag 28 
februari tussen 12.30 uur en 13.00 
uur.

De auto die tegen onze auto is aan-
gereden is een licht kleurige au-
to geweest en moet schade aan de 
bestuurderskant hebben. De dader 
is zonder zich te melden vertrokken. 
Iemand die iets gezien heeft graag 
bellen 0297-241806

Reumafonds zoekt collectanten
Vinkeveen/Waverveen - Wilt u 
zich inzetten voor de reumabestrij-
ding in Vinkeveen en Waverveen en 
heeft u daarvoor een paar uur per 
jaar beschikbaar? Word dan collec-
tant voor de collecteweek van het 
Reumafonds van 10 t/m 15 maart 
aanstaande. U kunt hiervoor con-
tact opnemen met Leonie Voorbij, 
tel. 0297-264274. Het Reumafonds 

zoekt nog collectanten voor de vol-
gende straten: Muijeveld, Waver-
bancken, Rietveld, Kievitslaan, Rei-
gerstraat, Plevierenlaan, Zwanenhof, 
Spoorlaan, Elzenhof, Achterveld, De 
Helling, Herenweg (van Baambrug-
se Zuwe tot Achterbos), Herenweg 
(van viaduct tot Baambrugse Zu-
we) in Vinkeveen en Selijnsweg en 
Kreekrug in Waverveen. 

Getuigen gezocht
Mijdrecht - Op zaterdag 18 okto-
ber 2014 heeft er rond 12.15 uur, 
een lichte aanrijding plaatsgevon-
den in Mijdrecht. Het betreft een 
auto en een fietser en ik zoek men-
sen die het voorval hebben waarge-
nomen ivm de verzekeringskwestie. 
De botsing vond plaats ter hoogte 
van de Stadhouderlaan en de  Zus-

ter den Hertoglaan, waar je binnen-
door naar Fysiotherapie Geest En 
Egbers kunt rijden. Dit is ter hoog-
te van de speeltuin en het ouderen-
complex.

Heeft u gezien hoe het is gebeurd, 
en wilt u getuigen, bel me aub! Bij 
voorbaat dank!  Tel. 06- 15390436
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Campagneavond ChristenUnie-
SGP groot succes
De Ronde Venen - Op 24 februa-
ri had de ChristenUnie-SGP in de 
Roeping in Wilnis een campagne-
avond. Naast debatten over zorg, 
economie en duurzaamheid werden 
die avond de eerste 5 kandidaten op 
de kieslijst gepresenteerd en was de 
première van de campagnespot.

De deelnemers aan de debatten wa-
ren naast de lijsttrekker, Wim Stam, 
ook diverse mensen uit de lokale en 
landelijke politiek. Zo waren mw. 
Dik-Faber, tweede kamerlid van de
ChristenUnie, en dhr. Bisschop, 
tweede kamerlid van de SGP, deel-
nemer aan de debatten. Vanuit de 

lokale politiek waren wethouder 
Schouten en wethouder Spil aanwe-
zig. Ook zij mengden zich in de de-
batten waarbij wethouder Spil poli-
tiek gezien een vreemde eend in de 
bijt was. In de pauze heeft wethou-
der Spil dankbaar gebruik gemaakt 
van de aanwezigheid van de twee 
Kamerleden om pijnpunten die zij 
ervaart bij de transitie van het so-
ciaal domein aan te kaarten. Dat 
dit een gewillig oor gevonden heeft 
blijkt wel uit het feit dat de volgende
dag door mw. Dik-Faber schriftelijke 
vragen zijn gesteld aan de staatse-
cretaris van Volksgezondheid Wel-
zijn en Sport. “Dit is nu een van de 

Digitaal fotoboek
Wilnis - Bijna iedereen heeft een 
digitale camera en een computer 
en het maken van digitale foto’s is 
heel erg eenvoudig, populair en ook 
bijzonder leuk. Met deze combina-
tie bestaan er erg veel prachtige en 
practische mogelijkheden.
“ Belangrijke momenten zijn een fo-
toboek waard! Maak een schitte-
rend fotoboek van uw vakantie, de 
geboorte van uw kleinkind of van 
uw familie. Laat deze herinnerin-
gen niet op uw computer staan! In 
deze korte workshop leert u hoe u 
een digitaal fotoboek kunt aanma-
ken, invullen, bewerken en bestel-
len. Herbeleef uw mooiste momen-
ten met een zelfgemaakt fotoboek. 
Want het mooiste fotoboek maakt u 
makkelijk zelf!
Aan het woord is Ans van Ieperen-
burg, zelf semie-professioneel foto-
grafe en digitaal kunstenares. “Het 
toevoegen van effecten op de fo-
to’s in het boek, (bv. zwart-wit, se-
pia), het draaien van foto’s en het 
plaatsen van teksten en dergelijke, 
geeft een prachtig resultaat en is 

eenvoudig toe te passen”, laat Ans 
nog weten. Zij is docente van een 
curus waarin gedurende 2 dagdelen 
wordt geleerd om zelf een prachtig 
digitaal fotoboek samen te stellen 
van de zelf gemaakte foto’s. 
Voor deze workshop is basisken-
nis van de computer en het inter-
net vereist. 
Meegebracht moet worden een 
USB-stick, liefst van 2GB met uw ei-
gen foto’s. Aan het eind van de les 
wordt het gemaakte fotoboek op de 
USB-Stick geplaatst en kan men 
thuis verder gaan met het fotoboek.
De cursus vindt plaats op de dins-
dagen 18 en 25 maart a.s. van 09.30 
tot 11.30 uur. De kosten zijn 20,00. 

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Para-
plu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Via email kan men altijd terecht op  
info@stichtingparaplu.nl

voordelen van een landelijke partij 
die op lokaal terrein actief is”, aldus
Wim Stam, “problemen die een bo-
venlokale aanpak vragen kunnen 
we aan hen doorleggen. Een extra 
reden om ook lokaal een partij te 
stemmen die landelijk actief is”.
De komende zaterdagen tot de ver-
kiezingen zal de ChristenUnie-SGP 
op diverse plaatsen in De Ronde 
Venen actief zijn. “We willen er zijn 
voor mensen, want daar gaat het 
om”, aldus Ton Sligtenhorst, num-
mer 2 op de kieslijst.
“Onze verkiezingsslogan is niet voor 
niets - Voor iedereen en voor U -” 
vult Wim Stam nog aan.

Gratis Gospelconcert De Rovenians
Mijdrecht - Het is bijna zover. Na 
een lange tijd van voorbereidingen 
hoopt Gospelkoor De Rovenians op 
zaterdag 15 maart haar 30-jarig ju-
bileumconcert te geven. Het belooft 
een afwisselende avond te worden 
waaraan ook veel oud-leden, band-
leden en alle dirigenten die het koor 
hebben geleid hun medewerking 
zullen verlenen.
Het 24 leden tellende koor - dat al 
meer dan de helft van hun bestaan 
onder leiding staat van dirigent 
Kees Grobecker - verleent regelma-
tig haar medewerking aan kerkdien-
sten en kan kerkdiensten door mid-
del van themadiensten zelfs voor 

een groot deel invullen. De Roveni-
ans hebben een heel uitgebreid re-
pertoire met praise en worship, die 
rustig of juist up-tempo kunnen zijn 
en a capella, met band of met track 
gezongen worden. De unieke sound 
van de Rovenians ontstaat doordat 
veel nummers door hun eigen diri-
gent worden bewerkt. Deze dirigent 
is zelf een groot muzikaal talent en 
heeft onder meer de musical The 
Passion in het Nederlands bewerkt, 
waarmee het koor vele jaren heeft 
opgetreden. Het succesvolle koor is 
ook de komende maanden al weer 
volgeboekt en zal onder meer met 
Pasen in Alphen aan den Rijn te be-

luisteren zijn, op 11 mei in de kerk-
dienst in de feesttent van Rijsen-
hout zingen en op 18 mei in de Ont-
moetingskerk in Wilnis.

Wilt u zelf De Rovenians eens horen 
zingen en genieten van hun unieke 
sound en het uitgebreide en geva-
rieerde repertoire, kom dan op 15 
maart aanstaande naar kerkelijk 
centrum de Rank in Mijdrecht. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur. Adres Prins Bernhardlaan 2 
Mijdrecht. De toegang is gratis! 
Wilt u nog meer weten over de  
Rovenians? Kijkt u dan op de websi-
te www.rovenians.nl

Genomineerden voor 
vrijwilligersprijzen bekend
De Ronde Venen - Tijdens de Vrij-
willigersdag op dinsdag 11 maart 
worden de prijzen uitgereikt voor 
de Vrijwilliger en de Vrijwilligersor-
ganisatie van het jaar. Uit de voor-
gedragen kandidaten zijn drie vrij-
willigers en drie vrijwilligersorgani-
saties genomineerd. Voor de Vrij-
williger van het jaar zijn dit: de heer 
Bas de Vree uit Mijdrecht, mevrouw 
Lia Rademaker uit Wilnis en de heer 
Bert Schaap uit De Hoef. Genomi-
neerden voor de Vrijwilligersorga-
nisatie van het jaar zijn: Vereniging 
Spaar het Gein uit Abcoude, Reani-
matieteam De Ronde Venen uit Am-
stelhoek en de Oranjevereniging 

Mijdrecht. Om vrijwilligers te be-
danken voor hun inzet en de waar-
dering te geven die ze verdienen, 
wordt in De Ronde Venen jaarlijks 
de Vrijwilligersdag georganiseerd. 
Vrijwilligers vervullen een onmisba-
re rol in onze samenleving en heel 
veel belangrijk werk zou zonder hen 
niet gedaan kunnen worden. 

Buffet
Voor de vrijwilligers organiseert 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Stichting De Baat een dag vol activi-
teiten, muziek en een buffet. De dag 
wordt afgesloten met de prijsuitrei-
king van de Vrijwilligersorganisa-

tie en Vrijwilliger van het Jaar door 
wethouder Erika Spil. 
Aan de titels zijn tevens prijzen ver-
bonden. Aan de Vrijwilligersorgani-
satie van het jaar wordt een hoofd-
prijs van 1.500,- uitgereikt. Aan de 
tweede en derde plaats zijn prijzen 
van respectievelijk 1.000,- en 500,- 
verbonden. De Vrijwilliger van het 
jaar krijgt een kunstwerk uitgereikt. 
Alledrie de genomineerden ontvan-
gen bloemen en een irischeque ter 
waarde van 150,-.
Een onafhankelijke Commissie van 
Aanbeveling heeft uit alle aanmel-
dingen drie organisaties en drie vrij-
willigers voorgedragen voor de prij-
zen. Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente De 
Ronde Venen heeft met deze voor-
drachten ingestemd. De feestelijke 
bekendmaking vindt plaats op dins-
dag 11 maart 2014.

Harsen, scheren en elektrisch 
epileren behoren nu tot

het verleden!
Mijdrecht - Er is een nieuwe ma-
nier van definitief ontharen: met 
lichtflitsen (Intense Pulse Light = 
IPL genaamd). Er wordt een licht-
flits op de huid gegeven, deze wordt 
opgenomen door het pigment in 
de haar, het licht wordt omgezet in 
warmte en de haarwortel wordt ver-
nietigd. Deze ontharingsmethode 
wordt door ons speciaal getrainde 
schoonheidsspecialisten gegeven.

Hoe vaak?
Haren hebben verschillende groei-
fasen: Anagene fase = groeifase, 
katagenefase = afsterffase en de 
telogenefase = rustfase. Per behan-
deling kunnen alleen de haren in de 
anagenefase vernietigd worden dus 
om alle haren te vernietigen zijn er
gemiddeld 6 tot 10 behandelingen 
nodig voor een blijvend resultaat. 
Een ideale manier van ontharen: het 
is pijnloos, snel, definitief en zonder 
risico. Mensen met een hele don-
kere huidskleur of met grijze haren 
kunnen helaas niet geholpen wor-
den door deze methode; stelregel is 

de haar moet donkerder zijn dan de 
huid. Hoeveel haren, hoe zwart, hoe 
dik, of op welk lichaamsdeel is niet 
aan de orde; alles kan!

Hoe duur?
Met dit nieuwe concept van de L600 
is het nu voor iedereen betaalbaar. 
Dus ook mensen met een kleine 
beurs kunnen nu bij Nzuri schoon-
heidssalon terecht. Voorbeeld van 
prijzen: bovenlip kost 15,- per keer 
en een totale ontharing van bikini-
lijn of oksels 25,- per keer.
Nu ook een mooie aanbieding (zie 
advertentie). Ben je gewent om te 
harsen of scheren vergelijk dan on-
ze prijzen maar eens met wat je op 
dit moment uitgeeft aan ontharen 
zoals: mesjes, scheerschuim, ontha-
ringscrème, harsen en/of elektrisch 
epileren en de duur van het resul-
taat! 

Waar? 
Nzuri schoonheidssalon op de Bo-
zenhoven 19a te Mijdrecht, www.
nzur.info

Kinderkleding- en
speelgoedbeurs Vlinderbos
Wilnis -Op zaterdag 29 maart, van 
9.00 tot 11.00 uur, opent Jenaplan-
basisschool Vlinderbos in Wilnis 
haar deuren voor de jaarlijkse kin-
derkleding- en speelgoedbeurs. Dit 
is een gezellig evenement, voor  ie-
dereen die 2e hands goederen wil 
kopen of verkopen.
U vindt er o.a.  kinderkleding van 
maat 92 tot en met 176, sportkle-
ding, verkleedkleren, schoenen, 
speelgoed, fietsen, skeelers, schaat-
sen, boeken, cd’s en dvd’s voor kin-
deren in de leeftijd van 3 tot en met 
13 jaar. Wie op de beurs wil verko-
pen kan tot en met woensdag 26 
maart een verkoopnummer aanvra-
gen via beurs@vlinderbos.nl of te-

lefonisch bij Bianca, nummer 0297-
769010. U prijst uw goederen thuis 
en levert ze vrijdag 28 maart in bij 
Vlinderbos, Veenweg 117A  in Wil-
nis. Wij zorgen ervoor dat het op de 

juiste plek op de beurs komt en als 
het verkocht is krijgt u 60% van de 
opbrengst. De overige 40% wordt 
door de school gebruikt voor een  
activiteit voor alle leerlingen van de 
school.
Goederen die niet zijn verkocht kunt 
u samen met uw opbrengst op za-
terdagmiddag op school ophalen, 
of doneren aan ons goede doel, een 
kindertehuis in Hongarije.

IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Een winkel die van oorsprong tot de 
oudste in Mijdrecht behoort, is wel 
die van Hans van Yperen. Hoewel er 
in de loop der jaren al verscheide-
ne verbouwingen en moderniseren 
zijn geweest tot wat nu Van Yperen 
Mode is, had de winkel in 1892 al 
een bekende naam. Niet als mode-
huis van vandaag de dag, maar als 
bedrijf waar stoffen, fournituren en 
allerhande werkkleding werd aan-
geboden en verkocht. Tevens was 
er een stoffeerderij aan verbonden. 
Het werd gerund door drie broers, 
Leen, Han en Gerard Van Yperen. 
Ruud Rensink, de vader van huidi-
ge eigenaar Hans, werd er in de ja-
ren zestig van de vorige eeuw be-
drijfsleider. Hij was afkomstig uit de 
confectiebranche. In 1965 nam hij 
het bedrijf samen met zijn vrouw 
Bets over en richtte zich helemaal 
op de allerlei soorten kleding, kin-
derkleding en ook lingerie on-
der de naam Van Yperen. Dit om-
dat die naam van huis uit al goe-
de bekendheid had. De kinderkle-
ding en de lingerie zijn al lang ver-
leden tijd. Maar de naam Van Ype-
ren is tot op heden gebleven, ook 
onder leiding van zoon Hans die 

het bedrijf ongeveer 20 jaar gele-
den van zijn vader overnam en het 
verder uitbouwde tot een exclusie-
ve modezaak voor dames en heren 
in de leeftijdsgroepen vanaf onge-
veer 30 jaar. De winkel is midden 
in het koopcentrum van Mijdrecht 
gevestigd aan de Dorpsstraat 11 en 
omvat ongeveer 1.000 m2 aan ver-
koopoppervlak, verdeeld over twee 
verdiepingen. 

‘Maatje meer’
Het aanbod aan herenkleding om-
vat een zeer brede collectie van be-
kende en modieuze merken in al-
le gangbare maten. Als één van 
de weinige kledingwinkels kunnen 
ook heren van ‘enig formaat’ hier 
terecht tot kledingmaat 64. De he-
renafdeling is op de eerste verdie-
ping, ook bereikbaar via de lift bij 
de ingang. De benedenverdieping 
is voor de damesmode. De dames 
treffen er een complete dameslijn 
aan van merken die een mooi kle-
dingassortiment bieden in de ma-
ten vanaf 36 tot en met 50. Gelet op 
het laatste kunnen dames ‘met een 
maatje meer’ hier eveneens goed 
terecht voor advies en kleding. “Wij 
hebben een modezaak waar naast 
modieuze kleding persoonlijke be-
nadering en een eerlijk advies hoog 
in het vaandel staan. Veel mensen 
denken dat wij alleen maar een 
‘klassieke’ kledingzaak zijn en dat 

is helemaal niet zo. Voor alle gele-
genheden en ieders smaak hebben 
wij hier passende kleding. Het soci-
ale aspect met een praatje en een 
kopje koffi e wordt daarbij ook niet 
vergeten. Het hoort bij het winkel-
bezoek want er moet ook een ge-
zellige kant aan het shoppen zit-
ten. Onze winkel is in alle opzich-
ten beslist de moeite van een be-
zoek waard en wij nodigen ieder-
een daarvoor dan ook van harte 
uit,” laat Hans Rensink weten. Hij 
wijst erop dat de vier medewerk-
sters Nel, Lenneke, Marry en Jan-
nie al jaren lang als een vast team 
met plezier bij hem werken. Zij 
hebben allemaal veel ervaring en 
kennis van het vak. Behalve goede 
adviezen zijn ze zeer klantvriende-
lijk, hebben kijk op de zaak en den-
ken mee met hun klanten. Dat zij al 
die jaren het beste van zichzelf in 
dienst van de klant stellen, zegt iets 
over hun mentaliteit, hun inzet en 
de werksfeer. Zelfs de moeder van 
Hans, Bets, speelt achter de coulis-
sen nog een ‘back-up’ rol in dit ty-
pische familiebedrijf dat door een 
goede ondernemershand wordt 
geleid. 

Meer weten?
Stap dan voor uw 
beeldvorming eens de 
modezaak binnen om 
vrijblijvend rond te kijken.

Van Yperen Mode
Exclusieve dames- en herenmode
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Argon E3 wint vijfde 
bekerwedstrijd
Regio - Zaterdag speelde Argon E3 
de bekerwedstrijd thuis tegen KDO 
E1. Het team van KDO zag er op pa-
pier stevig uit. De jongens van Ar-
gon waren dan ook gewaarschuwd. 
Met een straffe tegenwind begon-
nen de jongens aan de wedstrijd. 
KDO begon goed waardoor het al 
snel 0-2 stond.
De jongens hielden hun hoofd om-
hoog en de achterhoede hield daar-
na het slot erop. Met een pracht-
schot maakt Lev dan tegen het ein-
de van de 1e helft de 1-2 en het 
dak gaat eraf op het Argon terrein. 
Na een peptalk van de trainers in 

de rust heeft Argon de wind mee. 
Met veel mooie aanvallen, verde-
digers die hard werken om de bal 
uit de buurt van de keeper te hou-
den en goed samenspel maakt Niek 
met een overtreffende trap de 2-2. 
De spanning is bij beide teams dui-
delijk te voelen. KDO wordt moe en 
Argon blijft doorgaan. Vlak voor het 
fluitsignaal wordt het druk voor het 
doel van KDO.
Wie er scoorde was lastig te zien. 
Het leek een eigen doelpunt van 
KDO, dus 3-2 voor Argon. De jon-
gens mogen door naar de volgende 
ronde. Gefeliciteerd mannen!

Marathon kaarten in de 
Amstelhoek
Amstelhoek - Buurtvereniging 
Amstelhoek houdt volgende week 
zaterdag 17 maart weer haar kla-
verjasmarathon. Er wordt gekaart 
van 10 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s 
avonds, waarbij er mooie prijzen zijn 
te winnen; de zaal is open vanaf ca. 
9.30uur. Ook vindt er een verloting 
plaats met allerlei leuke prijsjes. De 
entree bedraagt slechts 8,- (waarbij 
inbegrepen een kopje koffie, ’s mid-

dags een broodje en ’s avonds een 
heerlijke kop soep met een brood-
je). Om deze kaartdag vloeiend te 
kunnen laten verlopen, dient u zich 
uiterlijk woensdag de 12de op te 
geven bij mevrouw Leny Jansen tel: 
06-52075517, email: jansenleny@
hotmail.com
Meld u zich snel aan, want: vol=vol! 
(En bij 92 deelnemers is de zaal echt 
vol!)

Argon na strafschoppen 
onderuit
Mijdrecht - Argon heeft in de re-
guliere speeltijd in de achtste fina-
le van de districtsbeker tegen Jos/
Watergraafsmeer een verdienste-
lijk gelijkspel behaald 0-0. Maar in 
de strafschoppenreeks die de be-
slissing moest brengen was Ar-
gon iets minder gelukkig, na twaalf 
strafschoppen trok Jos/Watergraaf-
smeer met 4-5 aan het langste eind.
De zondageersteklasser kon op het 
zware veld van Argon niet echt z’n 
reputatie waar maken. Een geha-
vend Argon, met opnieuw twee ju-
nioren in de basisopstelling, kwam 
niet echt in de problemen, maar 
in aanvallend opzicht kon het ook 
geen potten breken tegen de fysiek 
sterke defensie van de Amsterdam-
mers.

De eerste mogelijkheid was voor 
Jos/Watergraafsmeer, een vrije trap 
van Alex de Bruijne scheerde over 
het Argondoel en ook een poging 
van Maurice Renger ging te hoog. 
Argon kon daar weinig tegenover 
stellen, een kopbal van Vincent van 
Hellemondt kwam in handen van 
doelman Martijn Middelbeek. Ook 
na aangeven van Kelvin Jerez No-
va werd Van Hellemondt te zwaar 
gehinderd om hier een goed gevolg 
aan te geven. In de slotminuut werd 
aan een goede actie op rechts van 

Patrick Lokken geen vervolg gege-
ven.

Gasten
In de tweede helft dacht een ieder 
dat de gasten wel wat meer op zoek 
gingen naar een treffer, dat pro-
beerden ze wel maar het was juist 
Argon dat feller van leer trok. Maar 
echt veel mogelijkheden leverde dat 
voor Argon niet op, bij een vrije trap 
van Stefan Tichelaar kon Van Hel-
lemondt niet echt profiteren. Ook 
bij een afstandsschot van Loren-
zo Zorn verschoot doelman Middel-
beek niet van kleur. Argondoelman 
Rahim Gök kreeg drie ballen op 
doel, bij een kopbal van Paul Bekker 
stond hij op de goede plaats en ook 
bij schoten van Aldin Mehanovic en 
Maurice Renger greep hij goed in. 
Met invallers Epi Kraemer en Kelvin 
Blom (terug na een lange blessure) 
en Rudi Zaal ging Argon slotfase in. 
Gescoord werd er niet, strafschop-
pen moesten de beslissing bren-
gen. Het werd uiteindelijk 4-5 in het 
voordeel van de Amsterdammers. 
Rahim Gök stopte de inzet van Ren-
ger, en Martijn Middelbeek stopte 
de strafschop van Bot en Blom (de 
laatste met hulp van de lat. Zaterdag 
gaat Argon voor de competitie naar 
Valleivogels in Scherpenzeel. 
Foto:sportinbeeld.com

Vinkenvoorzitter Frans Karel de Rooij (links) en Rogier Schram 
Foto: Bert Lommers

Rogier Schram tekent bij 
De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was het na afloop nog lang gezel-
lig in de Vinkeveense sporthal. Na 
de gewonnen thuiswedstrijd van De 
Vinken 1 kon voorzitter Frans Ka-
rel de Rooij het door de gewonnen 
wedstrijd al enthousiast geworden 
thuispubliek kennis laten maken 
met de nieuwe trainer-coach van de 
Vinkenselectie.
De Amsterdammer Rogier Schram 
(38) neemt het stokje over van Vin-
kenman Johan Kroon. Kroon gaat na 
twee jaar het eerste geleid te heb-
ben weer zelf spelen in een vrien-
denteam, zodat na de komende zo-
mer de functie van trainer-coach 
van de Vinkenselectie vacant komt. 
In haar zoektocht naar een opvolger 
is de technische commissie van De 
Vinken al heel snel geslaagd. We-

tende dat Rogier Schram zonder 
club was, werd contact met hem ge-
zocht en na enkele kennismakings-
gesprekken is een solide basis ge-
legd voor een goede samenwerking. 
Schram heeft als korfballer ervaring 
tot in de overgangsklasse en als 
trainer is hij actief geweest bij het 
Diemense DKV Victoria en het Al-
meerse Ekva. De achtendertigjarige 
Amsterdammer is een korfbaldier in 
hart en nieren. Hij is ambitieus en 
vast van plan om van De Vinken een 
sterke tweedeklasser te maken. 
Het tekenen van het contract na af-
loop van de wedstrijd tegen Fortis-
simo was dan ook een vreugdevol-
le onderstreping van de plannen die 
De Vinken en Rogier Schram heb-
ben omtrent de te bereiken korfbal-
resultaten.

Fenomeen Lokken even 
terug in Mijdrecht
Mijdrecht - Vele jaren was hij de 
target man in het eerste elftal van 
Argon, maar na het opheffen afge-
lopen seizoen van de Argon zon-
dag 1, vertrok de 34-jarige spits Pa-
trick Lokken naar de Amsterdamse 
zondagclub JOS/Watergraafsmeer. 
Daar speelt hij in de eerste klasse 
zijn wedstrijden onder trainer San-
der Middelbeek overwegend als lin-
ker spits. Lokken heeft het er naar 
zijn zin en het elftal draait voortref-
felijk, want met een riante voor-
sprong van 9 punten op de naas-
te concurrent neemt de ploeg een 
bijna onaantastbare positie in en 
heeft het uitzicht op promotie naar 
de hoofdklasse. Daarmee zou de 
voormalige Argonaut weer terug 
zijn op het niveau dat hij vorig sei-
zoen noodgedwongen heeft moeten 
verlaten en daar werd hij afgelopen 
weekend op het sportcomplex aan 
de Hoofdweg toch wel weer even 
aan herinnerd. 10 seizoenen speel-
de hij bij de voormalige topklasser 
uit Mijdrecht en maakte hij unieke 
hoogtepunten mee zoals het kampi-

oenschap van Nederland in 2007 en 
de KNVB Bekerwinst in 2013. On-
vergetelijk is zijn fabuleuze winnen-
de goal vorig seizoen in de laatste 
speelminuten van de districtbekerfi-
nale in Spakenburg tegen GVVV die 
daarna uiteindelijk ook nog tot de 
nationale bekerwinst leidde. In het 
bekerduel tegen Argon afgelopen 
weekend kwam hij niet tot scoren 
maar in de competitie heeft Lokken 
er alweer 12 gescoord en is hij ge-
deeld topscorer. In de penalty serie 
waarmee JOS zich ten koste van Ar-
gon voor de volgende ronde plaats-
te, liet Lokken ondanks aandringen-
de spreekkoren van het Mijdrecht-
se publiek, zijn beurt glimlachend 
voorbijgaan. Ze zullen het moe-
ten doen met de herinneringen aan 
mijn vele fraaie doelpunten in dat 
blauwe shirt moet hij gedacht heb-
ben en zo is het ook, op veld 1 aan 
de Hoofdweg in Mijdrecht zijn goals 
van Patrick Lokken uitsluitend voor-
bestemd aan Patrick Lokken in een 
blauw shirt. 
Foto: sportinbeeld.com 

Veenlopers actief in 
Roadrunnersloop
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend werd er in Leiden de vijf-
de hardloopwedstrijd gehouden 
van het Zorg en Zekerheid Circuit 
waar ook de Zilveren Turfloop van 
Mijdrecht deel van uitmaakt. Zo-
als altijd bij diverse hardloop eve-
nementen in het land waren ook 
de Veenlopers uit De Ronde Ve-
nen weer vertegenwoordigd bij de-
ze Roadrunnersloop. Met 5 runners 
op de 15 km, 4 op de 10 km en 1 op 
de 5 km stonden zij zondagochtend 
om 11.00 uur goed getraind aan de 
start van het tamelijk bochtige par-
cours, dat zich daardoor en gezien 
de ongunstige wind niet leende voor 
het aanscherpen van de persoonlij-
ke records. Frans Woerden kwam op 
de 15 km als eerste Veenloper over 
de finish in een tijd van precies 1 

uur en Michael Woerden deed dat 
op de 10 km in 35 minuten en 20 se-
conden. Bij de dames was het Gio-
vanna van Hasselt (op foto) die on-
geforceerd met een tijd van 56 mi-
nuten en 20 seconden ruim binnen 
het uur het finish doek passeerde. 
Aanstaande zondag staat er voor 
De Veenlopers de Amsterdam Toer 
op het programma waarin het ac-
cent niet alleen komt te liggen op 
de sportieve prestatie, maar er ook 
tijd ingeruimd wordt voor gezelli-
ge culturele onderbrekingen. Onder 
aanvoering van Ed Dohle en Frank 
Klokkers namelijk zal tijdens de trai-
ningsloop over een parcours van 10 
en 16 km regelmatig even worden 
stilgestaan bij historische locaties . 
De start is om 09.00 uur. 
Foto: sportinbeeld.com

Racefiets trainingen bij 
De Merel
De Ronde Venen - Altijd al meer 
willen fietsen dan op een gewo-
ne fiets? Echter nooit de stap ge-
maakt? Speciaal voor mensen die 
(weer) willen gaan fietsen maar niet 
weten of ze dit leuk vinden en niet 
weten hoe ze moeten trainen, or-
ganiseert TTC de Merel weer Fiets-
Fit trainingen voor de racefiets on-
der auspiciën van de NTFU. Fiets-Fit 
ondersteunt beginnende fietsers in 
de eerste weken bij het verbeteren 
van de conditie en het aanleren van 
basistechnieken. Zo krijg je net dat 
duwtje in de rug dat je nodig hebt 
om te beginnen met racefietsen. 
Fiet-Fit is goed voor jouw gezond-
heid, Het is leerzaam en nog gezel-
lig ook. Fiets-Fit bestaat uit een se-
rie van zes trainingen die plaatsvin-
den op zaterdagmorgen. Er wordt 
gestart op zaterdag 22 maart en de 
trainingen gaan vervolgens nog 5 
zaterdagen door. Na afloop van de 
serie trainingen doen we met elkaar 
een mooie toertocht. Onder leiding 
van NTFU-gediplomeerde instruc-
teurs werk je op een verantwoorde 
manier aan je conditie en aan je fit-
heid. De fietsinstructeurs weten al-
les over racefietsen en leren jou de 
juiste fietstechniek aan zodat de 
kans klein is dat je blessures op-
loopt. Fiets-Fit is ook geschikt voor 
mensen die willen afvallen. Anders 
dan bij bv hardlopen blijft de belas-
ting op de gewrichten beperkt.

Locatie en data
De Fiets-Fit trainingen vinden plaats 
van zaterdag 22 maart t/m zaterdag 
26 april. De startlocatie is bij Eetcafé 

de Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen. 
De trainingen duren 2 uur. Uiter-
aard beginnen de trainingen rustig. 
Naarmate de trainingen vorderen en 
de conditie betere wordt, wordt de 
snelheid hoger.

Materiaal
Wellicht heb je nog geen eigen race-
fiets of wacht je met het aanschaf-
fen tot je zeker weet dat je het leuk 
vindt. Bij de plaatselijke fietsenza-
ken kun je waarschijnlijk wel een 
fiets huren. Natuurlijk wordt er altijd 
met een helm gereden. Als je geen 
helm bezit krijg je er tijdelijk eentje 
in bruikleen. Speciaal voor dit soort 
gelegenheden heeft TTC de Merel 
een helmenpakket beschikbaar

Inschrijven
Zin om (weer) te gaan fietsen? 
Meedoen met Fiets-Fit? Je kunt je 
inschrijven op www.fiets-fit.nl. Voor 
37.50 doe je mee aan de 6 trainin-
gen van Fiet-Fit. Daarnaast ben je 
dan een half jaar lid van Fiets-Fit en 
ontvang je 2-maandelijks het NT-
FU fietsblad. Ook ben je gedurende 
deze periode voor en fiets en mate-
riaal verzekerd tot een bedrag van 
1000.00. Een week voor de eerste 
training wordt er contact met je op-
genomen.

Informatie
Uitgebreide informatie vind je op 
www.fiets-fit.nl en op onze si-
te www.ttcdemerel.nl Ook informa-
tie bij Enno Steenhuis Geertsema 
(voorzitter TTC de Merel) tel 0297-
284545

De complete Vinkenselectie, samen met team van de week, pupillen F1. Foto: Bert Lommers.

Weer winst voor de Vinken

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde De Vinken 1 haar laatste 
thuiswedstrijd van dit zaalseizoen. 
De eindstand is inmiddels al enke-

le weken bekend. De Vinken wordt 
tweede in de poule en speelt hier-
door op 15 maart een beslissings-
wedstrijd om promotie naar de 

tweede klasse. Volgende week is 
de laatste wedstrijd van deze zaal-
competitie in Den Haag tegen kam-
pioen GKV.

Trainer-coach Johan Kroon be-
schikte opnieuw over zijn complete 
basisacht. In de eerste helft had De 
Vinken zeker het betere spel. Door 
het lengtevoordeel bij de heren 
goed uit te buiten was de rebound 
veelal voor De Vinken. Daarbij was 
het Vinkeveense dameskwartet 
haar IJsselsteinse opponenten op 
alle fronten de baas. Zowel defen-
sief als offensief moesten de Fortis-
simodames hun meerdere erkennen 
in die van Vinkeveen. 

De tweede helft bracht opnieuw een 
overheersend Vinken. Vaak simpel 
en soms laconiek kon de thuisploeg 
uitlopen naar een voorsprong van 
tien doelpunten verschil. In de twee-
de helft scoorden Annick Stokhof 
(3x), Peter Koeleman (2x), Eva He-
melaar, Emese Kroon, Gerwin Haze-
leger en Melanie Kroon. Ook de in-
breng van het jonge elan van Mark 
de Haan en Jelle Mul gaf het Vin-
keveense publiek goede hoop voor 
de toekomst. In het laatste kwartier 
wist Fortissimo nog een paar maal 
de korf te vinden. In de dertigste mi-
nuut werd de eindstand door de be-
zoekers op 19-10 gebracht.
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